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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de 

pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice: 

1. Tehnician în construcții și lucrări publice 
2. Tehnician desenator pentru construcții și instalații 
3. Tehnician instalator pentru construcții 
 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente 

calificărilor sus menționate. 

 

 

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4 
 
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 
 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice generale (URI) Denumire modul 

URÎ 1. Selectarea elementelor componente 

specifice pentru realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice 

MODUL I. Elemente componente pentru 
realizarea construcțiilor, instalațiilor și 
lucrărilor publice 
 

URÎ 2. Utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor pentru prelucrarea materialelor 

specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

 

MODUL II. Echipamente și utilaje pentru 
prelucrarea materialelor 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a IX-a 

Învățământ liceal - filiera tehnologică 
Aria curriculară Tehnologii 

 
 
Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
 
 
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 
 

Modul I. Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor 
publice 

Total ore/an:       180 
    din care:  Laborator tehnologic      - 
      Instruire practică     36 

 
 
Modul II. Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor 
    Total ore/ an :       144 
    din care: Laborator tehnologic      36 

      Instruire practică      36 

 

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore/an 
 

 

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul III. * .......................................................................................... 
Total ore/ an :       90 

 
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an 

 
 

TOTAL GENERAL: 414 ore/an 
 
 
 
 
 
 
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul 

economic/instituția publică parteneră. 
* 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: ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR, 
INSTALAȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE 
 
 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 
Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor 
publice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din 
domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, face parte din cultura de 

specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera 

tehnologică.  

Modulul are alocat un număr de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 
� 36 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor 
publice” 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-urile 

corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională 

Construcții, instalații și lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel 

superior. 

 

� STRUCTURĂ MODUL  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării 
 
URÎ 1. Selectarea elementelor componente 
specifice pentru realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice 

Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învăţării  
(codificate conform SPP) 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
1.1.1.  1.2.1.  

1.2.12. 
1.3.1.  Caracteristici specifice construcţiilor, 

instalaţiilor şi lucrărilor publice: 

-funcționalitate; durabilitate; rezistență; 
stabilitate; confort 

- normative de proiectare pentru construcții, 
instalații și lucrări publice 

1.1.2.  
 

1.2.2.  
1.2.3. 
1.2.12. 

1.3.2.  
1.3.4. 
1.3.5. 
 

 

Rolul, definiţia şi clasificarea categoriilor de 
elemente:  

- de construcţii (elemente de rezistenţă; 
elemente de închidere şi compartimentare; 
elemente de finisaj; elemente de izolaţii) 
- de instalaţii (elemente de instalaţii tehnico-

sanitare; elemente de instalaţii de gaze 
naturale; elemente de instalaţii de încălzire 
centrală; elemente de instalaţii de ventilare şi 
de condiţionare a aerului) 
- de lucrări publice (drumuri; căi ferate; lucrări 
de artă pentru căi de comunicaţii; construcţii 
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hidrotehnice ) 

1.1.3.  
 

1.2.3.  
1.2.4.  
1.2.7.  
1.2.8.  
1.2.9.  
1.2.10. 
1.2.11. 
1.2.12. 

1.3.3.  
1.3.5.  
1.3.6.  
1.3.7. 

Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor 
de construcţii:  
- elemente de rezistenţă; 
- elemente de închidere şi compartimentare; 

- elemente de finisaj; 

- elemente de izolaţii 
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice 

realizării lucrărilor de construcţii pe şantier / la 
locul de practică / în etapa tehnologică de 
realizare specifică) 

1.1.4.  1.2.3.  
1.2.5.  
1.2.7.  
1.2.8.  
1.2.9.  
1.2.10.  
1.2.11.  
1.2.12. 

1.3.3.  
1.3.5.  
1.3.6.  
1.3.7. 
 

Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor 
de instalaţii:  
- elemente de instalaţii tehnico-sanitare; 

- elemente de instalaţii de gaze naturale; 
- elemente de instalaţii de încălzire centrală; 
- elemente de instalaţii de ventilare şi de 
condiţionare a aerului; 
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice 

realizării lucrărilor de instalaţii pe şantier / la 
locul de practică / în etapa tehnologică de 
realizare specifică) 

1.1.5.  
 

1.2.3.  
1.2.6.  
1.2.7.  
1.2.8.  
1.2.9.  
1.2.10.  
1.2.11.  
1.2.12. 

1.3.3.  
1.3.5.  
1.3.6.  
1.3.7. 
 

Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor 
de lucrări publice:  
- drumuri;  

- căi ferate;  
- lucrări de artă pentru căi de comunicaţii; 
- construcţii hidrotehnice 

(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice 

realizării lucrărilor publice pe şantier / la locul 
de practică / în etapa tehnologică de realizare 
specifică) 

1.1.6.  1.2.12.  1.3.7. 
 

Norme de protecţia mediului, PSI şi de 
sănătatea şi securitatea muncii specifice 

lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice  

 

� 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): 

- Echipamente necesare: echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de 
protective 

- Scule: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier / la 

locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Dispozitive: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier 
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Verificatoare: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe 
şantier / la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Instrumente și materiale de desen: foi de hârtie, creion, radieră, cretă, liniare 
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- Materiale didactice: machete, planșe 

- Echipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri 

- Materiale specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier 
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică 

 

 
� SUGESTII METODOLOGICE  

 
 Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a 
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având 
în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării  
URÎ 1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice 
 Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai 
sus. 

Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre 
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului 
practic aplicativ al modulului Elemente componente pentru realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice, ceea ce impune aplicarea 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; 
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici); 

 

Utilizarea unor metode active (brainstorming, simularea, învăţarea problematizată, învăţarea 
prin cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda 

Turul Galeriei, metoda Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda 

Pălăriilor Gânditoare; metoda Schimbă Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauză-Efect, 

învăţarea prin descoperire, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii, 
dezbaterea, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtual) conduce la:  

- centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 
educaţional; 

- învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire; 
- încurajarea participării elevilor, iniţiativa şi creativitatea; 

- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a 
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru; 

- dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
- stimularea motivaţiei intrinseci; 

- încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare  
- o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare; 

 

De exemplu pentru tema: Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: rol, 
definiţii şi clasificări corespunzătoare rezultatelor învățării:  

1.1.2. Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: 
-categorii de elemente de construcţii: rol, definiţii şi clasificări. 
-categorii de elemente de instalaţii: rol, definiţii şi clasificări 
 -categorii de elemente de lucrări publice: rol, definiţii şi clasificări 
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1.2.2. Intocmirea unei liste cu rolul fiecărei categorii în parte, în vederea realizării 
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice comunicând în scris şi oral cu membrii 
echipei 

1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice din listă în vederea 
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 

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

specific domeniului construcţii 
1.3.2. Solicitarea de sfaturi, informaţii şi ajutor de la persoanele abilitate pentru întocmirea, 
cu grad restrâns de autonomie, a listei cu rolul fiecarei categorii de elemente specifice 
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 

1.3.4. Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru 
identificarea categoriilor de elemente în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor 
specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 
1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru, 

se propune “metoda cubului”, exemplificată mai jos: 

 
Metoda cubului urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, 

analizarea, aplicarea, argumentarea, atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul 
cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe. Prin utilizarea metodei cubului, participanţii 
dobândesc abilităţi practice prin experimentare individuală. Metoda are avantajul că implică toţi 
elevii în activitate şi că fiecare dintre ei devine responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi 
pentru învăţarea celorlalţi. 
 

Metoda cubului presupune parcurgerea următoarelor etape:  

 

- Profesorul prezintă elevilor metoda Cubului  

- Profesorul anunţă tema care se va discuta (Categorii de elemente de construcţii pentru o clădire: 
rol, definiţii şi clasificări) şi obiectivele lecţiei de recapitulare, precum şi timpul de lucru  

- Se împart elevii în 6 grupe eterogene 

- Fiecare grup primeşte o fişă cu cerinţa şi o foaie mare de hârtie  

- Se alege un lider de grup (în fiecare grupă) care să controleze derularea acţiunii 

- Elevii vor lucra pe grupe, se împart sarcinile între membrii grupului; fiecare grup primeşte o foaie 

de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “faţă”a cubului  

- Profesorul supraveghează activitatea elevilor şi dă indicaţii acolo unde este nevoie. Soluţionează 
eventual şi situaţiile în care nu toţi elevii se implică în cadrul activităţii de grup sau atunci când un 
elev monopolizează toate activităţile 

- Fiecare grupă scrie cerinţele pe foaia primită şi anume: rol, definiţii şi clasificări pentru fiecare 

Categorie de elemente de construcţii /faţă a cubului: 
 - ,,faţa” - 1 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de rezistenţă ale suprastructurii clădirii  
 - ,,faţa” - 2 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de rezistenţă ale infrastructurii clădirii 
 - ,,faţa” - 3 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de compartimentare ale clădirii 
 - ,,faţa” - 4 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de închidere ale clădirii  
 - ,,faţa” - 5 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de finisaje ale clădirii  
 - ,,faţa” - 6 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de izolaţii ale clădirii  
- Liderul coordonează desfăşurarea acţiunii 
- În final se afişează pe tablă foile fiecărei grupe, construindu-se cubul  

 

Profesorul va evalua calitativ atât corectitudinea rezolvării cât şi modul de colaborare în echipă, 
lucru pe care îl va observa în timp ce grupele rezolvă sarcinile primite. La finalul orei, se vor 

formula concluzii asupra modului de lucru şi a impactului acestei metode. Profesorul anunţă tema 
reflecţiei: 
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 -“Numiţi un lucru pe care celelalte 2 grupe l-au efectuat bine!” 

 -“Numiţi un lucru pe care grupul din care faceți parte, poate să-l îmbunătăţească pe viitor! “ 

 

 

 

� 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 standardele 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. 
 

Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului Elemente 
componente pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice se recomandă 
următoarele metode şi tehnici moderne de evaluare: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-

2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului 
elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz etc. 

 

Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea unor 
competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în 
practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea creativităţii, 
a gândirii critice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare şi a spiritului de echipă; 
dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea capacităţilor de interevaluare 
şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient; 
evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor. 
 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 
verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă 
măsura în care se formează rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională. 
 

Mai jos, un exemplu de test de evaluare: 

 

 

 

 

TEST DE EVALUARE 
 

Tema: Categorii de elemente de construcţii: rol, definiţii şi clasificări  
Numele şi prenumele:…………………………………………… 

Clasa: ….. 
 

Se acordă 1 punct din oficiu 

Timp de lucru: 20 minute 

 

 

1. (2,5 p). Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu cuvintele potrivite: 
În alcătuirea unei clădiri intră elemente de rezistenţă, care asigură …………………. elemente de 

finisaj, care asigură aspectul  ………………, elemente de …………………………. care asigură 
protecţia împotriva unor agenţi naturali sau artificiali. Încăperile clădirii sunt separate între ele prin 
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elemente de …………………… Interiorul …….…este separat de exterior prin intermediul 

elementelor de închidere 

 

 

2. (2,5 p). Stabiliţi legătura între tipul elementului şi categoria din care face parte, completând 
tabelul următor cu cifre. 

a) placaje;                                                             1. lucrări de izolaţii; 
b) pereţi de umplutură;                                         2. lucrări de instalaţii; 
c) iluminatul;                                                        3. elemente de finisaj; 

d) şarpanta;                                                           4. elemente de închidere; 
e) termoizolaţia;                                                    5. elemente de rezistenţă. 

 

a b c d e 

     

 
3. (2 p). Notaţi A (adevărat) sau F (fals) în faţa enunţurilor de mai jos. 
___ Toţi pereţii de rezistenţă au şi rol de compartimentare sau de închidere. 
___ Toţi pereţii de compartimentare sau de închidere au şi rol de rezistenţă. 
 
4. (2 p). Completaţi pentru schema de mai jos denumirea elementelor de rezistenţă 
numerotate. 

 

1……………………………………… 

 

2……………………………………… 

 

3……………………………………… 

 

4……………………………………… 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

TEST DE EVALUARE –Barem de corectare 
1 punct –din oficiu  

 
1. (2,5 p).  

- rezistenţa; estetic; izolaţii; compartimentare; clădirii 
 
2. (2,5 p) 

a b c d 

3 4 2 5 

 

3. (2 p).  
A; F 
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4. ( 2 p).  

1.fundaţie; 2.perete portant exterior; 3.placă planşeu / grindă; 4.şarpantă acoperiş. 
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MODUL II. ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR 
 

 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 

Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor”, componentă a ofertei 
educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică 
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera tehnologică.  

Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 
� 36 ore/an – laborator tehnologic 

� 36 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor” 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-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, 

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 2 Utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor pentru prelucrarea 
materialelor specifice lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice Conţinuturile învăţării Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 
Cunoștinţe 

 

Abilităţi 
 

Atitudini 
 

2.1.1 2.2.1 
 

2.3.1 
2.3.5 

Caracteristici tehnologice ale materialelor: 

(lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături 
pentru elemente din beton armat; plăci ceramice 
pentru placaje şi pardoseli; adezivi; produse din 
metal; produse din lemn; produse din materiale 

plastice): 

-tip de material, formă, aspect, dimensiuni, 
proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ proprietăţi 
chimice/ proprietăţi tehnologice/mod de prelucrare; 

2.1.2  2.2.2 
2.2.3 

2.3.1 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
 

Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru pentru: 
1. prelucrarea produselor din lemn (fierăstrău, 
rindea, teslă, daltă, şurubelniţe, creion de tâmplărie, 
bormaşină electrică). 
2. prelucrarea produselor din metal şi materiale 

plastice: 

-pentru lucrări de construcții și instalații (daltă, 
foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de 
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fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri, 
perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare din oţel 
beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit, 
aparat de sudură; maşină de filetat; maşină de sudat 
materiale plastice); 

- pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie 
(ciocan, baros, lopată, daltă, cleşte, ladă de mortar, 
sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu, 

drişcă, gletieră, bidinea, site pentru sortare agregate, 
cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de 
compactat betonul, betonieră/malaxor pentru 
mortar); 

- pentru lucrări de finisaje şi izolaţii (drişcă, gletieră, 
bidinea, set pensule, trafalet, malaxor pentru adezivi, 

găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice). 
2.1.3 2.2.4 

2.2.5 
2.3.1 
2.3.3 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 

Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a 
materialelor de prelucrat/ produselor pentru lucrări 
de construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

2.1.4 2.2.6 2.3.1 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 

Proceduri de verificare a stării de funcţionare, a 
integrităţii (fixarea în mâner, ciobituri, desprinderi, 
neregularităţi, fisuri etc.) şi al gradului de uzură al 
sculelor, uneltelor şi utilajelor pentru lucrări de 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

2.1.5 2.2.7 2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 

Tehnici de prelucrare a materialelor, conform 

indicaţiilor din fişele tehnice, respectând succesiunea 
etapelor din tehnologia specifică pentru: 

� prepararea mortarelor şi betoanelor pentru lucrări 
de betoane, lucrări publice şi zidărie; 

� confecţionarea produselor din metal şi materiale 
plastice (tăiere, debitare, îndreptare, găurire, 
filetare, sudare, fasonare); 

� confecţionarea produselor din lemn (chertare, 

îmbinare); 
� lucrări de finisaje şi izolaţii. 

2.1.6 2.2.8 2.3.1 
2.3.3 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 

Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi 
utilajelor aplicate pentru menţinerea duratei normale 
de lucru a echipamentelor, în condiţii de siguranţă, în 
locuri special amenajate, în funcţie de tipul acestora 
în conformitate cu indicaţiile producătorilor: 
-curăţare uscată, spălare, frecare cu peria, ascuţire, 
reparare mânere, ungere, specifice lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

2.1.7 2.2.9 2.3.1 
2.3.3 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.8 

Tehnici specifice de colectare, transport şi depozitare 
a deşeurilor rezultate din activităţi precum: 
construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, 
construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea 
totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de 
infrastructură,  
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care includ: 
� materiale rezultate din construcţii şi demolări 

clădiri – ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, 
ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de 
tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, 
materiale de construcţii cu termen de valabilitate 
expirat; 

� materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea 
drumurilor - smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră 
construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu 
lianţi bituminoşi sau hidraulici; 
� materiale excavate în timpul activităţilor de 

construire, dezafectare, dragare, decontaminare 

etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi 
vegetale. 

cu mijloacele specifice existente la locul de muncă, 
spre locuri special amenajate respectând problemele 

de mediu privind: dispersare de pulberi în mediul 
înconjurător, depozitarea sau aruncarea materialelor 
de construcţii în locuri nepermise, dispersarea 
murdăriei ( noroi, resturi de materiale şi diverse 
deşeuri etc.) în afara şantierului, distrugerea abuzivă 
a vegetaţiei în zonă; 

2.1.8 2.2.10 2.3.1 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
 

Normele generale şi specifice de SSM aferente 
lucrărilor de prelucrare a materialelor/produselor, 
aferente contextelor de realizare şi riscurilor 
potenţiale; 

 

 

� 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): 

- Echipamente de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, cască de protecţie, ochelari de 
protecţie, încălţăminte de protecţie;  

- Scule şi utilaje pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie: ciocan, baros, lopată, 
daltă, cleşte, ladă de mortar, sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu, drişcă, 
gletieră, bidinea, site pentru sortare agregate, cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de 
compactat betonul, betonieră/malaxor pentru mortar; 

- Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn: fierăstrău, rindea, teslă, daltă, 
şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşină electrică; 

- Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din metal şi materiale plastice pentru 
lucrări de construcţii şi instalaţii: daltă, foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de 

fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri, perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare 
din oţel beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit, aparat de sudură; maşină de 
filetat; maşină de sudat materiale plastice (ţevi); 

- Scule şi utilaje pentru lucrări de finisaje şi izolaţii: drişcă, gletieră, bidinea, set pensule, 
trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice; 
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- Verificatoare: metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser, fir cu 

plumb, colţare, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, şubler, şabloane, 
cântar, pompe de probă; 

- Dispozitive de lucru: scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, roabă, menghină, 
banc de lucru; 

- Materiale: lianţi (ciment, var, ipsos) agregate (nisip, pietriş), blocuri pentru zidării (cărămizi 
pline, blocuri ceramice cu goluri verticale), armături pentru elemente din beton armat (bare 
din oţel beton: OB 37, PC 52, plase sudate), plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli, 

adezivi, produse din metal (tablă, platbandă, ţevi din oţel, ţevi din cupru, fitinguri pentru 
instalaţii, profile din oţel, profile din aluminiu etc.) produse din cherestea (scânduri, dulapi, 
rigle, şipci, grinzi), produse finite din lemn (parchet, duşumea, mână curentă etc.), produse 
obţinute prin valorificarea superioară a lemnului (plăci din PAL/PFL, plăci OSB), produse 
din materiale plastice (policarbonat, polietilenă, polipropilenă, polibutilenă); 

 
� 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 2 Utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

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 Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor, 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: 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; 
- 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. 
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De exemplu pentru Tema lecţiei: Caracteristici tehnologice ale materialelor, corespunzător RI:  
� 2.1.1 Caracteristici tehnologice ale materialelor;  

� 2.3.1 Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de lucru;  
� 2.3.5 Asumarea iniţiativei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;  

şi Conţinuturilor învăţării: Caracteristici tehnologice ale materialelor: tip de material, formă, 
aspect, dimensiuni, proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ proprietăţi chimice/ proprietăţi 
tehnologice/mod de prelucrare, se poate aplica pentru predare metoda “brainstorming” iar pentru 
evaluare metoda “Fişă de evaluare”. 

 

 

Procedura după care se va desfăşura brainstorming-ul: 
1. Numiţi o persoană pe post de facilitator. Aceasta va scrie pe flipchart/tablă. Grupul de elevi 

se va aşeza în cerc în faţa facilitatorului. Profesorul va cere fiecărui elev, pe rând, să 
numească un material/produs folosit în construcţii/ instalaţii/ lucrări publice, denumire pe 
care  facilitatorul o va scrie pe flipchart/tablă. Facilitatorul va trece repede de la un elev la 
altul, iar dacă elevul nu poate propune un material/produs, atunci când îi vine rândul, va 
spune „pas”, iar facilitatorul va trece la următoarea persoană. Procesul se va opri atunci când 
toţi participanţii vor spune „pas”, unul după altul. Discuţiile între participanţi sunt interzise 
pe durata brainstorming-ului. Toate propunerile vor fi scrise pe flipchart, chiar dacă sunt 
considerate de către facilitator incorecte. Procesul trebuie să fie unul pozitiv. 

2. Profesorul cere participanţilor să identifice care dintre exemplele de materiale/produse 
enumerate, nu fac parte din categoria  material/produs folosit în construcţii/ instalaţii/ lucrări 
publice, iar în urma discuţiilor şi clarificărilor, acestea sunt tăiate de către facilitator cu o 
linie. 

3. Profesorul cere participanţilor să grupeze exemplele de materiale/produse, în două categorii: 
a) materiale/produse naturale; şi b) materiale/produse artificiale; Facilitatorul completează 
pe foaia de flipchart, denumirile celor două categorii şi cere participanţilor ca pe baza 
aceluiaşi procedeu “brainstorming”să precizeze, pe rând, din ce categorie face parte 

materialul/produsul, din lista iniţială. Facilitatorul completează denumirea 
materialului/produsului în dreptul categoriei precizată de către elev. 

4. Cu ajutorul profesorului şi a participanţilor se analizează fiecare caz în parte, iar în urma 
discuţiilor şi a clarificărilor, se fac eventuale corectări. 

5.  Profesorul cere participanţilor să grupeze exemplele de materiale/produse, în trei categorii: 
a) materiale/produse cu compactitate mare; b) materiale/produse cu porozitate mare; şi c) 
materiale/produse fibroase; Facilitatorul completează pe foaia de flipchart, denumirile celor 

trei categorii de materiale/produse şi cere participanţilor ca pe baza aceluiaşi procedeu 
“brainstorming” să precizeze, din ce categorie face parte, fiecare material/produs, din lista 

iniţială. 

6. Cu ajutorul profesorului şi a participanţilor se analizează fiecare caz în parte, iar în urma 
discuţiilor şi a clarificărilor, se fac eventuale corectări. 

7. Procedeul poate continua şi pentru alte tipuri de cerinţe, cum ar fi: 

1. Materialul/produsul este permeabil sau impermeabil. 

2. Materialul/ produsul se fabrică sub fomă: 
� masivă 

� de praf 

� granulară 

� de pastă 

� lichidă 

� sub altă formă 

3. Materialul/ produsul se livrează: 
� la bucată 
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� la kg. 

� la m 
3
 

� la m 
2
 

� la m (metru)  
� la l (litru) 

� sub altă formă 

4. Materialul/ produsul se încadrează în una din următoarele categorii: 
� material/ produs din piatră naturală 

� beton, mortar sau pastă pe bază de lianţi minerali 
� material/ produs din lemn 

� material/ produs metalic 

� material/ produs din mase plastice 

� material/ produs ceramic 

� material/ produs din sticlă 

� material/ produs din beton sau mortar 

 
� 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 și acumulat rezultatele învățării propuse în standardul de pregătire profesională. 
Evaluarea poate fi:  

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor 
învăţării. 

-Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de 

modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale 
elevilor. 

-Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 
-Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la 
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire 
profesională. 

b. Finală 
-Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ 
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor 

învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini). 
 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� Fişe de observaţie; 
� Fişe de autoevaluare; 
� Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, 

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de 
tip rezolvare de probleme. 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 
� Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a 

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a 
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de 
elevi. 
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� Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei 
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic. 

 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ 
pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.  
 

Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, 
având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare; 

Metodele moderne de predare – învăţare - evaluare oferă o ocazie benefică de organizare 

pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter 
activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. 

Folosirea sistematică a metodelor moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de 
comunicare eficientă şi constructivă în cadrul cărora, toţi cei care iau parte la discuţii, să obţină 
beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic aplicativ.  

Folosirea metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare nu înseamnă a renunţa la 
metodele tradiţionale ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne.  

La finalul activităţilor moderne de predare – învăţare - evaluare rezultatele şcolare nu se 
referă numai la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv, cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi ci 
la întregul spectru de comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului: 
comportamente şcolare din plan afectiv şi psihomotor, unele rezultate şcolare, unele rezultate 

extraşcolare cu influenţă directă asupra rezultatelor şcolare, deprinderi autoevaluative, sau 
rezultatele indicate ale procesului de instruire. 

 

După predarea/ învăţarea lecţiei cu tema: Caracteristici tehnologice ale materialelor, la 

finalul “brainstorming- ului” profesorul poate să realizeze o evaluare continuă, folosind o Fişă de 
evaluare. 

 

Evaluarea continuă (de progres, pe parcurs) se doreşte a fi o evaluare formativă care 

presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei 

operându-se pe secvenţe mici. Trecerea la secvenţa următoare se realizează numai după ce se 
cunosc modul de desfăşurare, eficienţa educaţională a secvenţei evaluate şi rezultatele obţinute de 
elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de predare-învăţare şi performanţele 
unor elevi. Probele scrise curente durează 20-30 de minute şi se administrează fără ca elevii să fie 
avertizaţi, ele urmărind verificarea cunoştinţelor din lecţia de zi, măsura în care fac faţă unui control 
inopinat, conştiinciozitatea cu care se pregătesc, precum şi abilităţile de a formula, într-un timp 

relativ scurt, răspunsuri articulate la întrebări precise.  
Fişa de evaluare, este un instrument de lucru pe care sunt formulate diverse exerciţii şi 

probleme ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea sau 
parcurgerea unor secvenţe de conţinut şi învăţarea acestora, în clasă, de către elevi. 

În aceste condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului de 

către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi exemplificări etc., în legătură 
cu conţinutul predat/ învăţat. 

Nu este, deci, obligatoriu ca elevii să fie notaţi, fişa de evaluare având, în felul acesta, un 

pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de testul de evaluare 
care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea elevilor. 
 

 Obiective: 

● obţinerea feedback-ului de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi 
exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat/ învăţat. 
● fişa de evaluare are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 
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● fişa de evaluare poate fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a 
comportamentului şi activităţii elevilor; 
● Având în vedere că, în mare parte, competenţele corespunzătoare acestei teme Caracteristici 
tehnologice ale materialelor sunt formate în clasele anterioare, la discipline ca: Fizică, Chimie, 
Educaţie tehnologică, Geografie fizică, această Fişă de evaluare poate fi aplicată ca test iniţial 
 

Nume şi prenume………………………… 

Clasa………….. 
Data…………... 

FIŞĂ DE EVALUARE 

Caracteristici tehnologice ale materialelor 
 

Alege un produs folosit în construcţii: ............................................................................ 
Sarcină de lucru: Încercuieşte pentru itemii 1-7, litera corespunzătoare răspunsului corect 
1. Produsul ales: 

a.  are porozitate mare 

b. este fibros  

c. are compactitate mare       (1p) 
2. Produsul este: 

a.  permeabil  

b. impermeabil          (1p) 
3. Produsul ales se fabrică sub formă: 

a. masivă 

b. de praf 

c. granulară 

d. de pastă 

e. lichidă 

f. sub altă formă         (1p) 
4. Alege sub ce formă se livrează produsul tău: 

a. la bucată 

b. la kg. 

c. la m 
3
 

d. la m 
2
 

e. la m (metru)  
f. la l (litru) 

g. sub altă formă         (1p) 
5. Produsul asigură individual sau în combinaţie cu alte materiale: 

a. condiţii de rezistenţă şi stabilitate  
b. condiţii de igienă şi finisaj 
c. condiţii de confort 
d. condiţii de funcţionalitate        (1p) 

6. Produsul ales se încadrează în categoria: 
a. produs din piatră naturală 

b. beton, mortar sau pastă pe bază de lianţi minerali 
c. produs din lemn 

d. produs metalic 

e. produs din mase plastice 

f. produs ceramic 

g. produs din sticlă 

h. produs din beton sau mortar 

i. altă categorie          (1p) 

213



Profil: Tehnic 

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice 

Nivel: 4  20 

7. Produsul este: 

a. produs natural brut 

b. produs natural prelucrat 

c. produs artificial        (1p) 
8. Descrie produsul ales, precizând caracteristici, proprietăţi şi utilizări. Descrierea să fie 

realizată în 5 – 6 rânduri.         (2p) 
Se acordă un punct din oficiu. 
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