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I. Preliminarii 

Practica de betonare reprezintă o etapă fundamentală în formarea viitorilor 
tehnicieni în domeniul construcţiilor. 

Scopul fundamental al practicii de betonare este consolidarea cuno�tinţelor 
teoretice, aplicarea metodelor �i tehnologiilor efectuării lucrărilor de betonare precum �i 
formarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor necesare în timpul lucrărilor. 

 Elevul va avea nevoie de cuno�tinţe teoretice asimilate de la disciplinele 

fundamentale < Geometrie descriptivă �i Desen tehnic=, precum �i <Materiale de 
construcţii=, în baza cărora se va realiza practica. 

Elevii pentru realizarea practicii de betonare trebuie să aibă competențe �i abilități 
în domeniul  Materialelor de construcții, Geometrie descriptivă �i Desen tehnic. 

Principiile practicii de betonare în dezvoltarea competenței verde,  generează 
promovarea �i valorificarea potențialului regenerabil de energie în domeniul construcțiilor 
precum �i utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în scopul protejării mediului. O 
astfel de abordare alimentează un lanţ de valoare, în care utilizarea _i reutilizarea 
resurselor în domeniul construcțiilor, permite nu doar economii cât _i generarea de 
beneficii în contextul social _i de mediu, cu respectarea prevederilor legislative �i 
normative ce vizează exigențele de sustenabilitate. 

Stagiul de practică: „Practica de betonare=, se studiază în anul I de studii _i reprezintă   
formarea competenţelor profesionale a elevilor în domeniul ingineriei. 

Pentru a începe stagiul de practică de betonare, elevul deja trebuie să cunoască 
materialele de construcţii utilizate în betonare, proprietăţile fizico-mecanice ale 

materialelor, trebuie să fie capabil să realizeze proiecţiile ortogonale ale unui element 
de beton. Practica se va petrece în decurs de 60 de ore, 2 credite. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Realizarea practicii de betonare,  vizează formarea �i dezvoltarea competenţelor 
profesionale la lucrările de betonare. 

Lucrările de betonare, ca �i toate tipurile de lucrări de construcţii a cunoscut în acest 
sfîr�it de secol transformări esenţiale atât din punct de vedere al materialelor de 
construcţie, a tehnologiilor de execuţie a lucrărilor, cât �i al produsului final cerut pe piaţa 
muncii. 

Iată de ce, este important ca elevii acestei specialităţi să dețină competențe 
profesionale de aplicare a tehnologilor moderne în domeniul lucrărilor de cofrare, armare, 
betonare �i decofrare pe care le formează în cursul orelor teoretice cât �i practice. 

Rolul practicii de betonare este de a pregăti elevul pentru modulele de specialitate 
,,Elemente din beton armat precomprimat=, ,,Poduri din beton armat �i metalice=, 
,,Tehnologia lucrărilor de terasamente �i a drumurilor=, ,,Drumuri urbane �i rurale=. 

Elevii se vor familiariza cu metodele de execuţie a zidăriilor, cu complexul de 
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scule, dispozitive �i mecanisme utilizate în practică. 
Elevii se vor familiariza cu metodele de execuţie a lucrărilor de cofrare, armare, 

betonare �i decofrare, cu principalele instrumente, mecanisme �i utilaje utilizate în 
practică. 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de  practică 

Competența profesională din standardul de pregătire profesională: 

CP 1. Implementarea tehnologiilor performante în construcţia _i modernizarea 
reţelelor de Căi Ferate, Drumuri, Poduri. 

CP 2. Monitorizarea tehnologiei _i calităţii proceselor de execuție, exploatare, 
întreținere _i reparație a rețelelor de Căi Ferate, Drumuri, Poduri.  
Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS1.  Respectarea regulilor de securitate �i sănătate în muncă la lucrările de 
betonare. 

CS2. Identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de cofrare, armare, 
betonare �i decofrare. 

CS3. Utilizarea sculelor �i dispozitivelor specifice lucrărilor de cofrare, armare, 

betonare �i decofrare. 
CS4. Confecționarea, asamblarea �i montarea panourilor de cofraj. 
CS5. Confecționarea �i montarea carcaselor �i plaselor din elemente de armătură. 
CS6. Betonarea  elementelor de construcție în dependență de elementul ce urmează 

a fi betonat. 

CS7. Executarea lucrărilor de betonare atît individual cît �i în echipă. 
CS8. Verificarea calității lucrărilor de cofrare-decofrare, armare �i 

betonare.Administrarea stagiului de practică  
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IV. Descrierea procesului de desfă�urare a stagiului de practică 

Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 
evaluare 

Ore 

AS1. Cofrarea structurilor din beton �i 
beton armat, respectând SSM: 

 - suporturilor pentru poduri 

 - grinzilor pentru poduri 

 - elementelor pentru evacuarea apei 

 - țevilor din beton 

 -rigole si plăcilor pentru rigole 

 - plăcilor pentru acostament 

 -aripilor de acostament 

 - plăcilor pentru drumuri temporare 

- blocurilor pentru acostament 

- bordurilor 

- plăcilor trotuare 

- pilonilor dreptunghiulari, cilindrici 

- plăcilor de trecere din beton 

- stații de a�teptare din beton 

- prefabricatelor pentru calea ferata 

- pilotilor din beton armat 

- peretilor de sprijin 1500 х 200 х 2500 

- zidurilor de sprijin 

Mostră de  cofraj 
pentru: 

-suport pentru 

poduri 

-grinzi pentru 

poduri 

- borduri 

-plăci trotuare 

-ziduri de sprijin 

 

 

 

Realizarea 

cofrajului 

conform 

schiței �i a 
indicilor  

de calitate 

 

 

 

 

 

 

12 

 

AS2. Armarea elementelor structurale, 

respectând SSM: 

 - suporturilor pentru poduri 

 - grinzilor pentru poduri 

 - elementelor pentru evacuarea apei 

 - țevilor din beton 

 -plăci pentru rigole 

 - plăcilor pentru acostament 

 -aripilor de acostament 

 - plăcilor pentru drumuri temporare 

- blocurilor pentru acostament 

- bordurilor 

- plăcilor trotuare 

- pilonilor dreptunghiulari, cilindrici 

- plăcilor de trecere din beton 

- stații de a�teptare din beton 

- prefabricatelor pentru calea ferată 

- pilotilor din beton armat 

-traverselor 

- peretilor de sprijin 1500 х 200 х 2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcase spațiale, 
plase de armătură 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasonarea 

barelor de oțel, 
confecționarea  

carcaselor 

spațiale, 
legarea barelor 

�i plaselor 
conform schiței 

12 

https://construct.md/ro/pages/product/elemente_pentru_evacuarea_apei/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/placi_de_trecere/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/piloti_din_beton_armat/
https://construct.md/ro/pages/product/pereti_de_sprijin_1500_h_200_h_2500_9084/
https://construct.md/ro/pages/product/elemente_pentru_evacuarea_apei/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/placi_de_trecere/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/piloti_din_beton_armat/
https://construct.md/ro/pages/product/pereti_de_sprijin_1500_h_200_h_2500_9084/
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Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 
evaluare 

Ore 

- zidurilor de sprijin 

-Utilizarea rațională a materialelor de 

construcții 
-Gestionarea eficientă a de�eurilor    
rezultate în urma lucrărilor de betonare 

-Depozitarea sortată a de�eurilor în 
urma procesului de betonare în atelier 

-Reutilizarea de�eurilor de construcții 
în urma procesului de betonare 

 AS3.  Betonarea elementelor, 

respectând SSM:                                                  

(-suporturilor pentru poduri 

 - grinzilor pentru poduri 

 - elementelor pentru evacuarea apei 

 - țevilor din beton 

 - placi pentru rigole 

 - plăcilor pentru acostament 

 -aripilor de acostament 

 - plăcilor pentru drumuri temporare 

- blocurilor pentru acostament 

- bordurilor 

- plăcilor trotuare 

- pilonilor dreptunghiulari, cilindrici 

- plăcilor de trecere din beton 

- stații de a�teptare din beton 

- prefabricatelor pentru calea ferata 

- pilotilor din beton armat 

-traverselor 

- peretilor de sprijin 1500 х 200 х 2500 

- zidurilor de sprijin) 

-Turnarea betonului 

-Compactarea betonului 

-Întreținerea betonului. 

-Utilizarea rațională a materialelor de 

construcții 
-Gestionarea eficientă a de�eurilor    
rezultate în urma lucrărilor de betonare 

-Depozitarea sortată a de�eurilor în 

urma procesului de betonare în atelier 

-Reutilizarea de�eurilor de construcții 
în urma procesului de betonare 

Element 

structural  

betonat 

Betonarea 

elementului 

conform fi�ei 
tehnologice  

12 

https://construct.md/ro/pages/product/elemente_pentru_evacuarea_apei/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/placi_de_trecere/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/piloti_din_beton_armat/
https://construct.md/ro/pages/product/pereti_de_sprijin_1500_h_200_h_2500_9084/


8 

Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 
evaluare 

Ore 

AS4.Decofrarea structurilor din beton �i 
beton armat, respectând SSM:: 

 - suporturilor pentru poduri 

 - grinzilor pentru poduri 

 - elementelor pentru evacuarea apei 

 - țevilor din beton                                            

-rigole �i plăcilor pentru rigole                      

- plăcilor pentru acostament                         

-aripilor de acostament                                  

- plăcilor pentru drumuri temporare            

- blocurilor pentru acostament                     

- bordurilor                                                        

- plăcilor trotuare                                             

- pilonilor dreptunghiulari, cilindrici             

- plăcilor de trecere din beton                       

- stații de a�teptare din beton                       

- prefabricatelor pentru calea ferată            

- piloților din beton armat                              

-traverselor                                                       

- peretilor de sprijin 1500 х 200 х 2500       

- zidurilor de sprijin                                          

-Utilizarea rațională a materialelor de 

construcții                                                                
-Gestionarea eficientă a de�eurilor    
rezultate în urma lucrărilor de betonare 

-Depozitarea sortată a de�eurilor în 

urma procesului de betonare în atelier 

-Reutilizarea de�eurilor de construcții 
în urma procesului de betonare 

Element 

structural  

decofrat 

Decofrarea 

elementelor 

conform 

indicilor de 

calitate 

6 

AS 5. Executarea straturilor suport sub 

autodrumuri �i căi ferate beton,  
respectând SSM: 

- Pământ compactat 

- Piatră spartă 

- Balast 

- Beton monolit  

- Plăci de beton 

-Utilizarea rațională a materialelor de 

construcții 

Suprafață de 
autodrum 

betonată 

Executarea  

straturilor 

suport al 

autodrumului 

conform fi�ei 
tehnologice 

6 

https://construct.md/ro/pages/product/elemente_pentru_evacuarea_apei/
https://construct.md/ro/pages/product/piloni_dreptunghiulari_cilindrici_1406/
https://construct.md/ro/pages/product/placi_de_trecere/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/statii_de_asteptare/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/prefabricate_pentru_calea_ferata_8061/
https://construct.md/ro/pages/product/piloti_din_beton_armat/
https://construct.md/ro/pages/product/piloti_din_beton_armat/
https://construct.md/ro/pages/product/pereti_de_sprijin_1500_h_200_h_2500_9084/
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Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 
evaluare 

Ore 

-Gestionarea eficientă a de�eurilor    
rezultate în urma lucrărilor de betonare 

-Depozitarea sortată a de�eurilor în 
urma procesului de betonare în atelier 

-Reutilizarea de�eurilor de construcții 
în urma procesului de betonare 

AS6. Executarea imbracamintilor, 

stratului vizibil al autodrumurilor din: 

- beton, 

- plăci de beton,  
-asfaltbeton,   

-pavaj, respectând SSM. 

Suprafață de 
autodrum pavată 

Pavarea 

drumului 

conform fi�ei 
tehnologice 

12 

  Total 60 

V. Sugestii metodologice 

Procesul de învăţare nu are loc doar în contextul mediului _colar _i nici nu se 
limitează doar la timpul destinat predării. Învăţarea este informală _i se poate desfă_ura 
oriunde _i oricând.  

Proiectarea lecțiilor se recomandă a fi realizată în cheia ERRE: evocare, realizarea 

sensului, reflecție �i 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. De asemenea profesorii va încuraja �i va facilita 
implicarea activă a elevilor utilizând mijloace TIC în procesul instructiv-educativ cum ar fi: 

mentimeter, google forms, google docs, etc. Un rol aparte în procesul de instruire îl au 

situațiile de integrare, cu ajutorul cărora discipolii exersează diverse situații similate de la 
locul de muncă, specifice calificării. 

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 �i anume: competența de a învăța să înveți, 
competenţe sociale _i civice, competenţe de comunicare în limba română. 

Alegerea strategiilor de învăţare presupune efortul profesorului pentru 
personalizarea demersului didactic, fapt care înseamnă proiectarea activităţilor de 
predare-învăţare în acord cu nevoi _i interese specifice. 
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În scopul învăţării centrate pe elev,  se vor adapta strategiile de predare la stilurile 
de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) _i vor diferenţia sarcinile _i timpul alocat 
efectuării lor prin: 

- individualizarea _i cre_terea treptată a nivelului de complexitate a sarcinilor 
propuse fiecărui elev în funcţie de progresul acestuia; 

- stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite de 
complexitate; 

- diferenţierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru grupuri 
diferite; 

- prezentarea sarcinilor în mai multe moduri (explicaţie orală, text scris, conversaţie, 
grafic); 

- utilizarea unor metode active-interactive (învăţare prin descoperire, învăţare 
problematizată, învăţare prin cooperare, joc de rol, simulare). 

Integrarea teoriei cu practica presupune că tot ceea ce se însu_e_te în procesul 
didactic urmează să se valorifice în cadrul activităţilor practice, asigurând dobândirea 
competenţelor profesionale generale _i specifice specialităţii. 

Se recomandă ca stagiul de practică de betonare 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 predată. 

Lecțiile se organizează  în atelierul de betonare �i betonare din incinta Centrului de 
Excelență în Construcții.  

Cadrul didactic va alege �i va aplica formele �i metodele adecvate tipului stagiului 
de practică, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor �i care asigură cel 
mai înalt randament la formarea competenţelor preconizate �i dezvoltarea abilităţilor 
practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor în dependenţă de nivelul de cuno�tinţe �i 
capacitatea de lucru a fiecăruia. 

Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, 

dezvoltă la elevi spiritul de observație �i analiză �i îi deprind să colaboreze �i să 
coopereze în cadrul echipei. Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie 

să-�i proiecteze din timp fi�e de observaţie, probe de evaluare �i autoevaluare a 
activităţilor practice în baza unor criterii clare, precum �i să pregătească materialele, 
instrumentarul, echipamentele �i spaţiul de lucru. 

La finele practicii de betonare elevii vor prezenta raportul stagiului de practică cu 
descrierea detaliată a procesului tehnologic de betonare. 
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VIII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Rezultatele _colare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate _i 
explicate decât în legătură strânsă cu evaluarea activităţii care le-a produs. În acela_i timp, 
s-a ajuns la înţelegerea rolului complex pe care evaluarea îl are în activitatea _colară, în 
relaţiile cu procesele principale ale acesteia predarea _i învăţarea _i explicit cu factorii 

umani pe care aceste procese îi reprezintă. 

Evaluarea  este o acțiune complexă integrată în procesul instructiv-educativ prin 

care se analizează �i se apreciază rezultatele academice în care se reflectă obiectivele 
propuse. 

Evaluarea competenţelor elevilor pe parcursul orelor se realizează  prin diferite 
metode tradiţionale: 

Evaluarea inițială este o decizie cu privire la verificarea competenţelor elevilor, 
compusă din apreciere �i notare în prima zi a stagiului de practică,  cadrul didactic 
împreună cu elevii realizează un Brainstorming la tema <Materiale pentru lucrări de 
betonare=, ele fiind cunoscute de la unitatea de curs ,,Materiale de construcţii=. Astfel 
profesorul exercită o evaluare iniţială �i descoperă capacităţile în domeniu a fiecărui 
elev. 

      Evaluarea formativă se va desfă�ura pe tot parcursul studierii stagiului de practică. În 
scopul unei evaluări eficiente se vor utiliza metode tradiţionale �i de alternativă, prin 
probe orale, scrise sau electronice, în funcţie de cerinţele unităţii de competență.  

      Deasemenea, la finele fiecărei teme practice, în baza indicilor de calitate a 

betonării*, profesorul permite ca mai întâi elevul să verifice mostra efectuând astfel o 
autoevaluare, ca ulterior să verifice deja el, argumentând fiecare indice calitativ dar �i 
mai puţin calitativ. 

*Indicii de calitate a betonării: 
- Verticalitatea elementului betonat; 

- Orizontalitatea elementului betonat; 

- Planietatea elementului betonat; 

- Rezistența elementului betonat (cubul cu muchia 15cm). 

 

Evaluarea finală și susținerea raportului- se realizează la sfâr_itul stagiului de 
practică. Elevul realizează individual o mostră de cofraj/carcasă de armătură timp de 20 min fiind 
apreciat pentru proba practică, rezolvă un test de evaluare finală, prezintă �i susține raportul 

stagiului de practică, în urma căreia se apreciază  nivelul de formare a competențelor 
profesionale specifice. Raportul include câteva sarcini predate de către profesor. Elevul 
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elaborează sarcinile argumentând soluțiile prin imagini alb negru/color realizate. Raportul 

trebuie să conțină un volum de 12 - 15 pagini. 

Deasemenea profesorul va încuraja �i va putea utiliza instrumente de evaluare 
online cum ar fi: google forms, google docs, learningapps, wordwall, kahoot, google slide 

etc. 

IX. Cerințe față de locurile de practică 

Practica de zidărie se va desfă�ura în atelierul de betonare, folosind norma complect 
necesară pentru activităţile practic 

  Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfă�ura practica 

N/o 
Locul de 

muncă/postul 

Cerințe față locul de muncă / postul propus 
practicantului 

1 Atelier de betonare 

1. Sală de studii pentru instructaj 
2. Atelier spațios cu suprafata de 100m2 

3. Vestiar; 

4. Materiale de construcții: 
 Pentru lucrări de cofrare (cherestea, �ipci, placaj 

finlandez, PAL, nervuri, distantieri, ...); 

 Pentru lucrări de armare (bare de armătură, sârmă de 
armătură, plase de armătură, distanțieri, ...); 

 Pentru lucrări de betonare (ciment, agregate, , ...); 
5. Instrumente manuale (mistrie, ciocan, nivelă cu bulă 

de aer, colțar, fir cu plumb, nivelă laser, căldare, ladă 
pentru mortar, lopată, sfoară, topor, ferestrău, rangă, 
extractor de cuie, dispozitiv de indoiat elementele de 

armătură,... ); 
1. Mecanisme electrice (ma�ină de gaurit �i în�urubat, 

ferestrău circular, betonieră, ma�ină unghiulară de 
tăiat, vibrator de adâncime, riglă vibratoare, ...) 
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X.  Resursele didactice recomandate elevilor 

N/o Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată / accesată / 
procurată resursa 

Nr. de exemplare 

disponibile 

1 

E. Olaru, D. Olaru „Tehnica 
securităţii în construcţii=, 
UTM Ciclu de prelegeri, 

Chi�inău 1998 

Biblioteca, sală de lectură, 
sală de împrumut 

 

90 

2 

Legea Nr.186 din 

10.07.2008 „Securitatea �i 
sănătatea în muncă=; 

http://lex.justice.md/viewdoc. 

 

 

3 

NCM.F.02-02-2006  

Normativ în construcţii 
„Construcţii din beton �i 
beton armat= 

Bibliotecă, INCERCOM 

 

15 

4 

CPA 08-01-1996  Normativ 

în construcţii „Executarea �i 
recepţia lucrărilor=; 

Bibliotecă, INCERCOM 

 

20 

5 

GOST 25820-2000  Standard 

interstatal „Betoane u�oare. 
Condiţii tehnice=; 

Bibliotecă, INCERCOM 

1 

6    

7 

A. Pruteanu ,,Tehnologia 

executării construcţiilor= 
Partea II. Chi_inău 1997 

Biblioteca, sală de lectură, 
sală de împrumut 

 

45 

8 
Classroom la Practica de 

inițiere în specialitate 
Internet  

 

 

http://lex.justice.md/viewdoc

