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MODUL I. ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA 

CONSTRUCȚIILOR, INSTALAȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE 

 

➢ Rolul, definiţia şi clasificarea categoriilor de elemente: 

- de construcţii (elemente de rezistenţă; elemente de închidere şi compartimentare; 

elemente de finisaj; elemente de izolaţii). 

➢ Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor de construcţii: 

- elemente de rezistenţă; 

- elemente de închidere şi compartimentare; 

- elemente de finisaj; 

- elemente de izolaţii 

(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice realizării lucrărilor de construcţii pe 

şantier / la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică) 

➢ Norme de protecţia mediului, PSI şi de sănătatea şi securitatea muncii 

specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 

 

MODUL II. ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA 

MATERIALELOR 

 

➢ Caracteristici tehnologice ale materialelor: 

(lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături pentru elemente din beton armat; 

plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli; adezivi; produse din metal; produse din 

lemn; produse din materiale plastice): 

-tip de material, formă, aspect, dimensiuni, proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ 

proprietăţi chimice/ proprietăţi tehnologice/mod de prelucrare; 

➢ Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru pentru: 

- lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie (ciocan, baros, lopată, daltă, cleşte, 

ladă de mortar, sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu, drişcă, gletieră, 

bidinea, site pentru sortare agregate, cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de 

compactat betonul, betonieră/malaxor pentru mortar); 

- lucrări de finisaje şi izolaţii (drişcă, gletieră,bidinea, set pensule, trafalet, malaxor 

pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice). 

➢ Tehnici de prelucrare a materialelor, conform indicaţiilor din fişele tehnice, 

respectând succesiunea etapelor din tehnologia specifică pentru: 



- prepararea mortarelor şi betoanelor pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi 

zidărie; 

- lucrări de finisaje şi izolaţii. 

➢ Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi utilajelor aplicate pentru 

menţinerea duratei normale de lucru a echipamentelor, în condiţii de siguranţă, în 

locuri special amenajate, în funcţie de tipul acestora în conformitate cu indicaţiile 

producătorilor: 

-curăţare uscată, spălare, frecare cu peria, ascuţire, reparare mânere, ungere, 

specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

➢ Normele generale şi specifice de SSM aferente lucrărilor de prelucrare a 

materialelor/produselor, aferente contextelor de realizare şi riscurilor potenţiale; 

 

Clasa a X-a 

 

Modul III. MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

➢ Unităţi de măsură pentru mărimi fizice: masă, volum, suprafață: 

-corelări de unităţi de măsură 

-multipli 

-submultipli 

-transformări unități de măsură. 

➢ Calcule simple pentru aflarea: lungimii, ariei, perimetrului, masei, 

volumului/volumelor terasamentelor, ariei desfăşurate. 
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