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I. NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

Titlul calificarii: CONSTRUCTOR DRUMURI ŞI PODURI 

Descrierea succintă a calificării: 
Lucrătorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor utilaje 

parţial mecanizate. Lucrările specifice constau in executarea, construirea, întreţinerea şi repararea 
drumurilor, podurilor şi a altor lucrări/amenajări specifice domeniului. Lucrările specifice constau 
în:executarea îmbrăcăminţilor asfaltice, executarea imbrăcăminţilor semipermanente, executarea 
imbrăcăminţilor asfaltice permanante, executarea imcrăcăminţilor asfaltice speciale, întreţinerea şi 
repararea imbrăcăminţilor asfaltice, executarea infrastructurii podurilor şi podeţelor (de realizare a 
fundaţiilor, urmată de turnarea ansamblului betonat şi de montare a aparatelor de reazem), 
executarea suprastructurii podurilor şi podeţelor, repararea podurilor şi podeţelor. În ansamblu 
aceşti lucrători folosesc o gamă foarte largă de materii prime/materiale (în executarea lucrărilor): 
agregate minerale, lianţi, zgură, uleiuri, piatră, lemn, oţel, beton. Realizarea operaţiilor specifice 
necesită cunoştinţe legate de materiale, prelucrarea lor şi de telmologia specifică de realizare a 
lucrărilor de construcţii drumuri şi poduri şi a amenajărilor acestora. Lucrările se desfăşoară pe 
şantiere sau în unităţile cu specific, iar ceea ce se construieşte/ repară/ întreţine la drumuri şi poduri 
asigură siguranţa circulaţiei rutiere neadmiţându-se erori în execuţie. 

Ocupaţiile COR*(Clasificarea Ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile 
din COR: 

711904 asfaltator 
711906 chesonier 
711911 finisor terasamente 
711917 meseriaş întreţinere cale 
711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri 
711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate 

* Notă: Lista ocupaţiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenţii 
care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau 
de nivel inferior, în funcţie de decizia angajatorului. 

Lista unităţilor de rezultate ale învăţării: 

• UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNV ĂŢĂRll -TEHNICE GENERALE 
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, 

instalaţiilor şi lucrărilor publice 
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice 

lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice ~'·~ 
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucr~!!?ţÎJrtb11.~~c:'..<'~'./\ 
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• UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII - TEHNICE SPECIALIZATE 
S. Realizarea lucrărilor de terasamente şi de suprastructură pentru drumuri 
6. Executarea elementelor privind infrastructura/suprastructura podurilor şi a altor 

lucrări de artă 
7. Executarea lucrărilor de mentenanţă la drumuri, poduri şi alte lucrări de artă 

Competenţele cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională, 
specifice celor 8 domenii de competenţe cheie, descrise prin Legea educaţiei naţionale m. 1/2011, 
sunt integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sau specializate aşa cum sunt 
prezentate în rezultatele învăţării descrise în continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale 
învăţării. 

Acestea sunt evidenţiate cu caractere italice. 

Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor - 3 

Oportunităţi la finalizarea programului de formare: angajarea pe piaţa muncii în una din 
ocupaţiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior. 
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II. TABEL DE CORELARE A UNITĂTILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂTĂRII 
(URI) CU UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ/COMPETENŢE SPECIFiCE 

OCUPAŢIILOR CARE POT FI PRACTICATE 

URI tehnice generale ale 
calificării ÎPT: Constructor 

drumuri şi poduri 
1. Selectarea elementelor 
componente specifice pentru 
realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor 

publice 

2. Utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor pentru prelucrarea 
materialelor specifice 
lucrărilor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

3. Utilizarea reprezentărilor 
convenţionale în scopul 
realizării lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

Competenţe profesionale din Standarde Ocupaţionale (SO) 
şi competenţe propuse de angajatori 

- Planificarea activităţii proprii 
- Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă 
- Respectarea organizării de şantier 
- Organizarea locului de muncă precizând criteriile de 
amenajare a locului de muncă 
- Identificarea particularităţilor frontului de lucru 
- Colaborarea cu membrii echipelor de lucru 

- Întocmirea documentelor specifice 
- Aprovizionarea cu materiale a locului de muncă 
- Comunicarea interactivă la locul de muncă în limba română 
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

- Intreţinerea şi utilizarea corectă a SDV-urilor, echipamentelor 
şi utilajelor de lucru manuale şi mecanizate 
- Respectarea programului de lucru 
- Încadrarea în normele de timp 
- Pregătirea, sortarea şi verificarea materialelor 
- Respectarea normelor de SSM 
- Respectarea normelor de PSI 
- Colaborarea cu membrii echipelor de lucru 
- Verificarea permanentă a stării de funcţionare a utilajelor şi 
echipamentelor pentru executarea lucrărilor de prelucrare a 
materialelor 
- Păstrarea echipamentelor, utilajelor şi materialelor în siguranţă 
- Aprovizionarea locului de muncă cu echipamente şi materiale 
- Aprovizionarea şi pregătirea SDV-urilor 
- Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă 
- Adaptarea la schimbările ivite în execuţiei 
- Asamblarea conductelor din materiale plastice şi metalice 
- Asamblarea conductelor din PEHD în instalaţii de gaze 
natural 

- Utilizarea reprezentărilor convenţionale pentru citirea şi 
întocmirea planurilor 
- Transformarea la scară a diferitelor mărimi ale unor obiecte 
reale 
- Respectarea regulilor de cotare la realizarea planurilor 
- Citirea şi întocmirea desenelor tehnice de construsţii-;,:":;">-~ 
- Citirea şi interpretarea desenelor de execuţie Py'.R5Î~ît:iiorill~lo,l\, 
de reprezentare a desenului tehnic de construcţf!;şVinstalaţii · <:<·'.' 
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4. Realizarea măsurătorilor 
specifice construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor 

publice 

URÎ specializate ale 
calificării ÎPT: Constructor 

drumuri şi poduri 

5.Execilt'area focrăriloi; de 
/ -:· ,' . '. _,. ' 

teras'ajnent~ Şi d_e; ', t \ 
suofasiructitră.oentru\~rhmuri 

I'';: i 

- Trasarea elementelor de construcţii pe baza desenelor tehnice 
din proiectul de execuţie 
- Întocmirea de schiţe şi desene la scară 
- Întocmirea schiţelor de planuri de construcţii utilizând tipurile 
de linii, regulile de cotare şi semnele convenţionale 
- Reprezentarea grafică a detaliilor de elemente de construcţii 
folosind semnele convenţionale 
- Recunoaşterea reprezentărilor convenţionale din planuri, 
detalii şi secţiuni pentru clădiri 
- Planificarea activităţii zilnice 
- Perfecţionarea activităţii profesionale 
- Utilizarea documentaţiei tehnice 
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi 
tehnologie 

- Efectuarea de operaţii matematice simple: adunări, scăderi, 
înmulţiri, împărţiri 

- Efectuarea de calcule simple pentru aflarea: lungimii, ariei, 
perimetrului, masei, volumului/volumelor terasamentelor, ariei 
desfăşurate. 
- Calcularea corectă a necesarului de materiale specifice 
domeniului 
- Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi 
echipamente specifice 
- Întocmirea documentelor specifice 
- Respectarea normelor şi reglementărilor specifice execuţiei, 
exploatării şi întreţinerii instalaţiilor de gaz în siguranţă 
- Planificarea activităţii proprii 
- Respectarea documentaţiei de execuţie şi a legilor în vigoare 
- Precizarea dimensiunilor reale ale elementelor de construcţii 
identificate pe planuri şi desene de detaliu realizate la scară 
- Efectuarea măsurătorilor simple la lucrari executate(perimetre, 
arii, volume) şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură 
- Precizarea criteriilor de amenajare a locului de muncă 
- Întocmirea planului de amenajare a locului de muncă 
- Executarea operatiilor cu respectarea tehnologiei de execuţie şi 
a datelor prevăzute în documentaţia tehnică 
- Acomodare cu legislaţia şi normele specifice 

Competenţe profesionale din SO şi competenţe propuse de 
angajatori pentru calificarea: Constuctor drumuri şi poduri 

Competenţe din SO: 
Asfalta tor 

-Executarea lucrărilor 
pregătitoare pentru pavare 
-Identificarea particularităţilor 

Competenţe propuse de 
angajatori pentru calificarea 

Constructor drumuri şi 
noduri 

-Precizarea criteriilor de 
amenajare a locului de muncă 
-Întocmirea olanului de 

Dome)\il,!Jd~ preg~t.jri:}~rbfesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
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frontului de lucru amenajare a locului de muncă 
-Identificarea mijloacelor de -Aprovizionarea locului de 
muncă necesare muncă cu materiale 
-Aprovizionarea locului de -Aprovizionarea locului de 
muncă cu mijloacele de muncă cu SDV-uri specifice 
muncă necesare -Amenajarea locului de muncă 
-Organizarea spaţiului propriu -Executarea suprastructurii 
de lucru respectând telmologia de 
-Compactarea stratului de execuţie şi datele prevăzute în 
mixturi asfaltice documentaţia telmică 

-Prepararea mixturilor -Respectarea şi aplicarea 
asfaltice in instalaţii normelor de SSM la lucrări 
automatizate specifice 
-Aplicarea tratamentelor de 
protecţie specială 

-Aşternerea mixturilor 
asfaltice 

6.Executarea elementelor -Aplicarea telmologiei de 
privind infrastructura execuţie a fundaţiilor podurilor 
/suprastructura podurilor şi a -Executarea suprastructurii 
altor lucrări de artă podurilor din beton, beton 

armat si metalice 
7 .Executarea lucrărilor de -Verificarea rosturilor de 
mentenanţă la drumuri, poduri dilataţie şi a grinzilor 
şi alte lucrări de artă transversale 

-Decolmatarea scurgerii apelor 
la poduri 
-Curăţarea scărilor de vizitare 
şi a mâinii curente aferente 
podurilor 
-Curăţarea banchetei podurilor 
în zona aparatelor de reazem 
-Localizarea/inventarierea 
defectelor şi a degradărilor 
drumurilor 
-Executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii conform 
n01mativelor 

- Pentru URI telmice generale, au fost consultati următorii angajatori: 
Angajator 1: SC GRUP ARCONS SA BRAŞOV 
Angajator 2: DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV 
Angajator 3: SCCF MUREŞ SA; 
Angajator 4: SC NISSI CO SRL BRAŞOV 
Angajator 5: S. C. CONTRAFORT CONSTRUCŢII S.R.L, Cluj-Napoca ... ~~. :~.„ 
Angajator 6: S. C. IZOREF S.R.L, Cluj-Napoca 4·~)~"~''.':'1.;'> 
Angajator 7: ROMVIOCONS IMPEX SRL (;~"'/ •· .·· :{:\ 
Angajator 8: INCON SRL / :-. ii; . · J ;< .. ··· \··,. \ 

,·:::_\~ ,·~~:.·:·'-_·}'' !~:1 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
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Angajator 9: METROPOLITAN CONSTRUCT SRL 
Angajator 10: TUPAL IMPEX SRL-BUCUREŞTI 
Angajator 11: PREMIUM CONSTRUCTIONS BRANDS SRL-BUCUREŞTI 
Angajator 12: GRUP 4 INSTALAŢII CLUJ -NAPOCA 
Angajator 13: ACI. SA CLUJ-NAPOCA 
Angajator 14: SC. SAFIT.INST. SRL CLUJ-NAPOCA 
Angajator 15: S.C. EON GAZ DISTRIBUŢIE, TÂRGU - MUREŞ 
Angajator 16: COMPANIA DE APĂ „SOMEŞ SA", CLUJ - NAPOCA 
Angajator 17: SUC CREIR CF BRAŞOV 
Angajator 18: SUC CREIR CF BRAŞOV-SECŢIA Ll BRAŞOV 

-Pentru URI tehnice specializate ale calificarii de nivel 3, au fost consultati angajatorii: 
Angajator 1: SC GRUP ARCONS SA BRAŞOV 
Angajator 2: DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV 
Angajator 3: SCCF MUREŞ SA; 
Angajator 4: SC NISSI CO SRL BRAŞOV 

D?meni~e:1i7găti~e:prof~$ională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
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III. UNITĂŢILE DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII CORESPUNZĂTOARE 
COMPETENŢELOR IDENTIFICATE PENTRU OCUPAŢIA/OCUPAŢIILE 

VIZATE ŞI STANDARDELE DE EVALUARE ASOCIATE ACESTORA 

Unitatea de rezultate ale învăţării -tehnice generale: 
1. SELECTAREA ELEMENTELOR COMPONENTE SPECIFICE PENTRU 
REALIZAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI LUCRĂRILOR PUBLICE 

Rezultatele învăţării: 

Cunostinte 
1.1.1. Caracteristici specifice 
construcţiilor, instalaţiilor şi 

lucrărilor publice 
- funcţionalitate 

- durabilitate 
- rezistenţă 

- stabilitate 
- confort 

1.1.2. Categorii de elemente de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice: 
-categorii de elemente de 
construcţii: rol, definiţii şi 
clasificări. 
-categorii de elemente de 
instalaţii: rol, definiţii şi 
clasificări 

-categorii de elemente de 
lucrări publice: rol, definiţii şi 
clasificări 

1.1.3. Alcătuirea şi etapele de 
realizare a elementelor de 
construcţii 

- elemente de rezistenţă; 
- elemente de închidere şi 
compattimentare; 
- elemente de finisaj; 
- elemente de izolaţii 
(operaţii, materiale , SDV-uri, 
fişe de documentare) 

Abilităti 

1.2.1. Identificarea 
caracteristicilor specifice 
construcţiilor, instalaţiilor şi 
lucrărilor publice, pe baza 
reglementărilor în vigoare, în 
vederea realizării acestora din 
planuri/ proiecte de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 
pliante, reviste, lucrări deja 
executate 

1.2.2. Jntocmirea unei liste cu 
rolul fiecarei categorii în parte, 
în vederea realizării 
construcţiilor, instalaţiilor şi 

lucrărilor publice comunicând 
în scris şi oral cu membrii 
echipei 

1.2.3. Corelarea elementelor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice din listă în vederea 
realizării construcţiilor, 

instalaţiilor şi lucrărilor publice 
1.2.4. Identificarea elementelor 
de construcţii loco-obiect, pe 
şantier / la locul de practică I în 
etapa tehnologică de realizare 
specifică 

Atitudini 
1.3.1. Respectarea 
informaţiilor şi îndrumărilor 
primite de la persoanele 
abilitate pentru identificarea 
caracteristicilor specifice 
construcţiilor, instalaţiilor şi 

lucrărilor publice pe baza 
reglementărilor în vigoare în 
vederea realizării acestora 

1.3.2. Solicitarea de sfaturi, 
informaţii şi ajutor de la 
persoanele abilitate pentru 
întocmirea, cu grad restrâns de 
autonomie, a listei cu rolul 
fiecarei categorii de elemente 
specifice realizării construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice 

1.3.3. Asumarea iniţiativei în 
vederea realizării unor sarcini 
de lucru 

1.3.4. Respectarea 
informaţiilor şi îndrumărilor 

primite de la persoanele 
abilitate pentru identificarea 
categoriilor de elemente în 
ordinea tehnologică de 
execuţie a lucrări{pLspecifice 
construcţiilo~r Afiftt'itlaţ'if/6.i;,'şi ·'-'/ ,,.,," 

lucrărilor p "'.l'ţce. ,,:',. • ·· Z<·\ 
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1.1.4. Alcătuirea şi etapele de 
realizare a elementelor de 
instalaţii: 

- elemente de instalaţii tehnico
sanitare; 
- elemente de instalaţii de gaze 
naturale; 
-elemente de instalaţii de 
încălzire centrală; 

- elemente de instalaţii de 
ventilare şi de condiţionare a 
aerului; 
(operaţii, materiale , SDV-uri, 
fişe de documentare) 

1.1.5. Alcătuirea şi etapele de 
realizare a elementelor de 
lucrări publice: 
- drumuri; 
- căi ferate; 
- lucrări de artă pentru căi de 
comunicaţii; 
- construcţii hidrotehnice 
(operaţii, materiale , SDV-uri, 
fişe de documentare) 

1.1.6. Norme de protecţia 
mediului, PSI şi de sănătatea şi 
securitatea muncii specifice 
lucrărilor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

1.2.5. Identificarea elementelor 
de instalaţii loco-obiect, pe 
şantier I la locul de practică I în 
etapa tehnologică de realizare 
specifică 

1.2.6. Identificarea elementelor 
de lucrări publice loco-obiect, p< 
şantier I Ia locul de practică I în 
etapa tehnologică de realizare 
specifică 

1.2.7. Identificarea materialelor 
şi SDV-urilor în vederea 
realizării elementelor simple de 
construcţii, instalaţii şi I ucrări 
publice pe şantier I Ia locul de 
practică I în etapa tehnologică de 
realizare specifică 

1.3.5. Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de lucru 

1.3.6. Respectarea 
informaţiilor şi îndrumărilor 

primite de la persoanele 
abilitate pentru participarea la 
realizarea de operaţii simple 
din cadrul etapelor de execuţie 
a elementelor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice prin 
mânuirea SDV-urilor şi 
punerea în operă a 
materialelor pe şantier I la 
locul de practică I În etapa 
tehnologică de realizare 
specifică, cu respectarea 
ordinii tehnologice de execuţie 

1.3.7. Respectarea normelor de 
1.2.8. Urmărirea parcurgerii protecţia mediului, PSI şi a 
operaţiilor de lucru pentru normelor de sănătatea şi 
realizarea clementelor simple de securitatea muncii în vederea 
construcţii, instalaţii şi lucrări realizării lucrărilor de 
publice pe şantier I la locul de construcţii, instalaţii şi lucrări 

practică I în etapa tehnologică de publice 
realizare specifică 

1.2.9. Selectarea informaţiilor 
din fişele de documentare_ în 
vederea Întocmirii unei fişe de 
lucru cu operaţiile de realizare 
a unui element simplu de 
construcţii, de instalaţii şi de 
lucrări publice, corelând 
materialele şi SDV-urile 
necesare, comunicând În scris 
şi oral cu membrii echipei 
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1.2.10. Participarea, sub 
îndrumare, la realizarea de 
operaţii simple din cadrul 
etapelor de execuţie a 
elementelor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice, prin 
mânuirea SDV -urilor şi punerei 
în operă a materialelor pe şantier 
I la locul de practică I în etapa 
tehnologică de realizare 
specifică 

1.2.11. Accesarea internetului 
pentru întocmirea unei liste 
referitoare la gruparea şi 
corelarea elementelor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice pentru realizarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi 

lucrărilor publice, prin 
selectarea informaţiilor 
utilizând competenţele digitale 
1.2.12. Utilizarea corectă în 
comunicare a vocabularului 
comun şi a celui de specialitate 
specific domeniului construcţii 

Notă: ln codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (I -cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 

dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale SELECTAREA 
ELEMENTELOR COMPONENTE SPECIFICE PENTRU REALIZAREA 
CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI LUCRĂRILOR PUBLICE: 

• Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
Intocmirea unei liste cu rolul fiecarei categorii în parte de construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice în vederea realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice comunicând în 
scris şi oral cu membrii echipei 
Selectarea informaţiilor din fişele de documentare în vederea întocmirii unei fişe de lucru cu 
operaţiile de realizare a unui element simplu de construcţii, de instalaţii şi de lucrări 

publice, corelând materialele şi SDV- urile necesare, comunicând în scris şi oral cu membrii 
echipei 
Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate specific 
domeniului construcţii; /-:;:::::s::. h,; , 

• Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de î~!ijăfe ~i . · ··. ~.:·.:.·.:,\ ... 
cunoaştere /::li' /, :; ; i ;., . ,, 1 
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Accesarea internetului pentru întocmirea unei liste referitoare la gruparea şi corelarea 
elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pentru realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice, prin selectarea informaţiilor utilizând competenţele digitale 

• Competenţe sociale şi civice 
Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru 
Respectarea normelor de protecţia mediului, PSI şi a normelor de sănătatea şi securitatea 
muncii în vederea realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

• Competenţa de a învăţa să înveţi 
Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru 
identificarea caracteristicilor specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice pe baza 
reglementărilor în vigoare în vederea realizării acestora 
Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru 
identificarea categoriilor de elemente în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor specifice 
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, 
Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru participarea 
la realizarea de operaţii simple din cadrul etapelor de execuţie a elementelor de construcţii, 
prin mânuirea SDV - urilor şi punerea în operă a materialelor pe şantier I la locul de practică I 
în etapa tehnologică de realizare specifică, cu respectarea ordinii tehnologice de execuţie 

• Competenţe antreprenoriale 
Asumarea iniţiativei în vederea realizării unor sarcini de lucru; 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCU~NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- Echipamente necesare: echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de 
protecţie 

- Scule: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier I la 
locul de practică I în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Dispozitive: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier 
I la locul de practică I în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Verificatoare: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe 
şantier I la locul de practică I în etapa tehnologică de realizare specifică 

- Instrumente şi materiale de desen: foi de hârtie, creion, radieră, cretă, liniare 
- Materiale didactice: machete, planşe 
- Echipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri 
-Materiale specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier I 
la locul de practică I în etapa tehnologică de realizare specifică 
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STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII: 

Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

crt. ponderea acestora 
1. Primirea şi 35% Precizarea modului de întocmire a unei fişe de 40% 

planificarea sarcinii lucru pentru operaţiile de realizare a unui element 
de lucru simplu de construcţii, instalaţii şi lucrări publice, 

Precizarea modului de realizare a unei operaţii 40% 
simple din cadrul etapelor de execuţie a elementelor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice, cu enumerarea 
SDV - urilor şi a materialelor pentru etapa 
tehnologică de realizare specifică 
Alegerea instrumentelor/ a echipamentelor de 20% 
lucru în mod adecvat sarcinii de lucru. 

2. Realizarea sarcinii de 50% Intocmirea unei fişe de lucru pentru operaţiile 10% 
lucru simple Ia care participă, sub îndrumare, Ia 

realizarea unui element simplu de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice, cu includerea SDV -
urilor şi a materialelor pentru etapa tehnologică de 
realizare specifică 
Respectarea ordinii logice a etapelor Ia realizarea 10% 
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
simple 
Corelarea materialelor şi SDV- urilor cu operaţiile 10% 
de realizare a elementelor simple, specifice 
necesare realizării construcţiilor, instalaţiilor şi 
lucrărilor publice 
Participarea, sub îndrumare, la realizarea unei 40% 
operaţii simple din cadrul etapelor de execuţie a 
unui element de construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice, prin mânuirea SDV -urilor şi punerea în 
operă a materialelor pe şantier I Ia locul de practică 
I în etapa tehnologică de realizare specifică 
Respectarea n01melor de protecţie a mediului, PSI 10% 
şi a reITTJlilor de sănătatea si securitatea muncii 
Realizarea integrală a sarcinii de lucru 10% 
Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de 10% 
lucru 

3. Prezentarea şi 15% Argumentarea corelării operaţiilor de realizare a 60% 
promovarea sarcinii unui element simplu cu materialele şi SDV-urile 
realizate specificate în fişa de lucru 

Autoevaluarea modului de realizare a sarcinii de 30% 
lucru 

Utilizarea corectă a terminologiei de spe,~~!§1.!tt li]_: ;-l.~% 
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Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale: 
2. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR ŞI UTILAJELOR PENTRU PRELUCRAREA 
MATERIALELOR SPECIFICE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI 
LUCRĂRI PUBLICE 

Rezultatele învăţării: 

· . Cunoştinţe 

2.1.1. Caracteristici tehnologice 
ale materialelor 

2.1.2. Utilaje şi echipamente de 
lucru specifice lucrărilor de 
betoane, zidării, finisaje, izolaţii, 
confecţii metalice, instalaţii, 
dulgherie şi lucrări publice 

2.1.3. Proceduri de pregătire, 
sortare şi verificare a materialelor 
de prelucrat pentru lucrări de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

. . 
Abilităţi 

2.2.1. Studierea prevederilor 
documentaţiei tehnice (a 
proiectului) în limba 
română/maternă şi 

comunicarea informaţiilor cu 
privire la caracteristicile 
tehnologice ale materialelor 

2.2.2. Accesarea internetului 
pentru selectarea informaţiilor 
din documente tehnice, 
referitoare la utilizarea 
sculelor, dispozitivelor de lucru, 
verificatoarelor şi a utilajelor, 
în vederea realizării unui 
document centralizator cu Fişe 
de documentare privind 
întreţinerea stării de 
fancţionare a utilajelor şi a 
echipamentelor de lucru 

2.2.3. Selectarea utilajelor şi 
echipamentelor de lucru pentru 
lucrări de betoane, zidării, 
finisaje, izolaţii, confecţii 
metalice, instalaţii, dulgherie şi 
lucrări publice 

2.2.4. Sortarea şi verificarea 
materialelor de prelucrat, pe 
baza documentaţiei tehnice 
scrise în limba română/maternă 
şi în limbi străine; 
2.2.5. Aprovizionarea locului de 
muncă cu materiale, utilaje şi 
echipamente necesare pentru 
lucrări de construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 
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Atitudini 
2.3.1. Asumarea 
responsabilităţii în 
îndeplinirea sarcinilor de 
lucru 

2.3.2. Realizarea lucrărilor de 
prelucrare a materialelor 
conform prevederilor 
documentaţiei tehnice, sub . 
supraveghere cu grad restrâlls 
de autonomie 

2.3.3. Respectarea normelor 
generale şi specifice pentru 
sănătatea şi securitatea 
muncii (SSM), de prevenire şi 
stingere a incendiilor (PS!) şi 
de protecţie a mediului 

2.3.4. Informarea cu 
promptitudine, clară, corectă 
şi la obiect asupra defectării 
sculelor, uneltelor, 
dispozitivelor şi utilajelor, în 
conformitate cu 
reglementările interne de la 
locul de muncă 

2.3.5. Asumarea iniţiativei în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
de lucru 

2.3.6. Colaborarea cu 
membrii echipei în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de 
lucru 
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2.1.4. Starea sculelor, uneltelor şi 2.2.6. Verificarea stării de 2.3. 7. Stabilirea sub 
utilajelor după: număr, integritate, funcţionare, a integrităţii şi al supraveghere, cu atenţie şi 
grad de uzură, diverse defecte gradului de uzură al sculelor, responsabilitate, a 
(fixarea în mâner, ciobituri, uneltelor şi utilajelor pentru procedurilor de întreţinere în 

desprinderi, neregularităţi, fisuri lucrări de construcţii, instalaţii corelaţie cu tipul sculelor, 
etc.) şi lucrări publice uneltelor şi utilajelor şi în 

conformitate cu indicaţiile 
2.1.5. Operaţii de prelucrare a 2.2. 7. Executarea lucrărilor de producătorilor 

materialelor: preparare, tăiere, prelucrare a materialelor pentru 
debitare, îndreptare, găurire, lucrări de betoane, zidării, 
filetare, sudare, fasonare, finisaje, izolaţii, confecţii 2.3.8. Respectarea 
chertare, îmbinare şi finisare metalice, instalaţii, dulgherie şi programului de lucru 

lucrări publice, conform 
documentaţiei tehnice 

2.1.6. Proceduri de întreţinere: 
curăţare uscată, spălare, frecare 2.2.8. Aplicarea procedurilor de 
cu peria, ascuţire, reparare întreţinere a sculelor, uneltelor 
mânere, ungere şi utilajelor specifice lucrărilor 

de construcţii, instalaţii şi 
2 .1. 7. Tehnici de transpott, lucrări publice 
depozitare şi utilizare judicioasă a 2.2.9. Depozitarea deşeurilor 
materialelor, prin evitarea risipei rezultate în urma prelucrării 

materialelor, în spaţii special 
2.1.8. Norme generale şi specifice amenajate 
de SSM aferente lucrărilor de 2.2.10. Utilizarea corectă a 
prelucrare a materialelor/ terminologiei de specialitate 
produselor, aferente contextelor specifică domeniului construcţii 
de realizare şi riscurilor potenţiale 

V . " .. 
Notă: ln codul de trei cifre, przma cifra corespunde număru/za de ordme al umtaţ11 de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (I -cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 
dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale UTILIZAREA 
ECHIPAMENTELOR ŞI UTILAJELOR PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR 
SPECIFICE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE: 

• 

• 

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
Studierea prevederilor documentaţiei tehnice (a proiectului) în limba română/maternă ş1 
comunicarea informaţiilor cu privire la caracteristicile tehnologice ale materialelor 
Informarea cu promptitudine, clară, corectă şi la obiect asupra defectării sculelor, uneltelor, 
dispozitivelor şi utilajelor, în conformitate cu reglementările interne de la locul de muncă 
Utilizarea corectă a terminologiei de specialitate specifică domeniului construcţii; 
Competenţe digitale de utilizare a tehnologici informaţiei ca instrument de învăţare şi 
cunoaştere 

Accesarea internetului pentru selectarea informaţiilor din documente tehnice, referitoare la 
utilizarea sculelor, dispozitivelor de lucru, verificatoarelor şi a utilajelor în ve~eţf.i\\re~j~wii 
unui document centralizator cu Fişe de documentare privind întreţinerea stăpţf;;&dull.c;\ibrf<Îj:~ .• 
a utilajelor şi a echipamentelor de lucru; (}/, :• .. · . · +;\ 
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• Competenţe sociale şi civice 
Respectarea n01melor generale şi specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii (SSM), de 
prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi de protecţie a mediului 
Colaborarea cu membrii echipei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru 
Respectarea programului de lucru; 

• Competenţe antreprenoriale 
Asumarea iniţiativei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru 
Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUMJ!2NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTA TELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau Ia operatorul economic): 

Echipamente de protec/ia muncii: salopetă, mănuşi, cască de protecţie, ochelari de 
protecţie, încălţăminte de protecţie; 

Scule şi utilaje 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, 
hi<line~, site pentru sort~re ~greg~te, cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de compactat 
betonul, betonieră/malaxor pentru mortar; 

Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn: ferăstrău, rindea, teslă, daltă, 
şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşină electrică; 

Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din metal şi materiale plastice pentru 
lucrări de co11struc/ii şi instala/ii: daltă, foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de fierar, 
bonfaier, cheie de fasonat, placă cu domuri, perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare din oţel beton, 
ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit, aparat de sudură; maşină de filetat; maşină de sudat 
materiale plastice (ţevi) 

Scule şi utilaje pentru lucrări de finisaje şi izolaţii: drişcă, gletieră, bidinea, set pensule, 
trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice; 

Verificatoare: metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser, fir cu 
plumb, colţare, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, şubler, şabloane, cântar, 
pompe de probă; 

Dispozitive de lucru: scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, roabă, menghină, 
banc de lucru; 

Materiale: lianţi (ciment, var, ipsos) agregate (nisip, pietriş), blocuri pentru zidării (cărămizi 
pline, blocuri ceramice cu goluri verticale), armături pentru elemente din beton armat (bare din oţel 
beton: OB 37, PC 52, plase sudate), plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli, adezivi, produse din 
metal (tablă,. platbandă, ţevi din oţel, ţevi din cupru, fitinguri pentru instalaţii, profile din oţel, 
profile din aluminiu etc.) produse din cherestea (scânduri, dulapi, rigle, şipci, grinzi), produse finite 
din lemn (parchet, duşumea, mână curentă etc.), produse obţinute prin valorificarea superioară a 
lemnului (plăci din P AL/PFL, plăci OSB), produse din materiale plastice (policarbonat, polietilenă, 
polipropilenă, polibutilenă); 
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STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII: 

Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi ponderea Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 
crt. acestora 
1. Primirea şi planificarea 35% Analizarea cerinţelor pentru fiecare sarcină de 

sarcinii de lucru lucru şi identificarea posibilelor căi de realizare. 
Alegerea materialelor/produselor de prelucrat, a 
utilajelor, a sculelor, a dispozitivelor de lucru, a 
verificatoarelor şi a echipamentelor de protecţie, 
corespunzătoare sarcinii de lucru. 
Verificarea integrităţii şi gradului de uzură al 
sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor şi al 
utilajelor pentru executarea lucrărilor de 
prelucrare a materialelor în condiţii de protecţie 
amuncn. 

2. Realizarea sarcinii de 50% Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea 
lucru operaţiilor. 

Operaţiile tehnologice sunt executate în 
conformitate cu fişe de lucru/ fişe de 
documentare/ fişe tehnologice/cărţi tehnice ale 
utilajelor/ documentaţii tehnice cu privire la 
caracteristicile tehnologice ale materialelor/ 
produselor de prelucrat/ schiţe/desene de 
execuţie/reţete de preparare şi norme de timp 
indicate. 
Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de 
lucru şi de protecţie. 

3. Prezentarea şi 15% Prezentarea unei aprecieri globale a sarcinii 
promovarea sarcinii realizate, indicând eventuale defecte, folosind 
realizate corect terminologia de specialitate. 

Argumentarea utilizării echipamentelor şi 
utilajelor, la soluţia de rezolvare aleasă, pentru 
prelucrarea materialelor. 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4 
Calificarea profesională: Constructor drumuri şi poduri 

30% 

50% 

20% 

25% 

50% 

25% 

40% 

60% 



Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale: 
3. UTILIZAREA REPREZENTĂRILOR CONVENŢIONALE ÎN SCOPUL REALIZĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 

Rezultatele învăţării: 

Cunostinţe 

3.1.1. Construcţii geometrice 
(linii paralele, perpendiculare, 
împărţirea segmentelor de 
dreaptă într-un raport dat, 
construcţia şi împărţirea 
unghiurilor, construcţia figurilor 
geometrice plane, racordări) 
utilizate la reprezentările 
convenţionale pentru realizarea 
lucrărilor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

3.1.2. Standarde utilizate pentru 
reprezentările convenţionale în 
scopul realizării lucrărilor 
specifice de construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

3.1.3. Tipuri de formate 
standardizate specifice realizării 
reprezentărilor convenţionale în 
domeniul construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice. 

3.1.4. Chenarul şi indicatorul 
pentru reprezentările 
convenţionale în scopul 
realizării lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 
3.1.5. Semne convenţionale 
pentru reprezentarea materialelor 
de construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice . ~·---~ 
3.1.rŢm~lcili;lj~i~ utilizate. 
pe7t~ t~~h~area reprţzentănlor 
cof!f~ţ1o?;ale ~pec11Jl~f. . . 
d.q~~r:1~l~1 c°:nstrupp~, mstalaţn 
ş1 lucrar~,pu. bhc~ '<·':I \, :·.' ..... / ,_ ·/' - ___ ,_ '„. - / 

"- '' '. ,, ' . ~· ·"' 

. Abilităţi 

3.2.1. Utilizarea construcţiilor 
geometrice pentru reprezentările 
convenţionale în scopul realizării 
lucrărilor de construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

3.2.2. Identificarea şi corelarea 
standardelor specifice utilizate 
pentru reprezentările 
convenţionale cu tipurile de 
lucrări de construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

3.2.3. Selectarea formatelor de 
desen adecvate tipurilor de desene 
telmice pe baza unui tabel 
cuprinzând simbolurile 
formatelelor standardizate şi 
dimensiunile acestora 

3.2.4. Realizarea chenarului şi a 
indicatorului pentru reprezentările 
convenţionale în scopul realizării 
lucrărilor de construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

3.2.5. Identificarea elementelor 
de construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice din planuri, secţiuni şi 
vederi, pe baza tipurilor de linii 
cu care sunt reprezentate şi a 
semnelor convenţionale. 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4 
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Atitudini 
3.3.1. Asumarea 
reoponsabilităţii pentru 
realizarea sarcinilor de 
lucru 

3.3.2. Colaborarea cu 
membrii echipei pentru 
realizarea sarcinii de lucru 

3.3.3. Realizarea în mod 
autonom de schiţe în scopul 
realizării de reprezentări 
grafice Ia scară. 
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• Competenţe sociale şi civice 
- Colaborarea cu membrii echipei pentru realizarea sarcinii de lucru; 

• Competenţe antreprenoriale 
- Asumarea responsabilităţii pentru realizarea sarcinilor de lucru; 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUME;_NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- I11strume11te si materiale de desen: foi de hârtie, creion, radieră, cretă, liniare rigle gradate, 
echere, compas, raportor, planşetă 

- Materiale didactice: machete, planşe 
- Eclzipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri 

STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII 

Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi ponderea 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

crt. acestora 
I. Primirea şi planificarea 35% Precizarea tipului de reprezentare grafică 40% 

sarcinii de lucru analizată, a scării de reprezentare a acesteia, a 
dimensiunilor şi materialelor din care sunt 
realizate elementele de construcţie din 
reprezentarea grafică dată. 
Alegerea adaptată sarcinii de lucru a 40% 
instrumentelor, a echipamentelor de lucru 
Intocmirea unui pian în care sunt prezentate 20% 
etapele de realizare pentru diferitele 
reprezentări convenţionale. 

2. Realizarea sarcinii de lucru 50% Realizarea reprezentărilor convenţionale cu 25% 
respectarea parametrilor calitativi din 
standarde referitori la: scara de reprezentare a 
desenului, la utilizarea liniilor, a senmelor 
convenţionale şi a reITTllilor de cotare 
Respectarea succesiunii logice a etapelor de 25% 
lucru din olanul realizat si asumat 
Folosirea corespunzătoare a instrumentelor, a 25% 
echipamentelor de lucru 
Realizarea integrală a sarcinii de lucru 25% 

3. Prezentarea şi promovarea 15% Prezentarea reprezentărilor convenţionale 60% 
sarcinii realizate realizate 

Utilizarea corectă a terminologiei de 40% 
specialitate. 

(J~ff~,''.~ 
D?in~ru. ·.ul d~ pre.gătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lncrări publice 
Nivel. 4 ..... . 
G~iifiC"il!'~!l n;ofesională: Coustructor drumuri şi poduri 

-.... r,_,\ \1 I "' "'I;. 

-----~ 
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Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale: 
4. REALIZAREA MĂSURĂTORILOR SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR, 

INSTALAŢIILOR ŞI LUCRĂRILOR PUBLICE 

Rezultatele învăţării: 

Cunoştinţe 

4.1.1.Unităţi de măsură pentru 
mărimi fizice, pentru masă, 
volume, suprafeţe: 
-corelări de unităţi de măsură 
-multipli 
-submultipli 

4.1.2.Metode de măsurare: 
directe, indirecte, absolute, 
relative, complexe diferenţiate, 
cu contact sau fără contact 

4.1.3. Mijloace de măsurare, 
aparate de măsurare a 
mărimilor de: 
-lungimi, grosimi, diametre 
-suprafeţe, planeităţi 

-volume 
-unghiuri, pante 
-presiuni 
-temperaturi 
-densitate 
-debite 
-rezilienţă 

4.1.4. Toleranţele mijloacelor 
de măsurare: 
-clase de precizie 

4.1.5. Erori de măsurare: 
-sistematice 
-întâmplătoare 

Abilităţi 

4.2.1. Realizarea 
transformărilor unităţilor de 
măsură utilizate în construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

4.2.2. Intocmirea listei de 
corelare a unităţilor de măsură 
pentru diferite mărimi din 
sistemul Sf cu datele din 
proiect pentru o construcţie 
sau o lucrare publică, 
comunicând în scris şi oral cu 
membrii echipei 

4.2.3. Executarea de măsurători 
prin aplicarea unor metode de 
măsurare specifice în vederea 
obţinerii mărimilor fizice ale 
obiectelor din domeniul 
lucrărilor de construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

4.2.4. Selectarea mijloacelor de 
măsurare, aparate de măsurare 
utilizate în determinarea 
mărimilor fizice specifice 
domeniului lucrărilor de 
construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

4.2.5. Utilizarea mijloacelor de 
măsurare în determinarea 
mărimilor de măsurare din 
domeniu, aplicând 
instrucţiunile telmice 

4.2.6. Efectuarea de operaţii 
minime de calcul în 
determinarea erorilor de 
măsurare 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4 
Calificarea profesională: Constructor drumuri şi poduri 

Atitudini 
4.3.1. Selectarea în mod 
autonom a documentelor 
referitoare la calculul 
necesarului de materiale din 
domeniul construcţii, instalţii şi 
lucrări publice comunicând în 
scris şi oral cu membrii echipei 

4.3.2. Respectarea informaţiilor 
şi îndrumărilor primite de la 
persoanele abilitate pentru 
realizarea de operaţii de 
măsurare şi de calcul în 
determinarea mărimilor fizice 

4.3.3. Colaborarea cu membrii 
echipei în scopul îndeplinirii 
sarcinilor de la locul de muncă 

4.3.4. Solicitarea. de informaţii 
şi ajutor de la persoanele 
abilitate pentru întocmirea, cu 
grad restrâns de autonomie, a 
listei de obiecte de măsurat 

4.3.5. Asumarea iniţiativei în 
vederea realizării sarcinilor de 
lucru 

4.3.6 Asumarea responsabilităţii 
în îndeplinirea sarcinilor de 
lucru specifice fiecărei categorii 
de lucrare şi autoevaluarea 
sarcinii realizate 

4.3. 7. Defalcarea:înmod 
autonom, CJ1':f gj;'ii~1:\fuciih~·§.f 
responsab))itate a lµcrăril<itd~ 



-grosolane 4.2. 7. Eşantionarea obiectelor construcţii pe categorii de 
4.1.6. Eşantionarea obiectelor de măsurat selectând lucrări, în vederea executării 
de măsurat informaţii prin accesarea măsurătorilor 

internetului privind alegerea 
elementelor de măsurare 
4.2.8. Selectarea eşantioanelor 
care prezintă defecte calitative 

4.1. 7. Măsurări de parametri 
dimensionali ale materialelor 4.2.9. Determinarea printr/un 
de execuţie: minim de operaţii de măsurare 4.3.8.Respectarea normelor 
- suprafeţe; lungimi; diametre; a parametrilor dimensionali specifice pentru PSL sănătatea 
unghiuri; cote de nivel lungimi; pentru materialele de execuţie şi securitatea muncii în 
suprafeţe; volume; mase, din domeniul lucrărilor de activitatea de măsurări 
greutăţi, bucăţi etc. construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 
4.1.8. Măsurători şi calcule 
pentru determinarea 4.2.10. Executarea 
rezultatelor finale ale măsurătorilor materialelor, la 
măsurătorilor pentru: constructiile existente şi pe 
- cotarea şi executarea categorii de lucrări specifice 
releveelor domeniului construcţii, 
- lucrări de terasamente; instalaţii şi lucrări publice, cu 
- lucrări de betoane; instrumente adecvate 
- lucrări de zidărie; 
- lucrări de finisaje; 4.2.11. Calcularea cantităţilor 
- lucrări de izolaţii; de materiale necesare pe baza 
- lucrări pentru construcţii măsurătorilor, din domeniul 
metalice; lucrărilor de construcţii, 
- lucrări de tâmplărie instalaţii şi lucrări publice 
- lucrări de instalaţii 

4.2.12. Înregistrarea 
4.1.9. Cerinţele de calitate a măsurătorilor şi a calculelor în 
lucrărilor de construcţii, registrul de intrare privind 
instalaţii şi lucrări publice, evidenţierea probelor de 
determinate prin măsurători fancţionalitate, durabilitate, 
4.1.10. Procesul verbal de rezistenţă, stabilitate şi confort 
recepţie calitativă şi cantitativă al construcţiilor, instalaţiilor şi 
a măsurătorilor lucrărilor publice 
4.1.11. Norme SSM şi PSI 
specifice activităţilor de 
măsurări din domeniul 
lucrărilor de construcţii 
instalaţii şi lucrări publice .. 
Notă: ln codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al umtăţu de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (1 -cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultptului.jrzvăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

/<':J~(J,~1'.1~/;_!~;~~~:'; ~~·:~",\ 
/}",I - ~-,- <:.; 

tj~Uleniul ~e;p;egăti~~-frofesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel:-4 · · ·. · .:: , 
C~t~e~,;~~q~e~~onală: Constructor drumuri şi poduri 
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Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 

dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale REALIZAREA 
MĂSURĂTORILOR SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI 
LUCRĂRILOR PUBLICE: 

• Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
Intocmirea listei de corelare a unităţilor de măsură pentru diferite mărimi din sistemul SI cu 
datele din proiect pentru o construcţie sau o lucrare publică, comunicând în scris şi oral cu 
membrii echipei 
Selectarea în mod autonom a documentelor referitoare la calculul necesarului de materiale 
din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice comunicând în scris şi oral cu membrii 
echipei; 

• Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie 
Realizarea transformărilor unităţilor de măsură utilizate în construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice; 
Efectuarea de operaţii minime de calcul în determinarea erorilor de măsurare 
Calcularea cantităţilor de materiale necesare pe baza măsurătorilor, din domeniul lucrărilor 
de construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

• Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 
cunoa~tere 

Eşantionarea obiectelor de măsurat selectând informaţii prin accesarea internetului privind 
alegerea elementelor de măsurare 

• Competenţe sociale şi civice 
Colaborarea cu membrii echipei în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; 
Respectarea normelor specifice pentru sănătatea securitatea muncii şi PSI în activitatea de 
măsurări 

Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecărei categorii de 
lucrare şi autoevaluarea sarcinii realizate; 

• Competenţa de a învăţa să înveţi 
Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru realizarea 
de operaţii de măsurare şi de calcul în determinarea mărimilor fizice 
Solicitarea de informaţii şi ajutor de la persoanele abilitate pentru întocmirea, cu grad 
restrâns de autonomie, a listei de obiecte de măsurat 

• Competenţe antreprenoriale 
Asumarea iniţiativei în vederea realizării sarcinilor de lucru 
Înregistrarea măsurătorilor şi a calculelor în registrul de intrare privind evidenţierea probelor 
de funcţionalitate, durabilitate, rezistenţă, stabilitate şi confort al construcţiilor, instalaţiilor 
şi lucrărilor publice 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUME;_NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

Echipamente de protecfia muncii: echipament de lucru (salopetă), ochelari de protecţie; 
Materiale; Liniare, foi de hârtie albă, creion, radieră, cretă, computer, machet~_planşe; 
Verificatoare/ Dispozitive de lucru pentru măsurători: metru, ruletă, şu~!ţr;Ji:l!cr8\ni:;tru, 

termometru, manometru, compas de exterior-interior, cântar, raportor, den~fJnetru, ,debitiii;eh-u, 
pompă de probă, nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser, riglă gradată, fir cu plJl!Il?l c. o.Iţar.· .~ ... ;e~hi! .. i;.e, 
sfoară, dreptar, \ ::. \';:_ \ F;< '.' ·· j.: J 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4 
Calificarea profesională: Constructor drumuri şi poduri 



STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII 

Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

crt. ponderea acestora 
I. Primirea şi planificarea 35% Stabilirea categoriilor de lucrări de 

sarcinii de lucru construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
existente şi alegerea metodei de măsurare, în 
vederea obţinerii mărimilor fizice specifice 
sarcinii de lucru 
Pregătirea condiţiilor în'care se efectuează 
măsurătorile pentru lucrări de construcţii 
existente 
Selectarea mijloacelor de măsurare, aparate 
de măsurare utilizate în determinarea 
mărimilor fizice. 

2. Realizarea sarcinii de 50% Realizarea măsurătorilor parametrilor fizici şi 
lucru dimensionali, ale materialelor de execuţie 

pentru o lucrare de construcţii, instalaţii sau 
lucrare publică existentă 
Calcularea, pe baza măsurătorilor, a 
cantităţilor de materiale necesare unei lucrări 
din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 
Determinarea toleranţelor de măsurare după 
efectuarea măsurătorilor 
Folosirea corespunzătoare a instrumentelor şi 
a echipamentelor de lucru în masurători. 
Realizarea integrală a sarcinii de lucru 

3. Prezentarea şi 15% Descrierea operaţiilor de măsurare cu 
promovarea sarcmn precizarea unităţilor de masură folosite la 
realizate realizarea sarcinii de lucru 

Prezentarea şi argumentarea soluţiei de calcul 
alese pentru sarcina realizată, în vederea 
înregistrării în registrul de evidenţiere a 
probelor de funcţionare 

D?mSi{il}~;âţi,p·~~.~ătftepJ6fesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4'': ."··· - ... •· / 
Calificare;;-pr~f~siorială: Constructor drumuri şi poduri 

40% 

30% 

30% 

40% 

25% 

15% 

10% 

10% 
40% 

60% 
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Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate: 
5. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE ŞI DE SUPRASTRUCTURĂ 
PENTRU DRUMURI 

Rezultatele învăţării: 

Cunoştinţe 

Lucrări de terasamente 
5.1.1.Caracteristicile/ 
proprietăţile pământurilor din 
terasamente 

Utilajele şi tehnologia de 
execuţie a terasamentelor 
5.1.2.Lucrări pregătitoare în 
vederea executării 
terasamentelor 

5.1.3.Utilajul şi tehnologia de 
execuţie a lucrărilor de 
săpătură la terasamente 

5.1.4. Utilajul şi tehnologia de 
execuţie a lucrărilor de 
umplutură la terasamente 

5.1.5. Deformarea 
terasamentelor 

5.1.6. Consolidarea 
terasamentelor 

Abilităti 

5.2.1.Aprecierea calitativă a 
pământurilor din terasamente 
ca materiale de execuţie cu 
caracteristici/ proprietăţi 
specifice 

5.2.2.Indicarea/Descrierea 
tehnologiei de execuţie a 
lucrărilor pregătitoare la 
terasamente cu identificaiea 
utilajelor necesare executării 
lucrărilor 

5.2.3.Aplicarea tehnologiei de 
execuţie a lucrărilor de 
săpătură pentru o I ucrare dată 
cu utilajele adecvate 

5.2.4. Aplicarea tehnologiei de 
execuţie a lucrărilor de 
umplutură pentru o lucrare dată 
cu utilajele adecvate 

5.2.5.Determinarea/constatarea 
deformaţiilor terasamentelor şi 
stabilirea cauzelor producerii 
lor 
5.2.6. Aplicarea metodelor şi 
lucrărilor de consolidare a 
terasamentelor 
5.2. 7. Executarea manuală a 
unor lucrări simple de 
sprijinire, protecţie şi 
consolidare specifice 
terasamentelor 
5.2.8. Verificarea lucrărilor de 
sprijinire, protecţie şi 
consolidare a terasamentelor 
executate 

Domeniul de pregătire profes10nală: Construcţii, instalaţii ş1 lucrări pubhce 
Nivel: 4 
Calificarea profesională: Constructor drumuri şi poduri 

Atitudini 

5.3.1.Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de la locul 
de muncă 

5.3.2.Executarea operaţiilor 
tehnologice sub supraveghere cu 
grad de autonomie restrâns 

5.3.3.Asumarea iniţiativei în 
rezolvarea unor probleme 

5.3.4.Realizarea în cadrul 
echipei de lucru sub îndrumare a 
unor lucrări/ operaţii simple la la 
infrastructura/ sqpraşţ);uctura 
drumurilor re{p~ciâ'tidti';>, 
tehnologii~1~1~:~ ·:/,· ·z:ţ~ 



Suprastructura drumurilor 
5.1.7.Structuri rutiere 

Execuţia suprastructurii 
drumurilor inferioare şi 
intermediare 
5.1.8. Utilajul şi tehnologia de 
execuţie a suprastructurii 
drumurilor inferioare 

5.1.9. Utilajul şi tehnologia de 
execuţie a suprastructurii 
drumurilor intermediare 

Execuţia suprastructurii 
drumurilor moderne 
5.1.10.Utilajul şi tehnologia 
execuţie a suprastructurii 
drumurilor modeme 
nerigide/semirigide 
5.1.11. Utilajul şi tehnologia 
exec1Jti1J .. a suprastructurii 
/~\iufo'ţzy~eme rigide 

/<:">/ c·-- '\ '_.;„,\ 

5.2.9.Comunicarea 
/Raportarea corectă privind 
stadiul lucrărilor I pe etape 

5.2.10. Clasificarea 
îmbrăcăminţilor /tipuri drumuri 
şi particularităţi 

5.2.11. Compararea sistemelor 
rutiere 

5.2.12. Documentarea privind 
istoricul evoluţiei sistemelor 
rutiere în ţara noastră 

5.2.13. Alegerea şi stabilirea 
unui minim de utilaje, 
dispozitive, unelte şi materiale 
necesare pentru lucrări de 
drumuri 
5.2.14. Executarea lucrărilor/ 
operaţiilor Ia drumuri 
inferioare în cadrul unei 
formaţii de lucru 
5.2.15. Verificarea lucrărilor 
executate 
5.2.16. Utilizarea corectă a 
termenilor de specialitate 
privind etapele tehnologice/ de 
execuţie ale lucrărilor 

5.2.17. Executarea lucrărilor/ 
operaţiilor la drumuri 
intermediare în cadrul unei 
formaţii de lucru 
5.2.18. Organizarea/ 
amenajarea locului de muncă, 
dovedind abilităţi de 
planificare şi organizare a 
activităţii specifice 

5.2.19. Realizarea sub 
supraveghere a unor operaţii 
simple la îmbrăcăminţi 
nerigide/ semirigide 
5.2.20. Executarea în cadrul 
echipei a unor lucrări pentru 
îmbrăcăminţi rigide din beton 
de ciment 

5.3.5.Asumarea, în cadrul 
echipei de la locul de muncă, a 
responsabilităţii pentru sarcina 
de lucru primită 

5.3.6.Asumarea cu simţ de 
responsabililtate a rolului in 
formaţia de lucru şi a regulilor 
de utilizare a SDV-urilor 
coriform lucrărilor executate 

/'' "··. . ·, 
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5.1.12. Norme generale şi 5.2.21.Aplicarea normelor 5.3.7.Respectarea normelor 
specifice SSM(sănătatea şi generale şi specifice SSM generale şi specifice pentru 
securitatea muncii) şi de AII (sănătatea şi securitatea sănătatea şi securitatea muncii 
(apărare împotriva incendiilor) muncii) şi de AII (apărare (SSM), de AI! {apărare 
la lucrările de terasamente/ împotriva incendiilor) lucrările împotriva incendiilor) şi de 
suprastructură drumuri de terasamente/suprastructura protecţie a mediului 

drumuri 
Notă: ln codul de trei cifi·e, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifi·ă corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (1 -cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 

dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE ŞI DE SUPRASTRUCTURĂ PENTRU DRUMURI: 

• Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
Utilizarea corectă a termenilor de specialitate privind etapele tehnologice/ de execuţie ale lucrărilor 
Comunicarea /Raportarea corectă privind stadiul lucrărilor/pe etape 

• Competenţe sociale şi civice 
Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 
Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită 
Asumarea cu simţ de responsabilitate a rolului în formaţia de lucru şi a regulilor de utilizare a SDV
urilor conform lucrărilor executate 

• Competenţe antreprenoriale 
Organizarea/ amenajarea locului de muncă, dovedind abilităţi de planificare şi organizare a 
activităţii specifice 
Respectarea normelor generale şi specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii SSM (sănătatea şi 
secilritatea muncii), de AII (apărare împotriva incendiilor) şi de protecţie a mediului 
Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

• Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală 
Documentarea privind istoricul evoluţiei sistemelor rutiere în ţara noastră. 

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUM~NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTA TELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau Ia operatorul economic): 

Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 
reflectorizanta 
Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 
Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor 
Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 
Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi, longrine metalice, mixturi asfaltice, 
beton de ciment, emulsii bitumoase, lianţi stabilizare, ciment, piatră spartă 
Utilaje: betoniera pentru beton, malaxor pentru beton, excavator, gredere, screpere, graifere, 
scarificatoare, autobasculante, compactoare, staţii de asfalt, staţii de betoane, repatiizator asfalt, 
repartizator beton, auto gudronator, repartizator lianţi stabilizare, cilindrii compactori; -··: ....•.... 
Utilajele pentru decaparea terenului: scarificator, autogreder, buldozer, etc. ./::~0~~ '.'.G.:t:, .• 
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Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu respectarea 
legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice 
Lucrări, materiale şi utilaje pentru diferite tipuri de lucrari de terasamente la drumuri: lucrări 
de săpătură, de umplutură, mixte 
Lucrări în desfăşurare la terasamente: săpături în spaţii înguste, consolidări, compactare 
manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii 
Lucrări în desfăşurare la drumuri: lucrari de investitii (pe sectoare de drum noi care se 
realizează) 

STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII 

Criterii şi indicatori de evaluare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

crt. nonderea acestora 
1. Primirea şi 35% Precizarea lucrărilor de terasamente/ elementelor 

planificarea sarcinii de suprastructura pentru drumuri pe tipuri/variante 
de lucru tehnolo!?:ice 

Alegerea adaptată sarcinii de lucru a utilajelor, 
echipamentelor si SDV-urilor necesare executării 
unei lucrări de terasamente/de suprastructura 
pentru drumuri cu utilizarea echipamentelor de 
lucru şi a echioamentelor de orotectie 
Aprovizionarea/selectarea materialelor necesare 
lucrării date (conform tehnologiei de execuţie) 

2. Realizarea sarcinii de 50% Respectarea succesiunii logice a etapelor de lucru 
lucru din olanul realizat şi asumat 

Respectarea parametrilor calitativi ceruţi prin 
sarcina de lucru de realizare tehnologiei 
adecvate/etape tehnologice aferente unei lucrări de 
terasamente/de suprastructura pentru drumuri, 
încadrare în cadrul echipei de lucru, încadrare în 
interval de timp aferent lucrării, acurateţe lucrare 
(conform conditiilor de teren date) 
Folosirea corespunzătoare a instrumentelor, a 
echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de 
protectie 

3. Prezentarea şi 15% Verificarea calităţii lucrărilor executate conform 
promovarea sarcinii ca formă şi dimensiuni/ stabilirea defecţiunilor de 
realizate execuţie 

Terminologia de specialitate la descrierea 
proceselor tehnologice -(lucrări de terasamente/de 
suprastructură drumuri), de identificare a 

/<:~;~ [Cl~~:î,~~ 
neconformităţilor (apărute în cadrul lucrărilor 
executate) este folosită corect 
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Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate 
6. EXECUTAREA ELEMENTELOR PRIVIND INFRASTRUCTURA/ 
SUPRASTRUCTURA PODURILOR ŞI A AL TOR LUCRĂRI DE ARTĂ 

Rezultatele învăţării: 

Cunoştinte 

6.1.1.Elemente constructive 
poduri: infrastructura şi 
suprastructura 

Infrastructura podurilor: 
6.1.2.Elemente constructive 

6.1.3. Utilajul şi tehnologia de 
execuţie a fundaţiilor şi 
elevaţiilor pentru poduri 

6.1.4. Tehnologia de execuţie a 
podeţelor 

Suprastructura podurilor 
6.1.5.Poduri din beton armat 

6.1.6.Tehnologia de execuţie a 
suprastructurii podurilor 

Abilităti Atitudini 
6.2.1.Localizarea/stabilirea 6.3.1.Colaborarea cu 
elementelor constructive podurilor membrii echipei de lucru, în 

scopul îndeplinirii sarcinilor 
de la locul de muncă 

6.2.2.Identificarea elementelor 
constructive ale infrastructurii 
podurilor 
6.2.3.Identificarea tipurilor de 
fundaţii pentru infrastructura 
podurilor 
6.2.4.Alegerea/selectarea 
materialelor, utilajelor şi 
dispozitivelor necesare 
desfăşurării unei lucrări la 
infrastructura podurilor 
6.2.5.Executarea unor 
lucrări/operaţii în cadrul unei 
lucrări de infrastructura impreuna 
cu echipa 

6.2.6.Selectarea unei variante/ 
tehnologii de execuţie pentru 
infrastructura unui pod/podeţ şi 
justificarea soluţiei 

6.2. 7 .Organizarea/amenajarea 
locului de muncă, dovedind 
abilităţi de planificare şi 
organizare a activităţii specifice 

6.2.8.Localizarea elementelor 
suprastructurii unui pod de beton 
armat 

6.2.9.Utilizarea corectă în 
comunicare a vocabularului 
comun şi a celui de specialitate 
6.2.10.Stabilirea succesiunii 
etapelor de execuţie a lucrărilor Ia 
suprastructura podurilor 

6.3.2.Realizarea în cadrul 
echipei de lucru sub 
îndrumare a unor lucrări/ 
operaţii simple Ia la 
infrastructura/ suprastructura 
podurilor si altor lucrări de 
arta respectând tehnologiile 
de lucru 

6.3.3.Asumarea, în cadrul 
echipei de la locul de muncă, 
a responsabilităţii pentru 
sarcina de lucru primită 

6.3.4. Asumarea iniţiativei în 
rezolvarea unor probleme 
apărute în timpul proceselor 
tehnologice 
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6.1. 7.Poduri metalice 

6.1.9.Alte lucrări de artă: 

6.2.11.Stabilirea elementelor ce 
formează structura platelajului 
podurilor metalice 

6.2.12.Executarea unor lucrări/ 
operaţii simple la suprastructura 
podurilor metalice în cadrul 
formaţiei de lucru 

tuneluri, viaducte, pasaje, ziduri 6.2.13.Alegerea variantelor 
de sprijin. tehnologice de execuţie pentru 

6.3.5. Asumarea cu simţ de 
responsabililtate a rolului in 
formaţia de lucru şi a 
regulilor de utilizare a 
utilajelor/ dispozitivelor/ 
uneltelor conform lucrărilor 
executate 

lucrări de artă 6.3.6. Respectarea normelor 
6.1.10.Norme generale şi 6.2.14.Aplicarea normelor generale şi specifice pentru 
specifice de SSM(sănătatea şi generale şi specifice de SSM sănătatea şi securitatea 
securitatea muncii) şi de (sănătatea şi securitatea muncii) şi muncii SSM (sănătatea şi 
AII( apărare împotriva de AII (apărare împotriva securitatea muncii), de AI! 
incendiilor) la lucrările de incendiilor) la lucrările de (apărare împotriva 
infrastructură/suprastructură infrastructură/suprastructură incendiilor) şi de protecţie a 
poduri şi alte lucrări de artă poduri şi alte lucrări de artă mediului I 
Notă: In codul de trei ciji·e, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (I --cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 

dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate EXECUTAREA 
ELEMENTELOR PRIVIND INFRASTRUCTURA/ SUPRASTRUCTURA PODURILOR ŞI 
A ALTOR LUCRĂRI DE ARTĂ: 

• Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

• Competenţe sociale şi civice 
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă 

- Asumarea cu simţ de responsabilitate a rolului în formaţia de lucru şi a regulilor de utilizare 
a utilajelor/ dispozitivelor/ uneltelor conform lucrărilor executate 

• Competenţe antreprenoriale 
- Organizarea/ amenajarea locului de muncă, dovedind abilităţi de planificare şi organizare a 
activităţii specifice 
- Respectarea normelor generale şi specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii SSM 
(sănătatea şi securitatea muncii), de AII (apărare împotriva incendiilor) şi de protecţie a 
mediului 
- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme apărute în timpul proceselor tehnologice 

„7 . .ASum!!fea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
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LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECIDPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUM~NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTA TELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau la operatorul ecou o mic): 

Echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 
reflectorizanta 
Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 
Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor 
Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 
Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi, schele 
Utilaje: staţie de betoane, betoniera petru beton, malaxor pentru beton, pompe turnare beton, 
vibratoare, pompe evacuare ape din incintă, excavator, gredere, screpere, graifere, scarificatoare, 
autobasculante, compactoare; 
Utilaje pentru montarea elementelor (de suprastructură) prefabricate /grinzi: automacarale 
Utilaje pentru decaparea terenului: scarificator, autogreder, buldozer, etc. 
Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu respectarea 
legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice 
Lucrări de terasamente poduri/lucrări de artă: lucrări de săpătură, de umplutură, mixte 
Lucrări la infrastructură în desfăşurare: săpături în spaţii înguste, consolidări, compactare 
manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii. 

STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII 

Criterii şi indicatori de evaluare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 
crt. ponderea acestora 
I. Primirea şi 35% Precizarea elementelor de infrastructură 20% 

planificarea sarcinii /suprastructura a podurilor şi altor lucrări de artă 
de lucru Alegerea adaptată sarcinii de lucru a 40% 

utilajelor,echipamentelor si SDV-urilor necesare 
executării unei lucrări simple la infrastructura/ 
suprastructura podurilor/altor lucrări de artă cu 
utilizarea echipamentelor de lucru şi a 
echipamentelor de protectie 
Aprovizionarea/selectarea materialelor necesare 40% 
lucrării date (conform tehnologiei de execuţie) 

2. Realizarea sarcinii 50% Respectarea succesiunii logice a etapelor de lucru 25% 
de lucru din planul realizat şi asumat 

Realizarea integrală a sarcinii de lucru 20% 

Respectarea parametrilor calitativi ceruţi prin . 40% 
sarcina de lucru de realizare tehnologiei ~---:c~~ 

1~':;>1:\ adecvate/etape de lucru, încadrare în cadrJ?l~chj\ieL' 
de lucru, încadrare în interval de timp afer!,)nV . 
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lucrării, acurateţe lucrare 

Folosirea corespunzătoare a instrumentelor, a 
echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de 
protectie 

3. Prezentarea şi 15% Verificarea calităţii lucrărilor executate conform ca 
promovarea sarcinii formă şi dimensiuni/ stabilirea defecţiunilor de 
realizate execuţie 

Terminologia de specialitate (la descrierea 
proceselor tehnologice, a neconformităţilor 
identificate în cadrul lucrărilor executate) este 
folosită corect 

1
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Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate: 
7. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ LA DRUMURI, PODURI ŞI ALTE 
LUCRĂRI DE ARTĂ 

Rezultatele învăţării: 

Cunostinte 
7.1.1.Defecte şi degradări Ia 
drumuri 

7.1.2.Defecte şi degradări la 
infrastructura podurilor I alte 
lucrări de artă 

7.1.3.Defecte şi degradări la 
suprastructura podurilor/alte 
lucrări de artă 

7.1.4.Lucrări de mentenanţă la 
drumuri 

7.1.S.Întreţinerea drumurilor în 
timpul iernii 

7.1.S. Lucrări de mentenanţă la 
poduri si alte lucrări de artă 

. Abilităti 

7.2.1.Interpretează/analizează 

defectele şi dregradările 
drumurilor 

7.2.2.Interpretează/analizează 

defectele şi dregradările 
specifice privind infrastructura 
podurilor şi a altor categorii de 
lucrări de artă 

7.2.3.Localizarea defectelor şi 
dregradărilor specifice 
drumurilor/podurilor 

7.2.4.Selectarea utilajelor, 
dispozitivelor şi uneltelor 
necesare pentru lucrări de 
mentenanţă la drumuri 
7.2.S.Executarea lucrărilor/ 
operaţiilor de mentenanţă la 
drumuri în cadrul unei formaţii 
de lucru 
7.2.6.Utilizarea corectă în 
comunicare a vocabularului 
comun şi a celui de specialitate 

7.2. 7.Executarea lucrărilor de 
intreţinere pe timpul iernii la 
drumuri în cadrul unei formaţii 
de lucru 

7.2.8.Selectarea materialelor şi a 
utilajelor necesare unei lucrări 
de mentenanţă la infrastructura/ 
suprastrnctura podurilor 

7.2.9.Executarea unor lucrări de 
întreţinere şi reparaţii la 
infrastructura/suprastructura 
podurilor în cadrul formaţiei de 
lucru 
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Atitudini 
7.3.1.Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de la locul 
de muncă 

7.3.2.Realizarea în cadrul 
echipei de lucru, sub îndrumare, 
a unor lucrări/operaţii simple de 
mentenanţă specifice 
infrastructurii/ suprastructurii 
drumurilor, podurilor si altor 
lucrari de arta cu respectarea 
tehnologiilor de lucru 

7.3.3.Asumarea, în cadrul 
echipei de la locul de muncă, a 
responsabilităţii pentru sarcina 
de lucru primită 

7.3.4. Asumarea iniţiativei în 
rezolvarea unor probleme 
apărute în timpul executării 
lucrărilor de mentenanţă 



7.1.6. Norme generale şi 
specifice SSM (sănătatea şi 
securitatea muncii) şi de AII 
(apărare împotriva incendiilor) 
la lucrările de infrastructură/ 
suprastructură drumuri/poduri 
şi a altor lucrări de artă 

7.2.10.0rganizarea/amenajarea 
locului de muncă, dovedind 
abilităţi de planificare şi 
organizare a activităţii specifice 

7.2.11.Aplicarea tehnologiei de 
execuţie a lucrărilor de 
mentenanţă la poduri/alte lucrări 
de artă 

7 .2.12.Aplicarea normelor 
generale şi specifice SSM 
(sănătatea şi securitatea muncii) 
şi de AII (apărare împotriva 
incendiilor) la lucrările de 
infrastructură/ suprastructură 

drumuri/poduri şi a altor lucrări 
de artă 

7.3.5. Asumarea cu simţ de 
responsabililtate a rolului in 
formaţia de lucru şi a regulilor 
de utilizare a utilajelor/ 
dispozitivelor/ uneltelor conform 
lucrărilor executate 

7.3.6. Respectarea normelor 
generale şi specifice pentru 
sănătatea şi securitatea muncii 
SSM (sănătatea şi securitatea 
muncii), de AII (apărare 
împotriva incendiilor) şi de 
protecţie a mediului 

Notă: ln codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale 
învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei 
rezultatului învăţării (1 -cunoştinţe, 2 -abilităţi, 3 -atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine 
al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării. 

Domenii de competenţe cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi 

dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ LA DRUMURI, PODURI ŞI ALTE LUCRĂRI DE 
ARTĂ: 

• Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă 
- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

• Competenţe sociale şi civice 
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru , în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă 

- Asumarea cu simţ de responsabililtate a rolului in formaţia de lucru şi a regulilor de 
utilizare a utilajelor/ dispozitivelor/ uneltelor conform lucrărilor executate 

• Competenţe antreprenoriale 
- Organizarea/amenajarea locului de muncă, dovedind abilităţi de planificare şi organizare a 
activităţii specifice 
- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme apărute in timpul executării lucrărilor de 
mentenanţă 

- Respectarea normelor generale şi specifice pentru sănătatea şi securitatea muncii SSM 
(sănătatea şi securitatea muncii), de AII (apărare împotriva incendiilor) şi de protecţie a 
mediului 
- Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de 
lucru,pFimită. 

1!~'.ţJ:'='' ···1~\ 
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LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE, DOCUM~NTAŢII 
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII 
REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

-Echipament de protecjia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de protecţie, casca, vesta 
reflectorizanta 
-Unelte, dispozitive: lopată, hârleţ, târnăcop, roabă, tăvălug, mai, tomberon 
-Scule: mistrie, cancioc, lopată, ciocan, daltă, cleşti, fierăstrău pentru lemn şi metal, malaxor 
-Verificatoare: metru, ruletă, nivelă, fir cu plumb, colţare, sfoară 
-Materiale: palplanşe (inclusiv metalice), cofraje, dulapi 
-Utilaje: betoniera petru beton, malaxor pentru beton, excavator, gredere, screpere, graifere, 
scarificatoare, autobasculante, compactoare; 
-Utilaje pentru decaparea terenului: freză de asfalt, utilaj de colmatat, scarificator, autogreder, 
buldozer, etc. 
-Dirijarea utilajelor: pentru a păstra pământul decapat până la terminarea lucrării; cu 
respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă specifice; 
-Lucrări, materiale şi utilaje pentru diferite tipuri de lucruri de terasamente la drumuri: 
lucrări de săpătură, de umplutură, mixte; 
-Lucrări în desfăşurare la terasamente: săpături în spaţii înguste, consolidări, compactare 
manuală, curăţare şanţuri de scurgere, fundaţii; 
Lucrări în desfăşurare la drumuri: lucrări de reabilitare şi de mentenanţă pe drumuri 
existente(pe sectoare de drum care sunt incluse in reabilitare sau sectoare incluse în lucrări de 
mentenanţă). 

STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE 
ÎNVĂŢĂRII: 

Criterii şi indicatori de evaluare şi ponderea acestora 

Nr. Criterii de realizare şi 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

crt. ponderea acestora 
1. Primirea şi planificarea 35% Precizarea metodelor tehnologice de 

sarcinii de lucru întreţinere/ reparaţii prevăzute la 
infrastructura/suprastructura podurilor/a 
metodelor tehnologice de întreţinere/ reparaţii 
prevăzute la drumuri 
Alegerea adaptată sarcinii de lucru a utilajelor, 
echipamentelor si SDV-urilor necesare 
executării unei lucrări simple de 
drumuri/poduri cu utilizarea echipamentelor de 
lucru si a echipamentelor de protectie 
Stabilirea variantei tehnologice adecvate 
lucrării/selectarea materialelor necesare lucrării 
date (conform tehnologiei de execuţie) 

2. Realizarea sarcinii de 50% Respectarea succesiunii logice a etapelor de 
lucru lucru din planul realizat şi asumat ~;-:O - -

Realizarea integrală a sarcinii de lucru~~''''·''·'·•·:. 
/„":-":// 
""""''. 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Nivel: 4 
Calificarea profesională: Constructor drumuri şi poduri 

20% 

40% 

40% 

25% 

720% 
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Respectarea parametrilor calitativi ceruţi prin 
sarcina de lucru de realizare a tehnologiei 
adecvate/ etape de lucru, încadrare în cadrul 
echipei de lucru, încadrare în interval de timp 
aferent lucrării, acurateţe lucrare 
Folosirea corespunzătoare a instrumentelor, a 
echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de 
protectie 

3. Prezentarea şi 15% Verificarea calităţii lucrărilor executate ca 
promovarea sarcinii formă şi dimensiuni/ stabilirea defectelor de 
realizate execuţie 

Terminologia de specialitate (la descrierea 
proceselor tehnologice, a neconformităţilor 
identificate în cadrul lucrărilor executate) este 
folosită corect 

Doq~pl\l\de pregătfreprhfesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
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40% 

15% 

55% 
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~~~~i~'T. ti'~i!~~Jt~Y.~i~~~~~ ~~~~~~~~~~~NP1i:NTRU 
DOBANDIREA CALIFICĂRII PROFESIONALE „CONSTRUCTOR DRUMURI 

ŞI PODURI" 

-limba romană: exprimare corectă, vocabular bogat 

-limba straină: utilizarea terminologiei de specialitate in limba straină 

1I!!! -educaţie tehnologică: materiale de construcţii, unelte/dispozitive, citirea schiţelor 

l!J -geografie: factori de mediu, tipuri de soluri/pământuri 

-matematică: calcule simple matematice, calcul de arii şi volume 

li! -fizică: mărimi fizice, unităţi de masură şi transformări ale acestora 

GLOSAR DE TERMENI 

Echipament individual 
de protecţie 

PSI 

Zone cu risc ridicat si 
specific 

Indatoriri de serviciu 

URI 
IPT 
s.c. 
S.A. 
AMC 
SDV 
SSM 
CINTRU 

CULEE 

orice echipament destinat să fie purtat sau deţinut de lucrător pentru 
a-l proteja împotrive unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi 
pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum 
orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest sens; 
Prevenirea şi stingerea incendiilor (totalitatea acţiunilor de 
împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a 
condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a 
securităţii echipelor de intervenţie) 
acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unităţii în care au fost 
identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu 
consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; 
sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, 
regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, 
fişa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale 
conducatorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia; 
Unitate de rezultate ale învătării 
Invăţământ profesional şi tehnic 
Societate comercială 
Societate pe actiuni 
Aparate de măsură si control 
Scule, dispozitive şi verificatoare 
Sănătatea şi securitatea muncii 
Partea concavă a unei bolţi sau a unui arc-cofraj sau construcţie 
provizorie pe care se toarnă sau care susţine o boltă sau un arc în 
construcţie. ,,<:7r(;n°,, 
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DEBLEU Săpătură deschisă, de formă regulată executată sub nivelul terenului 
natural, pentru realizarea platformei unui drum 

DECLIVITATE Raportul dintre diferenţa de nivel dintre două puncte consecutive 
stabilite ale unui traseu şi distanţa orizontală dintre aceste puncte, 
exprimat în mm/m sau %0. 

EŞAFODAJ, eşafodaje Construcţie provizorie alcătuită din bare de lemn sau de metal legate 
între ele, pentru a susţine o platformă cu materiale, instalaţii 

INFRASTRUCTURĂ partea din pod care preia încărcările de la suprastructura şi le 
POD transmite terenului, alcatuită din culee şi pile 
MENTENANŢĂ Totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii ale unui sistem tehnic 

( drumuri,poduri şi alte lucrări de artă) 
PASAJ Spaţiu amenajat între două rânduri de clădiri sau coridor al unei 

clădiri aşezat la nivelul străzii, pe care trec pietoni sau, rar, vehicule 
dintr-o stradă în alta/ Porţiune de stradă cu marcaje speciale, folosită 
ca loc de traversare pentru pietoni. 

PILĂ Picior de pod executat din zidărie, din piatră, din beton sau din metal; 
contrafort de beton care întăreşte un baraj. 

POD Construcţie de lemn, de piatră, de beton, de metal etc. care leagă între 
ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de pământ, 
susţinând o cale de comunicaţie terestră (şosea sau cale ferată) şi 
asi=ând continuitatea căii peste un obstacol natural sau artificial 

PROFIL proiecţia desfăşurată pe un plan vertical a intersecţiei suprafeţei 
LONGITUDINAL generate de verticalele ce trec prin axa căii cu suprafaţa terenului 

natural şi a căii. 
PROFIL proiecţia pe un plan vertical a intersecţiei căii şi a suprafeţei terenului 
TRANSVERSAL natural cu un plan vertical normal pe axa căii 
REABILITARE Restabilirea, readucerea în parametrii iniţiali constructivi a 

suprastructurii/ infrastructurii drumurilor,podurilor şi altor lucrări de 
artă 

RAMBLEU Umplutură de formă regulată executată din pământ sau alte materiale 
de masă peste nivelul natural al terenului, servind la realizarea 
platformei căii. 

SUPRASTRUCTURĂ partea superioară a podului care preia încărcările de la trafic este 
POD alcătuită din calea de rulare şi structura de rezistenţă care sprijină 

calea de rulare 
TALUZ Suprafaţă înclinată care mărgineşte lateral un rambleu sau un debleu; 

teren în pantă. 
TERASAMENT Lucrare constând din săpături în pământ, umpluturi etc.,care se 

execută în vederea realizării unei căi ferate. 
TABLIER Totalitatea grinzilor care formează sistemul de rezistenţă al unui pod 

metalic şi care susţine calea de circulatie a acestuia 
TUNEL Galerie subterană care traversează un masiv muntos sau deluros sau 

trece pe sub nivelul solului, pe sub o apă etc., servind drept cale de 
comunicatie. 
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