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I. Preliminarii 

Unitatea de curs Materiale de construcții  reprezintă una dintre disciplinele 

fundamentale care asigură formarea competențelor profesionale ale elevilor, contribuiând 

la  consolidarea abilităților și valorificarea potențialului cognitiv al elevilor, în scopul 
dobândirii de performanțe necesare pentru integrarea cu succes a acestora pe piața muncii, 
în acest context, cursul devine o parte indispensabilă a programului de formare profesională  
Tehnologia materialelor și articolelor de construcții,. 

Unitatea de curs include 120 ore, dintre care 60 de ore - contact direct şi 60 de ore - 
studiul individual, astfel, cursul se cuantifică cu 4 credite transferabile, acordate în baza 

Sistemului de Credite de Studii Transferabile. 

Dezvoltat din perspectiva formării unui sistem integrat de cunoștințe, abilități și 
atitudini, cursul nu necesită condiții  prealabile speciale pentru dezvoltarea competențelor 
specifice, fiind orientat spre valorificarea cunoștințelor dobândite în ciclul gimnazial la 
disciplinele fizica, matematica, chimia, în acest context, unitatea de curs este inclusă în 
primul an de studii. 

Competențele specifice cursului Materiale de construcții  urmează a fi fortificate în 

cadrul stagiului de practică Metode de încercare a materialelor de construcții, care va asigura 

o continuitate a cursului  prin angajarea elevilor în activități concrete, reale, practice, 

totodată, va permite aprofundarea competențelor profesionale necesare angajării pe piața 
muncii. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Orice construcție trebuie să fie rezistență, stabilă și durabilă la diverse solicitări la care 
este supusă în timpul exploatării. Aceste exigențe pot fi asigurate prin alegerea și folosirea 
corespunzătoare a materialelor de construcții. Prin urmare, asigurarea durabilitatății 
construcțiilor presupune o alegere judicioasă a materialelor, în funcție de comportarea lor la 
diverse solicitări mecanice, față de agenții agresivi fizici și chimici din mediul înconjurător, dar, 

totodată, vizează  și modul de exploatare a construcțiilor. În prezent, clădirilor  le sunt impuse 
cerințe înalte, ca de exemplu, de a fi estetice, igienice, confortabile și durabile, iar acestea pot 

fi realizate prin utilizarea unor finisaje speciale, sisteme de termo- și fonoizolante potrivite etc. 

Construcția necesită consumuri mari de materiale, de aceea, se impune cunoașterea 
temeinică a posibilităților și a limitelor de utilizare a acestora. 

Scopul general al studiului Materialelor de construcții  îl constituie 

formarea/dezvoltarea competențelor specifice  prin achiziționarea unui instrumentar teoretic 
privind corelația compoziție-structură-proprietăți a materialelor de construcții, în vedrea 

asigurării selectării potrivite a acestora în diverse situații, deoarece fiabilitatea construcțiilor 
realizate depinde de materiale utilizate. 

Cursul Materiale de construcții cuprinde mai multe unități de conținut direcționate 
spre realizarea finalității urmărite. Prima parte abordează factorii de acțiune asupra 
construcțiilor și proprietățile generale ale materialelor de construcții.  Parte a doua vizează 
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descrierea materialelor de construcții, prezentarea acestora fiind redată după următoarea 
schemă: componența → structura⟶ proprietăți ⟶ domeniul de utilizare. Prin urmare, partea 

a doua se impune prin antrenarea elevilor în activități de cercetare și analiză a materialelor de 
construcții din diverse perspective prin identificarea avantajelor/dezavantajelor, în scopul 
conștientizării rolului și importaneței acestora în domeniul construcțiilor.  Partea a treia 

acordă o mare atenție deșeurilor care derivă din materiale de construcții, prin faptul că 
industria construcțiilor produce o cantitate enormă  de deșeuri. De aceea, se pune accent pe 

impactul deșeurilor din construcții asupra mediului înconjurător și identificarea măsurilor de 
soluționare. În acest context, sunt promovate utilizarea materialelor sustenabile, prietenoase 

mediului. 

Fiabilitatea unei construcții depinde nu doar de concepere și proiectare, dar și de 
utilizarea corespunzătoare și corectă a materialelor, de calitatea lor, prin urmare, unitatea de 
curs Materiale de construcții asigură formarea competențelor profesionale, fiind o disciplină 
indispensabilă  pentru toate specialitățile din ramura Construcții.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 
Competența profesională din standardul de pregătire profesională:  
CP3.  Utilizarea rațională a resurselor materiale și energetice 

Competențe profesionale specifice disciplinei: 
CS1. Determinarea proprietăților generale ale materialelor de construcții  
CS2. Selectarea rațională a materialelor de construcții în funcție de proprietăți și destinație 

CS3. Conștientizarea impactului deșeurilor din construcții asupra mediului 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Lucrări de 
laborator 

II 120 60 - 60 Examen 4 

 

Notă: Lucrările de laborator specifice disciplinei sunt incluse în stagiul de practică Metode de 

încercare a materialelor de construcții, care urmează a fi desfășurat după cursul dat. 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 
1. Proprietățile generale ale materialelor de construcţie 

1. Determinarea proprietăților generale ale 
materialelor de construcții: 

- specificarea tipurilor de materiale  de 
construcție; 

- identificarea factorilor de influență asupra 
materialelor de construcții în procesul de 
exploatare a clădirilor; 

- argumentarea cerințelor de exploatare față de 
materiale de construcții; 

- definirea proprietăților generale ale 
materialelor de construcții; 

- explicarea  interdependenței  unor proprietăți 
generale ale materialelor de construcții; 

- determinarea proprietăților generale ale 
materialelor de construcții 

1.1 Clasificarea materialelor de construcții.  
1.2 Cerințe de exploatare față de 

materialele de construcții. 

1.3 Proprietăţile fizice ale materialelor de 
construcţii: densitatea, porozitatea, 
compactitatea, umiditatea, absorbția de 
apă, rezistența la apă, rezistența la 
îngheț-dezgheț, permeabilitatea la apă, 
higroscopicitatea. 

1.4 Proprietăţile mecanice ale materialelor 
de construcţii: rezistența mecanică, 
plasticitatea, elasticitatea, duritatea, 
fragilitatea, rezistența la uzură. 

1.5 Proprietăţile termice ale materialelor de 
construcții: conductivitatea termică, 
căldura specifică, dilatarea termică, 
rezistența la foc,  refractaritatea. 

1.6 Proprietățile speciale: rezistența 
biologică, rezistența chimică, rezistența 
la coroziune, absorbția sonoră. 

2. Materiale de construcții din piatră naturală 

2.1 Selectarea materialelor de construcție din piatră 
naturală în funcție de proprietăți și destinație 

- clasificarea  rocilor după proveniență și 
duritate; 

- enumerarea rocilor utilizate în construcții; 
- specificarea domeniului de utilizare a 

diverselor materiale de construcții din piatră 
naturală; 

- caracterizarea agregatelor naturale; 
- propunerea justificată a materialelor de 

construcție din piatră naturală pentru diverse 
lucrări de construcții. 

2.1 Noţiuni generale despre roci. Rocile 
utilizate în construcții. 

2.2 Materiale de construcţii din piatră 
naturală masivă. 

2.3 Durabilitatea materialelor din piatră 
naturală. 

2.4 Agregate naturale utilizate în 
construcții. 

2.5 Proprietățile generale ale agregatelor. 
 

3. Lemnul şi materialele de construcţii din lemn 

2.2 Selectarea materialelor de construcție din lemn 
în funcție de proprietăți și destinație 

- distingerea elementelor structurale ale 
lemnului; 

- caracterizarea diverselor specii de lemn după 
proprietățile fizico-mecanice; 

- identificarea măsurilor de protecție a 
lemnului împotriva factorilor agresivi; 

- estimarea avantajelor și dezavantajelor 
materialelor de construcție din lemn. 

3.1 Generalități: compoziția, structura fizică 
și proprietățile lemnului. 

3.2 Acțiuni agresive asupra lemnului. 
Măsuri de protecție a lemnului. 

3.3 Tipuri de esențe utilizate pentru 
obținerea materialelor de construcție 
din lemn. 

3.4 Materiale de construcție din lemn cu 
structură nemodificată, ameliorată și 
modificată. 
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4. Materiale de construcție din ceramică 

2.3  Selectarea materialelor de construcție din 
ceramică  în funcție de proprietăți și destinație: 

- clasificarea materialelor de construcții din 
ceramică; 

- identificarea materialelor ceramice pentru 
zidărie, învelitori, placare, termoizolante etc.; 

- specificarea criteriilor de calitate față de 
materialele ceramice; 

- estimarea avantajelor și dezavantajelor 
materialelor ceramice. 

4.1 Generalități. 

4.2 Materiale de construcție din ceramică 
brută: materiale pentru zidărie, pentru  
învelitori, materiale termoizolante. 

4.3 Materiale de construcție din ceramică 
fină: plăci ceramice, obiecte sanitare. 

 

5. Sticla și materiale din sticlă 

2.4  Selectarea materialelor de construcție din sticlă  
în funcție de proprietăți și destinație 

- caracterizarea materialelor de construcție 
din sticlă; 

- recomandarea justificată a materialelor de 
construcție din sticlă în diverse situații. 

5.1 Generalități și principii de fabricare. 

5.2 Proprietățile specifice sticlei. 

5.3 Principalele materiale de construcții din 
sticlă: geamuri, produse din sticlă 
pentru pereți și planșee luminoase, 
pentru placare, vata de sticlă. 

6. Materiale  metalice 

 2.5 Selectarea materialelor de construcție din 
metal  în funcție de proprietăți și destinație: 

- clasificarea metalelor; 
- specificarea  tipului  armăturii în funcție de 

clasă; 
- specificarea domeniului de utilizare a 

produselor metalice; 
- propunerea măsurilor de protecția a 

metalelor împotriva coroziunii. 

6.1 Generalități despre metale 

6.2 Clasificarea metalelor. 

6.3 Proprietățile fizico-mecanice a oțelului. 

6.4 Armatura și produse din oțel. 

6.5 Coroziunea metalelor și metode de 
protecție. 

7. Lianți minerali 
2.6 Selectarea lianților minerali  în funcție de 
proprietăți și destinație: 

- clasificarea lianților minerali; 
- caracterizarea lianților minerali în funcție de 

proprietățile sale specifice; 
- specificarea domeniului de utilizare a lianților 

minerali. 

7.1 Generalități. Propriectăți specifice. 

7.2 Lianții nehidraulici: argila, varul gras, 
ipsosul pentru construcții. 

7.3 Lianți hidraulici: cimentul portland. 

7.4 Materiale de construcții pe bază de 
lianți minerali. 

8. Mortare și betoane de construcţii  
2.7  Selectarea lianților minerali  în funcție de 

proprietăți și destinație: 
- deosebirea mortarelor și betoanelor; 
- clasificarea betoanelor şi mortarelor; 
- caracterizarea betoanelor și mortarelor în 

funcție de proprietăți; 
- propunerea soluțiilor de protecție a betonului 

împotriva coroziunii; 
- specificarea destinației betoanelor; 
- enumerarea elementelor prefabricate din 

beton; 

8.1 Mortare. Generalități. Tipuri de 
mortare. 

8.2 Proprietățile mortarelor. 
8.3 Mortare uscate. 

8.4 Betoane cu lianți minerali. Clasificarea 
betoanelor. 

8.5 Materia primă pentru prepararea 
betoanelor. 

8.6 Proprietățile betonului proaspăt și 
întărit. 
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- explicarea rolului armăturii în beton. 8.7 Protecția betonului împotriva coroziunii. 

8.8 Betonul armat. 

9. Materiale bituminoase 

2.8  Selectarea materialelor bituminoase  în funcție 
de proprietăți și destinație: 

- specificarea proprietăților bitumului; 
- enumerarea materialelor de construcții pe 

bază de bitum; 
- propunerea materialelor bituminoase potrivite 

în situații specifice. 

9.1  Noţiuni generale despre bitum. 

9.2 Proprietățile bitumului. 

9.3 Materiale de construcții pe bază de 
bitum. 

10.  Materiale de construcţii pe baza de polimeri 
2.9  Selectarea materialelor pe bază de 
polimeri  în funcție de proprietăți și destinație: 

- identificarea  materialelor de construcţii pe 
bază de polimeri; 

- specificarea  avantajelor și dezavantajelor 
materialelor pe bază de polimeri; 

- recomandarea spre utilizare a diverselor 
materiale din masă plastică în funcție de 
condițiile de exploatare. 

10.1 Noţiuni generale, definiţia, materia 
primă, proprietăți şi clasificarea. 

10.2 Procesul de producere a polimerilor. 

10.3 Materiale de construcţii pe baza de 
polimeri. 

10.4 Elemente de construcţii pe baza de 
polimeri. 

10.5 Materiale de finisaj pe baza de 
polimeri. 

11.  Materiale termoizolante şi fonoizolante 

2.10  Selectarea materialelor termo- și 
fonoizolante în  funcție de proprietăți și 
destinație: 

- identificarea materialelor termo- și 
fonoizolante; 

- specificarea exigențelor tehnice față de 
materiale termoizolante; 

- recomandarea argumentată a  materialelor 
termo- și fonoizolante. 

11.1 Generalități despre materiale termo- și 
fonoizolatoare. 

11.2 Materiale termoizolante organice. 

11.3 Materiale termoizolante anorganice. 

11.4 Materiale fonoizolante. 

12.  Materiale de vopsitorie 

2.11 Selectarea materialelor de vopsitorie  în  
funcție de proprietăți și destinație: 

- clasificarea materialelor de vopsitorie; 
- enumerarea componentelor materialelor de 

vopsitorie; 
- explicarea proprietăților specifice 

materialelor de vopsitorie; 
- recomandarea argumentată spre utilizare a 

diverselor materiale de vopsitorie. 

 

 

 

 

12.1 Noţiuni generale despre materialele de 
vopsitorie. Proprietăţi specifice.  

12.2 Componenții principali ai materialelor 
de vopsitorie. 

12.3 Tipuri principale de materiale de 
vopsitorie. 



 9 | 13 
 

13.  Influența deșeurilor din construcții asupra mediului 
3. Conștientizarea impactului deșeurilor din  
construcții asupra mediului: 

- clasificarea deșeurilor provenite din ramura 
Construcții; 

- analizarea influenței deșeurilor provenite din 
construcții asupra mediului; 

- propunerea soluțiilor de gestionare a 
deșeurilor provenite din construcții; 

- conștientizarea importanței utilizării 
materialelor de construcții sustenabile, 
prietenoase mediului. 

13.1 Tipurile de deșeuri provenite din 
construcții. 

13.2 Influența deșeurilor din construcții 
asupra mediului. 

13.3 Metode de reutilizare a deșeurilor din 
construcții. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. crt. Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Lucrări de 

laborator 

1.  
Proprietățile generale ale 
materialelor de construcție 

20 10   10 

2.  
Materiale de construcții din piatră 
naturală 

8 4   4 

3.  
 Lemnul şi materialele de construcţii 
din  lemn 

8 4   4 

4.  
Materiale de construcție din 
ceramică 

8 4   4 

5.  Sticla și materiale din sticlă 4 2   2 

6.  Materiale metalice 8 4   4 

7.   Lianți minerali 16 8   8 

8.  Mortare și betoane de construcţii  16 8   8 

9.  Materiale bituminoase 8 4   4 

10.  
Materiale de construcții pe baza de 
polimeri 

4 2   2 

11.  
Materiale termoizolante și 
fonoizolante 

8 4   4 

12.  Materiale de vopsitorie 4 2   2 

13.  
Influența deșeurilor din construcții 
asupra mediului 

8 4   4 

 Total 120 60 - 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Proprietățile generale ale materialelor de construcție 

Proprietățile fizico-mecanice a 
materialelor de construcții Probleme 

rezolvate 

Prezentarea  
problemelor 

rezolvate 
Săptămâna 2 

2. Pietrele naturale utilizate în construcții 
Zăcăminte de pietre naturale în 

Republica Moldova 
PPT Prezentare PPT Săptămâna 4 

3. Lemnul și materialele de construcţii pe baza de lemn 

 Acțiuni agresive asupra lemnului. Măsuri 
de protecție a lemnului Fișă de lucru 

Prezentarea 

fișei Săptămâna 5 

4. Materiale de construcție din ceramică 

Clasificarea materialelor de construcție 
din ceramică 

Hartă 
conceptuală 

Prezentarea 

hărții 
Săptămâna 6 

6. Materiale metalice 

Coroziunea metalelor și metode 
de protecție  Test rezolvat 

Testare 

electronică 
Săptămâna 7 

7. Lianți minerali 
Întărirea și coroziunea cimentului  
portland 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 
Săptămâna 8 

8. Mortare și betoane de construcţii 
Analiza pieței. Amestecuri uscate. 
Sortimentul de produse, producători, 
prețul 

PPT 
proiect de grup 

Prezentarea 

analizei 
Săptămâna 9 

Betonarea pe timp friguros sau arșiță Comunicare Prezentarea 
informaţiei  Săptămâna 10 

Accelerarea întăririi betoanelor Rezumat 

scris 

Prezentarea 

rezumatului 
Săptămâna 11 

9. Materiale bituminoase 

Materiale pentru învelitori: șindrilă 
bituminoasă, țiglă ceramică, țiglă 
metalică, etc. 

Tabel 

structurat 

Prezentare 

tabel 
Săptămâna 12 

10. Materiale de construcții pe baza de polimeri 
Materiale pentru pardoseli: linoleum, 

parchet laminat, parchet din lemn masiv, 

etc. 

Tabel 

structurat 

Prezentare 

tabel 

Săptămâna 13 

13. Influența deșeurilor din construcții asupra mediului 
Metode de reutilizare a deșeurilor din 
construcții 

Referat Prezentare 

referat 
Săptămâna 14 
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VIII. Sugestii metodologice 

  În proiectarea didactică de lungă și scurtă durată, profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul competenţe, cât şi la conţinuturile recomandate. 

Proiectarea lecțiilor se recomandă a fi realizată urmând  cadrul de proiectare didactică 
Evocare - Realizarea sensului –Reflecţie – Extindere. Astfel, principiile învățării sunt centrate 
pe elev, ceea ce presupune  focalizarea actului educațional pe  învăţarea activă, în care elevul 
este direct implicat în rezolvarea de sarcini de lucru. Sarcinile de lucru pot fi propuse prin 

diverse tehnici de învățare activă cum ar fi: brainstorming, hartă conceptuală, graficul T, 
diagrama Venn, analiza SWOT, studiu de caz,  etc. Un rol aparte în procesul de instruire îl au 

situațiile de integrare, prin intermediul cărora elevii exersează diverse situații simulate de la 

locul de muncă, specifice calificării.  De asemenea, profesorul poate aplica diverse 

instrumente de predare-învățare-evaluare digitale, care, fiind utilizate la momentul oportun, 

aduc un plus valoare demersului didactic: distribuirea rapidă a materialului didactic, utilizarea 
conținuturilor multimedia, crearea contextului interactiv, existența feedback-ului etc.  În 

acest context,  instrumentele web: google docs, mentimenter, padlet, jambord, learningapps, 

nearpod, google forms, testmoz, kahoot etc.  oferă posibilitatea de a crea activităţi atractive, 
captivante și eficiente care  facilitează formarea/dezvoltarea/evaluarea competenţelor 
specifice disciplinei. Instrumentele digitale aplicate în cadrul studiului individual, consultații 
etc.; oferă oportunitatea de a desfășura activitățile de ghidare atât  sincron, cât și asincron. 

Se recomandă ca activitatea la curs să fie reflectată pe o platformă online de 
gestionare a clasei virtuale, cum ar fi Classroom, pentru a facilita accesul elevilor la materia 

de studiu oricând și oriunde.  

Profesorul va diversifica metodele de învățare, creând condiții  elevilor să lucreze 
individual, în perechi sau în grup. În acest mod, elevilor li se oferă posibilitatea de a dezvolta 
o serie de competențe transversale și anume: competența de a învăța să înveți, competenţe 
sociale şi civice, competenţe de comunicare în limba română. 

Alegerea strategiilor de învăţare presupune efortul profesorului pentru 

personalizarea demersului didactic, fapt care înseamnă racordarea activităţilor de predare-

învăţare la nevoile şi interesele elevilor. 

Sala de clasă în care se predă disciplina Materiale de construcții se recomandă a fi 
dotată cu o varietate vastă de mostre de materiale de construcții. Astfel, în procesul de studiu 
elevul are posibilitatea să analizeze îndeaproape un material oarecare, facilitându-se  

însușirea materiei de studiu. De asemenea, în acest sens, sunt utile  diverse postere tematice, 

prezentări Power point, secvențe video.  

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea pune în evidenţă măsura în care se formează competenţele specifice 
unităţii de curs. Iniţial se va începe cu o evaluare a nivelului de cunoştinţe din domeniul 
disciplinelor de cultură generală (matematică, fizică, chimie), care  oferă posibilitatea de 
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diagnosticare a nivelului de pregătire a elevilor pentru disciplina Materiale de construcții.  

Evaluarea formativă se va desfășura pe tot parcursul studierii disciplinei. În scopul 
unei evaluări eficiente, se vor utiliza metode tradiţionale și de alternativă, prin probe orale şi 
scrise, electronice, în funcţie de cerinţele unităţii de competență.  Pentru elaborarea testelor 

electronice sunt disponibile o serie de instrumente digitale online: google forms, testmoz, 

kahoot, clastime, socrative etc. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii şi 
descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi 
să permită elevilor să demonstreze deţinerea/stăpânirea competenţelor specifice disciplinei. 

Evaluarea sumativă are scopul de a aprecia  nivelul de formare a competențelor 
profesionale specifice disciplinei și se  realizează la sfârşitul cursului Materiale de construcţii, 
modalitatea de evaluare fiind examen scris. Testul pentru evaluarea sumativă include itemi 
cu grad de complexitate divers, accentul punându-se pe itemi cu caracter aplicativ. La 

elaborarea itemilor profesorul va ține cont de competențele specifice ce urmează a fi 
evaluate.  

X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Formarea competenţelor specifice disciplinei Materiale de construcţii necesită 
crearea unui mediu  de învăţare autentic, relevant și centrat pe elev. Sala de curs va fi dotată 
cu mobilier școlar și va asigura condiții ergonomice adecvate. 

Lista materialelor didactice: note de curs, mostre de materiale de construcții,  standarde 
pentru materiale de construcții, postere, reviste de specialitate, video tematice, PPT. 

Echipamente: calculator/laptop, proiector/tablă interactivă. 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată, 

accesat, procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  Crăciunescu L., Popa E. Materiale de construcții. 
București, 2004 

Biblioteca 
IPCEC 

 

15 

2.  Rapisca P. Materiale de construcții. 
București, 2006 

Biblioteca  
IPCEC 

 

5 

3.  Predescu A. Materiale de construcții și instalații. 
București, 2001 

Biblioteca  
IPCEC 

 

5 

4.  Dinescu A., Bajau G. Tehnologia 
materialelor de construcţii. București, 1987 

Biblioteca  
IPCEC 10 

5.  

Holcim România SA. Manualul  de utilizare a 
betoanelor, București, 2008.  

https://www.holcim.ro/sites/romania/files/docu
ments/Manual_de_utilizare_a_betoanelor_5.pdf 

Internet 
 

 

https://www.holcim.ro/sites/romania/files/documents/Manual_de_utilizare_a_betoanelor_5.pdf
https://www.holcim.ro/sites/romania/files/documents/Manual_de_utilizare_a_betoanelor_5.pdf
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6.  Cod practic în construcții CP H.0404:2018 Betoane 
și mortare. Beton Specificație, performanță, 
producție și conformitate 

file:///C:/Users/user/Downloads/ro_5545_CP-
H.04.00-2018-Et.-IV-AP.PDF  

Internet  

7.  
Classroom la disciplina Materiale de construcții Internet  

 

file:///C:/Users/user/Downloads/ro_5545_CP-H.04.00-2018-Et.-IV-AP.PDF
file:///C:/Users/user/Downloads/ro_5545_CP-H.04.00-2018-Et.-IV-AP.PDF

