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Probă scris ă 

Construc ții civile, industriale și agricole (profesori) 
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1.Plăcile de beton armat pot fi armate, conform calculelor de dimensionare, pe o direcţie sau pe 
ambele direcţii. 
 Detaliaţi modul de armare pe o singură direcţie, urmărind planul dat mai jos: 

a. tipuri de armături folosite; 
b.  rolul acestora, poziţia şi distribuţia lor în placă;  
c.  eforturi preluate de fiecare; 
d. mărci şi diametre ale barelor folosite la armarea plăcilor. 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. Prezentaţi problematizarea, ca metodă de predare-învățare, explicând şi specificul utilizării 
acestei metode pentru unul dintre modulele: M1-Desen de construcţii şi lucrări publice; M3-
Materiale de construcţii şi instalaţii; M8-Elemente de construcţii şi lucrări publice, la alegere. 
          10 puncte  
2. Se dă următorul tabel: 

Modul Clasa Competenţe specifice Conţinuturi 
M8-
Elemente de 
construcţii şi 
lucrări 
publice 
 

XI Prezintă tipurile 
de structuri de 
construcţii  

Clasificarea structurilor de construcţii 
2. Structuri cu pereţi portanţi 
3. Structuri în cadre 
4. Structuri mixte 
5.Structuri combinate  

M1-Desen 
de  
construcţii şi 
lucrări 
publice 
 

XI Reprezintă elemente de 
construcţie din lemn, din 
zidărie, din beton simplu 
si armat, metalice si 
izolaţii 

 Îmbinări ale elementelor din lemn, planşee 
din lemn, şarpante , tâmplărie din lemn  

 

M 3-
Materiale de 
construcţii şi 
instalaţii 
 

XI Recunoaşte materialele 
de construcţii 

Proprietăţi fizice şi mecanice: masa; 
densitatea; greutatea specifică; 
compactitatea; porozitatea; dilatarea; 
contracţia; proprietăţi în raport cu apa; 
rezistenţa la compresiune; rezistenţa la 
întindere; rezilienţa; duritatea; rezistenţa la 
oboseală 

(Programa şcolară pentru calificarea :Tehnician desenator pentru construcții și instalații , 
OMECT nr. nr. 3172/30.01.2006) 

Exemplificaţi utilizarea acestei metode (problematizarea) în vederea formării/dezvoltării uneia 
dintre competenţele specifice din tabel, la alegere, pe baza precizării unei teme de proiect 
corespunzătoare conţinutului dat.        10 puncte  
B. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că profesorul combină în activitatea 
didactică proba practică – metodă tradițională de evaluare, cu portofoliul – metodă complementară 
de evaluare.           10 puncte  
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 


