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I.  Preliminarii

Instruirea prac琀椀că a elevilor la specialitatea ,,Construcţia şi exploatarea drumurilor’’ este

o parte importantă şi componentă a programei de pregă琀椀re a tehnicienilor constructori.

 Scopul instruirii constă în consolidarea cunoş琀椀nţelor teore琀椀ce acumulate la cursul ,,Materiale

de  Construcție,,  şi  însuşirea  unor  deprinderi  prac琀椀ce  în  controlul  calității  materialelor  de

construcție  u琀椀lizate  la  executarea  lucrărilor  de  construcţie  şi  exploatare  a  drumurilor.

Reprezintă o etapă fundamentală de pregă琀椀re a specialiș琀椀lor în domeniu.

Curriculumul:Prac琀椀că de laborator prevede 60 de ore  se predă la încheierea semestrului

II, 昀椀nalizandu-se cu susţinerea  raportului  de prac琀椀că. 

II. Mo琀椀vaţia, u琀椀litatea stagiului de prac琀椀că pentru dezvoltarea profesională

Pe parcursul stagiului de prac琀椀că, elevii vor putea  obține deprinderi de cercetare, analiză și

testare a materialelor de construcție as琀昀el vor  putea interacționa cu aparatele, u琀椀lajele din

cadrul laboratorului folosite pentru determinări.  Realizarea stagiului  de prac琀椀că va  permite

implementarea cunoș琀椀nțelor acumulate la cursul ,,Materiale de Construcții,, 

La 昀椀nele stagiului de prac琀椀că elevii vor putea întocmi un raport  care  va include  lucrări

efectuate asupra materialelor de construcții. Pe  perioada stagiului  de prac琀椀că se va realiza o

vizită  de  studiu în cadrul laboratoarelor de testare a drumurilor sau la una din întreprinderile

de  producere/  prelucrare  a  agregatelor  măşcate  şi  mărunte  u琀椀lizate  ulterior  la  construcţia

căilor ferate, drumurilor şi podurilor. 

III.  Competenţele profesionale speci昀椀ce stagiului de prac琀椀că

Competența profesională din standardul de pregă琀椀re profesională: 

CP 1. Implementarea tehnologiilor și materialelor performanțe în construcția și modernizarea

rețelelor de Căi Ferate, Drumuri, Poduri.

CP 2.  Monitorizarea tehnologiei  şi  calităţii  proceselor de execuție,  exploatare,  întreținere şi

reparație a rețelelor de căi ferate, drumuri, poduri.

Competențe profesionale speci昀椀ce stagiului de prac琀椀că

CS1. Determinarea proprietăților  materialelor de construcții în urma încercărilor;

CS2. Selectarea rațională a materialelor de construcții în funcție de proprietăți și des琀椀nație;

CS3. U琀椀lizarea  corectă a u琀椀lajelor  și aparatelor  folosite pentru determinări;

IV.    Administrarea stagiului de prac琀椀că

Codul
stagiului de

prac琀椀că

Denumirea stagiului
de prac琀椀că

Se
mes
trul

Număru
l de

săptămâ
ni

Număr
ul de
ore Perioa

da

Modalita
tea de

evaluare

Nu
măr
ul
de

cred
ite

P.02.O.046 Prac琀椀ca de testarea
materialelor de

construcții
2 2 60 Iunie

Susținerea
raportului

3
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de prac琀椀că

Ac琀椀vităţi/Sarcini de lucru Produse de
elaborat

Modalităţi de
evaluare

Durata de
realizare

AS1. Selectarea rațională a 
materialelor de construcții în funcție 
de proprietăți .

– Introducere.Tehnica securității 

– Iden琀椀昀椀carea proprietăţilor 
generale a materialelor de 
construcţii. 

– Stabilirea 琀椀purilor de încercări 
asupra materialelor de construcţii.

– Concre琀椀zarea formulelor de calcul
a proprietăţilor generale a 
materialelor de construcţii.  

– Descrierea u琀椀lajului u琀椀lizat 
pentru încercările materialelor de 
construcţii. 

Hartă conceptuală
Fișă de lucru

Comunicare 6 ore

AS2. Determinări asupra agregatelor

− Determinarea formei 
granulelor și a conținutului de 
impurități. 

− Determinarea granulozității 
agregatelor.

− Determinarea umidității 
agregatelor .

-

- Lucrarea nr.1

- Lucrarea nr.2

- Lucrarea nr.3

Susținerea
lucrărilor 6 ore

AS3. Determinarea  proprietăților 
generale ale materialelor de 
construcţie

– Determinarea densității reale şi 
aparente pentru materiale de 
formă geometrică regulată;

– Determinarea densității aparente 
la corpuri de formă geometrică 
neregulată, densități în vrac. 

– Determinarea porozității;

– Determinarea absorbției de apă a 
materialelor. 

– Determinarea rezistențelor 
mecanice. Rcom, R înc.

- Lucrarea nr.4

- Lucrarea nr.5

- Lucrarea nr.6

- Lucrarea nr.7

- Lucrarea nr.8

Susținerea
lucrărilor

14 ore

AS4.  Testarea Betonului.

– Aspecte privind stabilirea 
compoziției betonului.

– Stabilirea compoziției 

- Lucrarea nr.9

- Lucrarea 

Susținerea
lucrărilor

   

18 ore
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betonului.Calculul componenților 
care  alcătuiesc betonul.

– Pregă琀椀rea amestecului de beton 
proaspăt.

– Determinarea proprietăţilor 
betonului proaspăt: consistența și 
lucrabilitatea betonului.

– Determinarea densității aparente 
a betonului proaspăt.

– Determinarea limitei de rezistenţă
la comprimare a betonului.

nr.9.1

- Lucrarea 

nr.9.3

- Lucrare nr.9.4

AS5.Vizită de studiu
– Vizitarea unui laborator/ 

întreprindere specializată în 
testarea realizarea, întreținerea  
drumurilor.

– Observarea u琀椀lajului și metodelor
de testare sau procesul 
tehnologic.

– Întocmirea raportului vizitei

Raport Comunicare 6 ore

AS6.Determinări asupra  bitulmului.  

– Determinarea punctului de 
înmuiere a bitumului.

– Determinarea duc琀椀bilității 
bitumului

- Lucrare nr.10

Susținerea
lucrării

6 ore

AS6. Întocmirea raportului de prac琀椀că

− Susținerea raportului

Raport stagiu de
prac琀椀că

Prezentarea și
susținerea
raportului

    4 ore

Suges琀椀i metodologice

Stagiul  de  prac琀椀că  de  testare  a  materialelor  de  construcții  va  favoriza  dobândirea

competenţelor profesionale, va asigura formarea  deprinderilor de lucru în echipă, dar și un

nivel de analiză și observare mai înalt.Prac琀椀ca se va începe cu tehnica securității aici elevii vor

lua cunoș琀椀nță cu regulamentul de comportare și de acționare în cadrul unui laborator.

Cadrul  didac琀椀c va alege și  va aplica formele și  metodele adecvate 琀椀pului  stagiului  de

prac琀椀că, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor și care asigură cel mai înalt

randament de formare a competenţelor preconizate și dezvoltarea abilităţilor prac琀椀ce. Sarcinile

vor  昀椀 repar琀椀zate  elevilor  în  dependenţă  de nivelul  de cunoș琀椀nţe și  capacitatea  de lucru a

昀椀ecăruia.

Profesorul  va  diversi昀椀ca  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

competențele transversale  cât și cele profesionale.

 6 | 9



 U琀椀lizarea unor metode de observare, analiză, determinare dezvoltă la elevi spiritul de

colaborare și cooperare în cadrul echipei. 

Pentru  e昀椀cien琀椀zarea  procesului  didac琀椀c,  profesorul  trebuie  să  aibă  pregă琀椀te  昀椀șe  de

observație,  lucrări  prac琀椀ce,  昀椀șe  de  lucru  suport  informa琀椀v  precum  și  să  pregătească

materialele, instrumente, echipamente și spaţiul de lucru.

Stagiul  de  prac琀椀că  se  desfășoară  în  cadrul  laboratorului  de  testare  a  materialelor  de

construcție  din  cadrul  ins琀椀tuției.  As琀昀el  elevii  au  oportunitatea  de  a  lucra  cu  u琀椀laje  și

echipamente moderne.Pe parcursul  stagiului  de prac琀椀că se  realizează  o  vizită  de studiu  în

cadrul unei întreprinderi de întreținere și realizare a drumurilor sau în cadrul unui laborator de

testare a drumurilor.

VI. Suges琀椀i de evaluare a stagiului de prac琀椀că

Evaluare reprezintă un obiec琀椀v de apreciere a elevului pe parcursul stagiului de prac琀椀că,

as琀昀el pune în evidență măsura în care se formează competenţele speci昀椀ce stagiului de prac琀椀că.

Elevul va 昀椀 capabilă să îndeplinească un raport care va cuprinde toate lucrările efectuate și să 

întocmească o 昀椀șă de studiu a vizitei realizate în cadrul unei unități economice.V

Produsele elaborate în cadrul stagiului de prac琀椀că  vor 昀椀 evaluate în bază de criterii şi

descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să 昀椀e adecvate scopului urmărit şi

să  permită  elevilor  să  demonstreze  deţinerea/stăpânirea  competenţelor  speci昀椀ce

disciplinei.As琀昀el elevul va susține raportul stagiului de prac琀椀că, nota 昀椀nală se va pune în baza

unor criterii:prezența sistema琀椀că la prac琀椀că, cunoș琀椀nțe teore琀椀ce pe care le posedă, realizarea

sarcinilor de lucru în 琀椀mpul stabilit și ac琀椀vitate de implicare ac琀椀vă, întocmirea raportului  de

prac琀椀că .

VII. Cerinţe faţă de locurile de prac琀椀că

Prac琀椀ca de laborator va 昀椀 efectuată în cadrul Ins琀椀tuției Publice Centru de Excelență în

Construcții în laborator amenajat cu u琀椀laje și echipamente. Toate materialele care se vor u琀椀liza

pe  parcursul  stagiului  de  prac琀椀că  vor  昀椀  pregă琀椀te  de  către  conducătorul  prac琀椀cii.  Elevii

împreună  cu  conducătorul  de  prac琀椀că  vor  face  o  vizită  de  studiu  în  cadrul  unei  unități

economice. Scopul vizitei este familiarizarea elevilor cu procesul de producere, de testare a

materialelor u琀椀lizate pentru construcția drumurilor.

Nr.
crt.

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus 
prac琀椀cantului

1. Laboratorul din cadrul 
ins琀椀tuției.

- Tehnica securității ;
- Aparate, u琀椀laje și echipamente  pentru testarea 
materialelor și efectuarea lucrărilor;
- Materiale pentru testare(bitum, agregate…)
-Suport de curs, lucrări de laborator;
-Spațiu pentru efectuarea lucrărilor standarde.

2. Sală de clasă -Proiector, calculator
-Bănci de lucru, tablă, 
-Machete, 
-Mostre,
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-Probe și epruvete de laborator

2. Unitate 
economică( laborator, 
întreprindere, uzină, 
fabrică)

-Tehnica securității
-Ghid, laborant, tehnician 
- U琀椀laje 
-Procese tehnologice

VIII. Resursele didac琀椀ce recomandate elevilor

Nr.
crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate
昀椀 consultată,

accesat, procurată
resursa

Numărul de
exemplare
disponibile

1. Crăciunescu L., Popa E. Materiale de 
construcții. Bucureș琀椀, 2004

Biblioteca
IPCEC 15

2. Rapisca P. Materiale de construcții. 
Bucureș琀椀, 2006

Biblioteca 
IPCEC 5

3. Predescu A. Materiale de construcții și 
instalații. Bucureș琀椀, 2001

Biblioteca 
IPCEC 5

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

Biblioteca 
IPCEC 10

5. Cod prac琀椀c în construcții CP H.0404:2018 
Betoane și mortare. Beton Speci昀椀cație, 
performanță, producție și conformitate

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

Internet

7 Ghidul bitumurilor

h琀琀ps://drive.google.com/昀椀le/d/
1DSbnwkUQvkE_hspRptF9BoKXsDC7XUWj/
view?usp=drive_web&authuser=0

Internet

8. Classroom la disciplina Materiale de 

construcții

Internet

9. Îndrumar de laborator h琀琀ps://
dokumen.琀椀ps/

documents/
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clasi昀椀carea-
materialelor-de-

construc琀椀e.html?
page=7
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