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I. Preliminarii 

Curriculum stagiului de practică Practicii de iniţiere în specialitate, specialitatea 73270 

Tehnologia materialelor și articolelor de construcții, plan de învățământ 2022, se încadrează în 
aria stagiilor de practică și se studiază în semestrul I, în volum de 30 ore (1 credit). 

Practica de inițiere în specialitate este o parte integrantă obligatorie a procesului educațional și 
se realizează pentru atingerea următoarelor obiective: 

- familiarizării elevilor cu domeniul de activitate al ramurii Ingineria materialelor de 

construcții, și rolul acestea în economia națională; 

- conștientizarea de către formabili a necesității cadrelor calificate în domeniul 
industriei materialelor de construcții; 

- motivarea și sporirea interesului elevilor față de programul de formare profesională, 
la care sunt admiși. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui stagiu de practică sunt prevăzute lecții 
atât în sala de curs, cât și în laboratoare și întreprinderi de profil. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Industria materialelor de construcții este ramura specializată în producerea materialelor de 
construcții pentru diverse tipuri de lucrări. Această ramură este una importantă pentru 
economia națională de care depinde construcția clădirilor civile dar și industriale: case de locuit, 
spitale și policlinici, clădiri administrative, instituții de învățământ și cercetare, hale industriale 
etc.  

În țara noastră, industria materialelor de construcții este axată pe exploatarea rocilor, 
producerea lianților minerali, producerea betonului și articolelor din beton și beton armat, 
producerea materialelor ceramice, materialelor termoizolatoare, de vopsitorie și altele. 

În prezent, știința și ingineria materialelor de construcții este preocupată de un șir de probleme 
extrem de importante. Acestea presupun nu doar creșterea productivității de producție, dar în 
primul rând sporirea calității materialelor și lărgirea sortimentului de materiale noi eficiente, care 

permit de a micșora necesarul de materiale și manopera la executarea lucrărilor de construcție. 
În ultimii ani sortimentul de materiale de construcții a suferit schimbări semnificative atât pe 
contul materialelor importate, dar și pe contul producătorilor autohtoni, care au implementat 
tehnologii moderne în producerea materialelor de construcții. Tendința generală în producerea 
materialelor de construcții – producerea materialelor cu un grad maxim de a fi gata de punere în 

operă. Aceste materiale permit considerabil de a micșora timpul lucrărilor de construcții. Cu toate 
aceste nu și-au pierdut actualitatea și materialele tradiționale cum ar fi: cărămida ceramică, 
betonul, materialele lemnoase, sticla ș.a.  

În industria materialelor de construcții în calitate de materie primă pe lângă materialele specifice 
se folosesc și deșeuri industriale din alte ramuri (zgură metalurgică, cenușă zburătoare de 
termocentrale, reziduuri de la prelucrarea lemnului), astfel aducându-se aportul considerabil în 
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rezolvarea problemelor ecologice – principala problemă a omenirii la finele secolului XX. Din 
păcate, un procent nu foarte mare de deșeuri industriale se folosesc în producerea materialelor 
de construcții, aceasta însă rămâne a fi sarcina actuală în dezvoltarea industriei materialelor de 

construcții. 

Practica de inițiere în specialitate vine să informeze elevii despre domeniul dat și să amplifice 
interesul față de industria materialelor de construcții.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competența profesională din standardul de pregătire profesională: 
CP2.  Monitorizarea procesului de producere a materialelor de construcții în concordanță cu 
cerințele documentelor normative și interne 

Competențe profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Descrierea aspectelor generale ale domeniului Industria materialelor de 

construcții 
CS2. Distingerea domeniului ocupațional al calificării tehnician în industria materialelor de 

construcții. 

IV. Administrarea disciplinei 

Codul stagiului 

de practică 

Denumirea stagiului de 
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Perioada Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 
de credite 

P.01.O.038 
Practica de inițiere în 

specialitate 
I 1 30 

Septembrie - 
octombrie 

Prezentarea 
protofoliului 

1 

V.  Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 
evaluare 

Durata de 

realizare 

AS1.Descrierea domeniului ggg 

materialelor de construcții: 
- identificarea de materiale de 

construcții; 

- identificarea producătorilor 
autohtoni de materiale de 
construcții; 

- stabilirea principiilor de organizare 
a procesului de producție a 
materialelor de construcții. 

 
 
Clustering ”Materiale de 
construcții” 
 
Tabel conceptual 
 
 
Fișă de lucru 

 
 
Prezentare  
 
 
Prezentare  
 
 
 
Prezentare 

6 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 
evaluare 

Durata de 

realizare 

AS2. Identificarea domeniului ocupațional 
al calificării tehnician în industria 

materialelor de construcții: 

− specificarea atribuțiilor de serviciu al 
tehnicianului- tehnolog, maistru; 

• analizarea fișei postului unui 
tehnician tehnolog, maistru din 
secții de producere a materialelor 
de construcții. 

• elaborarea schemelor elementare 
de producerea materialelor de 
construcții; 

• identificarea cunoștințelor și 
abilităților pe care trebuie să le 
posede un tehnician-tehnolog, 
maistru. 

 
 
 
 
 

Fișa de lucru 
”Atribuțiile de serviciu al 
tehnicianului- tehnolog” 

 

Schemă tehnologică 
operațională 

 
 

Graficul T ”Cunoștințe și 
abilități” 

 
 
 
 
 

Comunicare 
 
 
 
 
 

Prezentare 
 
 

Prezentare 
 

 
 
 
 
 

4 

− specificarea atribuțiilor de serviciu al 
tehnicianului- laborant; 

• identificarea rolului laboratoarelor 
de testare a materialelor de 
construcții; 

• analizarea fișei postului  a unui 
tehnician- laborant, specializat în 
testarea materialelor de 
construcții; 

• efectuarea unor testări elementare 
de testare a materialelor de 
construcții; 

• identificarea cunoștințelor și 
abilităților pe care trebuie să le 
posede un tehnician, tehnolog, 
maistru. 

 
 

Sinteză 
 
 

Fișă de lucru 
 
 
 

Fișe de laborator 
 
 

Graficul T ”Cunoștințe și 
abilități” 

 
 

 
 

Comunicare 
 
 

Comunicare 
 
 
 

Prezentare 
 
 

Prezentare 

6 

− specificarea atribuțiilor de serviciu al 
consultantului de materiale de 
construcții. 

Fișă de lucru Comunicare 
2 ore 

AS3. Analizarea  structurii organizaționale 
ai întreprinderii producătoare de 
materiale de construcții: 

- efectuarea vizitei de studiu în 

cadrul a 2-3 întreprinderi de profil. 

 

 

 

 
 
 
 

Fișă/e de observație 

 
 
 
 

Comunicare 

6 ore 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 
evaluare 

Durata de 

realizare 

AS4. Analiza traseului de formare 

profesională în baza planului de 
învățământ la specialitatea TMAC: 

- familiarizarea cu programul de 
formare profesională pentru 
fiecare an de studiu; 

- identificarea stagiilor de practică și 
rolul acestora. 

- semnarea contractului  de studii 

 
 
 

Clustering 
 
 
 

Contract de studii 
pentru anul I de studii 

 
 
 

Prezentare 
 
 
 
 
-  

4 ore 

Prezentarea portofoliului Portofoliu Prezentare 2 ore 

TOTAL 30 

VI. Sugestii metodologice 

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, joc de rol etc. Alegerea strategiilor de învăţare presupune efortul 
profesorului pentru personalizarea demersului didactic, fapt care înseamnă racordarea 
activităţilor de predare-învăţare la nevoile şi interesele elevilor. 

La efectuarea lucrărilor de laborator cadrul didactic va identifica câteva lucrări simple, care nu 
necesită pregătire prealabilă de profil, de exemplu: 

• determinarea densității aparente la probe de formă geometrică regulată și neregulată; 
• determinarea umidității materialelor de construcții; 

• determinarea rezistenței mecanice la compresiune. 

Înainte de a începe activitățile de testare a materialelor de construcții, în mod obligatoriu, elevii 
trebuie familiarizați despre regulile de securitate și sănătate în muncă în laborator și să semneze 

în registrul corespunzător. La desfășurarea lucrărilor de laborator se recomandă aplicarea 
următoarelor tehnici didactice: demonstrarea și practica ghidată. După  realizarea fiecărei testări, 
cadrul didactic va îndemna elevii să analizeze rezultatele obținute din perspectiva caracterizării 
materialelor de construcții. 

Vizita la întreprinderile de profil este o componentă importantă în ceea ce privește inițierea în 
specialitatea, în cadrul căreia elevii au posibilitatea de a observa cum este organizat un flux 

tehnologic de producere a materialelor de construcții, să facă cunoștință cu activitatea 
laboratoarelor de profil, astfel percep mai bine  domeniul de formare profesională.  
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VII. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea poate fi privită ca un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-

educative cu competenţele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare. 
Evaluarea trebuie considerată ca parte integrantă a procesului de învăţare, cu rol de reglare a 

acestui proces. Se recomandă evaluare iniţială, formativă şi sumativă care să acopere toate 
fazele procesului de învăţământ. 

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare 
pentru a putea parcurge cu succes programul de formare. În cadrul stagiului de practică ”Practica 
de inițiere în specialitate” evaluarea inițială se poate realiza sub formă de interogare orală, test 
scris sau electronic. 

Evaluarea formativă asigură profesorului feedback-ul procesului de predare şi învăţare. Prin 
această evaluare profesorul cunoaşte nivelul cunoştinţelor dobândite de către elev şi dacă 
acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte. 

Metodele tradiţionale de evaluare (probe scrise, orale, practice) au avantaje şi dezavantaje, 
motiv pentru care, ele trebuie combinate în mod optim. Metodele alternative de evaluare: 

observarea, investigaţia, portofoliul, oferă profesorului informaţii suplimentare despre 
activitatea şi nivelul de achiziţii ale elevului. Aceste metode îmbunătăţesc procesul evaluării prin 
următoarele caracteristici: 

- introduc elemente noi de învăţare; 
- contribuie la dezvoltarea creativităţii; 
- pun accentul pe evaluarea execuţiei directe şi a potenţialului de cunoaştere şi 

acţiune al elevului; 
- permit urmărirea progresului elevului în cadrul procesului de învăţare; 
- contribuie la apropierea dintre profesori şi elevi; 
- au o valoare educativă ridicată; 
- stimulează autoevaluarea. 

Evaluarea finală a stagiului de practică sau sumativă verifică dacă au fost dobândite toate 

rezultatele învăţării asociate acestuia. Evaluarea sumativă poate fi făcută printr-un portofoliu. 

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta cu elevii 
criteriile de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului. Profesorul îi va încuraja pe elevi 

să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele 
evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării.  
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VIII. Cerințe față de locul de practică 

Desfășurarea stagiului de practică se realizează în sala de clasă dotată cu mese și scaune în 
număr corespunzător grupului de elevi,  varietate vastă de mostre de materiale de construcții. 
Este binevenită asigurarea clasei cu un monitor sau proiector.  

Lecțiile de laborator se vor desfășura în săli de clasă de laborator, dotate cu echipamente 
specifice lucrărilor planificate. 

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

Echipamente:  cântar, riglă metalică, volummetru, etuvă,  presă hidraulică. 
                        calculator/laptop, proiector/tablă interactivă. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată, accesat, 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1.        Plan de învățământ la specialitatea Tehnologia 

materialelor și articolelor de construcții 
http://ccc.md/  

Internet 

  

 

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

Biblioteca 

IPCEC 

  

15 

3.        Rapisca P. Materiale    de 

 construcții. București, 2006 

Biblioteca 

IPCEC 

  

5 

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

Biblioteca 

IPCEC 

  

5 

5.        Dinescu    A.,   Bajau   G. Tehnologia 

materialelor de construcţii. București, 1987 

Biblioteca 

IPCEC 

10 
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