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1. Confecționarea unei brățări de prindere a conductelor de pereți de ø1/2’’ 

 

   În instalațiile tehnico-sanitare și de gaze, conductele amplasate în interiorul clădirilor (montate 

aparent) a impus realizarea unor dispozitive de fixare și montare a conductelor pe elementele de 

construcții. 

  Prinderea acestor conducte de pereți se realizează cu brățări sau console. 

  Pentru realizarea unei brățări de prindere a conductelor se vor folosi următoarele: 

-desenul de execuție: 
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Modul III C.D.L 

Clasa a IX-a A: Construcții, instalații și lucrări publice 

Numele și prenumele elevului: 

Fișă tehnologică de lucru 

Confecționarea unei brățări de prindere a conductelor de pereți de ø1/2’’ 

Nr. 

Crt. 

Denumirea operației Scule, dispozitive și 

verificatoare 

Materiale Loc de 

desfășurare 

1. Alegerea materalului  Platbandă din 

OL 37 

Atelier școală 

2. Selectarea S.D.V-

urilor necesare 

operațiilor 

-placă de îndreptat;  

-ciocan; 

-riglă gradată; 

-placă de trasat;  

-ac de trasat; 

-ciocan;,  

-punctator; 

-fierăstrău manual; 

-burghiu spiral ø6 mm; 

-pilă lată de degroșare 

250mm; 

-daltă lată; 

-pilă cu dantură fină 150mm; 

-cheie fixă; 

-daltă lată; 

-șubler;  

-echer 90o; 

-riglă gradată. 

  

3. Îndreptarea -placă de îndreptat; 

-ciocan; 

  

4. Măsurarea -riglă gradată;   

5. Trasarea  -placă de trasat;  

-ac de trasat; 

  

6. Punctarea -ciocan; 

-punctator; 

  

7. Debitarea  -fierăstrău manual;   

8. Găurirea  -burghiu spiral ø6 mm;   

9. Pilirea  -pilă lată de degroșare 

250mm; 

  

10. Baterea cu dalta -daltă lată;   

11. Finisarea  -pilă cu dantură fină 150mm;   

12. Strângerea cu șurub -cheie fixă;   

13. Dăltuirea cozii de 

rândunică 

-daltă lată;  

-ciocan; 

  

14. C.T.C -șubler;  

-echer 90o; 

-riglă gradată. 

  

Timp de lucru: 24 ore  

Observații ale maistrului instructor sau profesorului tutore........................................................... 
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DETALIEREA OPERAȚIILOR TEHNOLOGICE 

  Îndreptarea poate fi executată manual sau mecanic, la rece sau la cald. Îndreptarea manuală la rece se 

face prin lovirea cu ciocanul, la fel realizându-se şi îndreptarea platbandei. Utilajele folosite la îndreptare 

sunt placa de îndreptat, nicovalele şi ciocanele de 250, 500, 1000 g din oţel cu coadă din lemn. Se mai 

folosesc şi ciocane din cupru, alamă, plumb, lemn sau cauciuc.   

  Se aşază platbanda pe placa de îndreptat şi se apasă cu o placă metalică, executându-se concomitent şi 

lovituri de ciocan. După ce operaţia s-a terminat, se verifică planeitatea şi rectilinialitatea. 

  Trasarea se execută cu acul de trasat, iar liniile obţinute se înseamnă cu punctatorul. Trasarea se 

execută pe o singură faţă a semifabricatului, şi anume: se trasează axele orizontale şi cele verticale, 

centrele cercurilor şi ale arcelor de racordare şi celelalte linii, lar liniile trasate vor fi marcate cu 

punctatorul. Se trasează conform cotelor de pe desen. 

   Utilajele folosite la trasare sunt: 

a. dispozitivele pentru sprijinirea şi fixarea materialelor  

-masa de trasat (placă din fontă);  

-prismese ce servesc Ia sprijinirea pieselor;  

-coltarele ce fixează materialele pentru trasare în plan vertical. 

b. instrumentele de trasare  

-acul de trasat din oţel, cu lungimi între 200-300 mm şi grosimi între 3-4 mm;  

-punctatorul se foloseşte pentru marcarea centrelor găurilor;  

-compasurile se folosesc pentru trasarea cercurilor.  

Înaintea trasării se observă dacă semifabricatul are defecte, dacă epotrivit din punct de vedere al 

dimensiunilor. 

  Debitarea (tăierea) urmăreşte desprinderea totală sau parţială a unei părţi dintr-un material, in scopul 

prelucrării acesteia. Instrumentul cel mai des folosit pentru debitare este ferăstrăul manual. Materialul 

debitat e fixat in menghină. Dacă debitarea e corectă, după tăiere, piesa obţinută va ii bine dimensionată 

şi de calitate. Veriiicarea dimensiunilor se face cu rigla, şubierul sau echerul. 

  Îndoirea este operaţia tehnologică de deformare plastică a unui semifabricat, fără îndepărtare de 

material; îndoirea manuală se realizează cu ciocanul pe nicovală, pentru Indoiri la unghiuri de 90°. 

  Găurirea este operaţia de prelucrare prin aşchiere cu ajutorul burghielor, pentru obţinerea unor alezaje 

într-un material compact. 

 

INSTRUCȚIUNI DE SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI 

PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR LA OPERAȚIILE 

TEHNOLOGICE 

 

   Pentru evitarea accidentelor de muncă la executarea operaţiilor de Indreptare, trasare, debitare, 

îndoirea metalelor, trebuie respectate o serie de masuri dintre care se menţionează :  

-ciocanele să aibă cozi de lemn de esenţă tare, fără noduri sau crăpături şi să nu fie întărite cu cuie sau 

legate cu sârmă etc.;  

-fixarea cozii deciocan să fie făcută cu pene metalice;  
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-este interzis lucrul cu ciocane, nicovale de îndreptat care au fisuri, ştirbituri, spărturi, deformări în formă 

de floare; 

 -la folosirea trasatoarelor se cere atenţie pentru a nu se produce inţepături cu vârful ascuţit al acelor de 

trasat. După întrebuinţare, acele de trasat se vor aşeza în poziţia culcat.Compasurile şi acele de trasat se 

vor păstra în sertare sau în truse speciale ;  

-uneltele de mână pentru tăiere vor fi verificate înainte de începerea lucrului pentru a se depista 

defectiunile care ar putea duce la accidente (fisuri, ştirbituri, modul de ascuțire etc); 

-dacă în timpul lucrului, la tăierea metalelor, sar aşchii, trebuie sé se poarte ochelari de protecţie, iar 

locul să fie îngrădit cu paravane de protecţie ; 

-părţile tăietoare ale foarfecelor cu pârghie (de banc, masa, ghilotină) vor fi protejate astfel încât mâna 

să nu poată intra sub cuţit nici în timpul funcţionării, nici în repaus ;  

-uneltele pe care se sprijină semifabricatul care se indoaie trebuie să fie bine fixate; 

-la îndoirea pe masini, in special, pe prese se va lucra cu multă atenţie, pentru a 'se evita pericolul 

prinderii degetelor în timpul lucrului; 

 Părţile maşinilor în mişcare vor fii prevăzute cu apărători de protecţie.  

 

Prevenirea și stingerea incendiilor 

-interzicerea folosirii flăcării deschise, a fumatului în diferite medii periculoase; 

-amenaiarea unor spaţii pentru fumat, in incintele unde fumatul nu este permis;  

 -stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea si combaterea incendiilor si asigurarea prelucrarii si 

a afișării lor; 

-măsuri de siguranţă, care constau din indicatoare P. S .I (marcarea zonelor periculoase, a mediilor 

explozive , a căilor de evacuare din Clădiri) și asigurarea unor bune condiţii pentru intervenţia rapidă la 

stingerea incendiilor. 
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2. Machete pentru realizarea elementelor de construcții 

Macheta este unul din mijloacele de învățămant cu utilizare eficientă la modulele de 

specialitate.Ele au rolul de vizualizare în spațiu  de către elevi a unor elemente de construcții, de detaliere 

a unor elemnte care nu se pot observa la reprezentările grafice în plan și nu în ultimul rand pentru a 

forma priceperi și deprinderi de utilizare a cunoștințelor căpătate în realizarea unor lucrări practice. 

   Machetă șarpantă dulgherească 

  Machetele manuale se pot realiza din materiale diverse (carton,lemn). 

Șarpanta este un element de rezistență al acoperișului cu rol de preluare a încărcărilor de la învelitoare 

și le transmit elementelor portante (stâlpi sau pereti). 

Șarpantele se pot executa din: 

-lemn; 

-metal; 

-beton armat prefabrica; 

-beton precomprimat. 

  Șarpantele din lemn se execută în două sisteme: șarpantă pe scaune și pe ferme; se folosesc la clădiri 

de locuit, cabane, case de odihnă. 

  Șarpanta pe scaune, numită și șarpantă dulgherească, este alcătuită din popi (pentru susținere), tălpi, 

clești sau moaze,contravântuiri sau contrafișe. Rezemarea se face prin intermediul elementelor verticale, 

care se sprijină, pe zidurile interioare ale clădirii sau pe planșeele din beton armat. Acest tip de șarpantă 

se folosește la clădirile civile cu planșeu la ultimul nivel. 

  Șarpanta pe ferme se reazăma pe zidurile exterioare, fiind lipsită de reazeme intermediare. Aceasta se 

folosește la acoperișuri cu pante mici, fără planșee din beton armat  peste ultimul nivel, si la construcții 

cu deschideri mari (9.00-30.00 
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Fișă tehnologică de lucru 

Nr. 

Crt. 

Denumirea operațiilor Scule, dispozitive și 

verificatoare 

Materiale Loc de 

desfășurare 

1. Alegerea materialului  Lemn de brad Atelier 

școală 

2. Selectarea S.D.V-urilor 

necesare operațiilor 

-riglă gradată; 

-echer la 90o; 

-creion tâmplărie; 

-fierăstrău manual; 

-pile pentru lemn; 

-șmirghel cu granulație 

fină; 

-adeziv pentru lemn; 

-penson; 

-lac pentru lemn; 

-riglă gradată;  

-echer la 90o. 

  

3. Măsurarea -riglă gradată;   

4. Trasarea (însemnarea) -echer la 90o; 

-creion tâmplărie; 

  

5. Tăierea (debitarea) -fierăstrău manual;   

6. Ajustarea  -pile pentru lemn;   
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7. Finisarea -șmirghel cu granulație 

fină; 

  

8. Îmbinarea prin lipire -adeziv pentru lemn;   

9. Lăcuirea  -penson; 

-lac pentru lemn; 

  

10. C.T.C -riglă gradată;  

-echer la 90o. 

  

 

    Timp de lucru: 24 ore 

Observații ale maistrului instructor sau profesorului 

coordonator.............................................................................................................................................. 

 

Operații pentru realizarea unei machete sunt: 

  Decuparea: Se realizează fie cu ajutorul unui fierăstrău manual, fie cu un cutter (bisturiu) pentru tăierea 

unor zone din interiorul unei piese. Linia de taiere e reprezentată de obicei de liniile de pe marginea 

elementului. Se pot realiza găuri cu diametrul mic folosind un burghiu.   

  Lipirea: După ce s-au tăiat şi îndoit feţele unui element, înainte de a lipi, se fac câteva încercări. Se 

recomandă ca colorarea elementelor, dacă este cazul să se execute în această fază. Cu cât se acordă mai 

mult timp şi atenţie construcţiei unui model cu atât rezultatul final va fi mai bun.  

  Lăcuirea: Adezivul este lăsat într-un borcănel fără capac cam 1 oră apoi cu pensulă tăiată drept se 

aplică un strat foarte subţire pe toată suprafaţa modelului. La început lipiciul este alb, dupa uscare acesta 

va deveni transparent şi va da un aspect foarte plăcut machetei, care după uscare va arăta ca  

 

lăcuită şi chiar se poate şterge de praf cu o cârpă umezită uşor. Stratul final de aracet aplicat pe întreaga 

suprafaţă a machetei îi conferă o rigiditate suplimentară.  

 

 

3. Confecționare carcasă  pentru un buiandrug din beton armat 

 

      Produsele din beton folosite în unele elemente de construcții necesită o rezistență la elesticitate, drept 

pentru care acestea trebuie armate. Astfel, se folosesc ca armătură următoarele tipuri de materiale 

metalice: 

• Oțel neted rotund pentru beton marca OB 37; 

• Oțel laminat la cald cu profil periodic marca PC 52; PC 60; 

• Sârmă trasă netedă pentru beton marca STNB; 

• Sârmă trasă profilată pentru beton marca STPB; 

• Plase sudate. 

Pentru utilizarea armăturilor în produsele din beton, acestea trebuie să respecte anumite condiții: 

• Să nu fie ruginite; 

• Să respecte dimensiunile constructive; 
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• Să nu prezinte defecte de fabricație. 

   În vederea utilizării armăturilor în produsele din beton având o anumită clasă,sunt necesare anumite 

operații pregătitoare, cum ar fi: 

I. Organizarea locului de muncă 

1.1 Aprovizionarea locului de muncă cu materiale-în cadrul locului de muncă se desfășoară 

procesele de muncă în spații bine amenajate numite locuri de muncă. Aici materialele se 

sortează, se manipulează și se depozitează în funcție de calitatea lor în anumite locuri. 

Aprovizionarea locului de muncă cu materiale livrate la bucată în cazul nostru este dată de 

bare din oțel neted rotund de diametru ø 6 mm. Ele se livrează sub formă de colac. 

Manipularea colacilor din oțel se face manual sau mecanizat. 

II. Pregătirea S.D.V-urilor 

   Pentru buna desfășurare a executări lucrărilor spațiile de lucru trebuie aprovizionate din timp 

cu unelte, scule și dispozitive de lucru. Uneltele, sculele, dispozitivele trebuie să fie în perfectă 

stare de funcționare și să corespundă caracteristicilor lucrărilor ce trebuie executate. 

În acest scop se vor folosi: troliu, banc de lucru, foarfece de tăiat bare din oțel (ștanță), cheie de 

fasonat, placă de fasonat, perii de sârmă, menghină de banc, ruletă. 

III. Amenajarea locului de muncă- organizarea locului de muncă va cuprinde desfășurarea rațională a 

activităților din zona de lucru, zona de depozitare a materialelor și zona de circulație pentru 

aprovizionare. Zona de lucru la banc se va amenaja respectând normele de tehnică a securității 

muncii specifice procesului tehnologic. 

IV. Lucrul în echipă- activitățile specifice din domeniul construcțiilor presupun lucrul în echipă 

deoarece eficiența muncii este mai bună și performanțele sunt mai ridicate. 

 

 

 

ACTIVITATE  DE  ÎNVĂȚARE 

Lucru individual 

Maistrul instructor sau profesorul coordonator înmânează fiecărui elev fișa tehnologică. 

 

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ 

Confecționare carcasă  pentru un buiandrug din beton armat 

Operații și faze 

de lucru 

Echipamentul/reguli 

de SSM 

Materiale S.D.V-uri Organizarea 

locului de 

muncă 

C.T.C 

1.Aprovizionarea 

locului de muncă 

cu materiale 

SDV-uri 

-Elevii vor purta 

echipament de 

protecție; 

-Se verifică dacă 

SDV-urile sunt în 

stare bună de 

funcționare. 

-bare din 

oțel beton 

Ø6 mm 

-sârmă 

neagră 

-foarfece 

manual 

-banc de 

lucru 

-placă de 

îndreptat 

-ciocan 

-placă de 

fasonat 

Bancul de 

lucru va fi 

eliberat pentru 

accesul facil la 

materiale și 

SDV-uri. 

Verificare

a calității 

fierului 

beton. 
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-cheie de 

fasonat 

-ruletă 

metalică 

2. Indreptarea  

manuală barelor 

din oțel beton 

-Purtarea 

echipamentului de 

protecție de către elevi 

este obligatorie; 

-Manipularea barelor 

din oțel se face numai 

dacă elevul poartă 

mănuși de protecție; 

- Accesul la bancul de 

lucru trebuie să se facă 

ușor; 

-Ciocanul de îndreptat 

trebuie să fie bine 

împănat și mânerul să 

nu prezinte crăpături. 

-bare din 

oțel beton 

OB37 

Ø6mm 

-banc de 

lucru 

-masă de 

îndreptat 

-ciocan 

Bancul de 

lucru este 

eliberat în 

vederea 

îndreptării 

barelor din 

oțel. 

Verificare

a vizuală 

a modului 

de 

îndreptare 

a barelor 

3.Măsurarea 

barelor din oțel 

beton 

-Elevii vor purta 

echipament de 

protecție la toate 

lucrările executate. 

bare din 

oțel beton 

OB37 

Ø6mm 

-ruletă 

metalică 

-cretă 

  

3. Tăierea 

barelor din oțel 

beton  

Foarfecele de tăiat 

bare din oțel să fie în 

bună stare de 

funcționare 

-bare din 

oțel beton 

OB37 

Ø6mm 

-foarfece 

manual 

-banc de 

lucru 

Barele 

debitate vor fi 

așezate în 

ordine pe banc 

după 

dimensiuni. 

Se 

verifică 

dacă 

barele 

sunt bine 

îndreptate

. 

4.  Montarea 

plăcii de fasonat 

la menghina de 

banc 

  -banc de 

lucru 

-menghină 

de banc 

-placă de 

fasonat 

  

5. Fasonarea 

barelor pentru 

etrieri 

-Elevii vor purta 

echipament de 

protecție la toate 

lucrările executate. 

-bare din 

oțel beton 

OB37 

Ø6mm 

banc de 

lucru 

-menghină 

de banc 

-placă de 

fasonat 

Etrierii 

confecționați 

vor fi așezați 

într-un loc 

ferit de 

circulație. 

Se 

verifică 

cu ruleta 

dimensiu

nile 

etrierului. 

6. Fasonarea 

barelor 

longitudinale 

-Elevii vor purta 

echipament de 

protecție la toate 

lucrările executate. 

-bare din 

oțel beton 

OB37 

Ø6mm 

banc de 

lucru 

-menghină 

de banc 

-placă de 

fasonat 

Barele 

fasonate vor fi 

așezate grupat 

într-un loc 

ferit 

circulației. 

Se 

verifică 

cu ruleta 

dimensiu

nile 

barelor 

și a 

ciocurilor

. 
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7. Legarea 

etrierilor  

-Manipularea barelor 

din oțel se face numai 

dacă elevul poartă 

mănuși de protecție; 

-Locul de muncă 

trebuie să fie liber 

pentru a se evita 

accidentările din 

timpul manipulării 

barelor. 

-sârmă 

moale 

neagră 1-

1,5 mm 

-bare din 

oțel OB37 

-capră 

-banc de 

lucru 

Legarea 

etrierilor la 

barele 

longitudinale 

se face cu 2 

fire de sârmă 

neagră.  

Bancul de 

lucru trebuie 

să fie liber, iar 

depozitarea 

SDV-urilor să 

fie în ordine. 

Se 

verifică 

distanțele 

la care au 

fost legați 

etrierii și 

modul de 

legare a 

acestora. 

8. Ordinea și 

curățenia la locul 

de muncă. 

Manipularea carcasei 

spațiale  

și depozitarea acesteia 

se va face conform 

instrucțiunilor 

maistrului instructor. 

  Bancul de 

lucru este 

eliberat și se 

face curățenie, 

iar SDV-urile 

sunt așezate la 

locul lor în 

ordine. 

Maistrul 

instructor 

verifică 

fiecare loc 

de lucru. 

Timp de lucru: 18 ore 

 

Observații ale maistrului instructor sau profesorului coordonator .........................................................            

:................................................................................................................................................................ 

 

    În vederea executării practice a carcasei din oțel fiecare elev va reprezenta pe caiet schița 

tehnologică a reperului respectiv 
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Schiță tehnologică 

 

 

4. Aplicații de calcul numeric 

În lucrările de construcții apare permanent necesitatea ca să se efectueze diferite măsurători 

folosind mijloace de măsurare diverse.Un rol important în vederea executării diferitelor categorii de 

lucrări în domeniul construcții și instalații îl are efectuarea calculelor de necesar de materiale, utilaje 

sau de manoperă. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Activitatea 1 

Se dă planul unei camere de baie reprezentată în desenul de mai jos.Studiați desenul cu atenție 

și răspundeți la cerințele problemei: 

 

 

 
 

30 
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 Să se calculeze: 

1. Lungimea plintei din plăci ceramice montată în camera de baie. 

2. Suprafaţa pardoselii din gresie, în mp 

3. Suprafaţa fiecărui  perete  placat, în mp,  ştiind că înălţimea placajului este egală cu înălțimea 

încăperii. 

Pereţii se vor nota cu litere mari, în sens orar, începând cu peretele cu fereastra. 

4. Suprafața totală a pereților placați 

5. Suprafaţa zugrăvelii pe bază de var aplicată pe tavan  

6. Necesarul de var pentru executarea zugrăvelii la tavan, ştiind că pentru 1 mp de zugrăveală pe 

bază de var se consumă 0,5 kg de var; 

7. Volumul de mortar de ciment în mc  pentru turnarea stratului suport al pardoselii, ştiind că 

grosimea acestuia este de 3 cm. 

 

Notă :  

- înălțimea încăperii este de 3.00 m 

- rezultatul calculelor se va exprima cu două zecimale. 
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REZOLVARE 

 

1. L plintă = 3,00+ 3,00+ 2,70+ 1,90= 10,60 m 

2. Spardoseală  = 2,70 x 3,00 = 8,10 mp            

 

3. SA  =  2,70 x 3,00 – 0,30 x 0,30 = 8,10 – 0,09 = 8,01 mp 

 

SB =  3,00 x 3,00 = 9,00 mp 

 

SC =  2,70 x 3,00 – 0,80 x 2,10 = 8,10 - 1,68 = 6,42 mp 

 

SD =  3,00 x 3,00 = 9,00 mp 

 

4. Spereți = SA   +  SB    +   SC     +     SD    =  8,01 +  9,00 +  6,42  +  9,00  = 32,43 mp 

 

5. Stavan    =  2,70 x 3,00 = 8,10 mp 

 

6. Cvar    :   la 1 mp ..................0,5 kg var 

            la  8,10 mp..............x    kg var 

            x= Cvar       =   8,10 x    0,5 /  1  =   4,05 kg 

7. Vmortar    =  0,03 x 8,10 = 0,243 m 

 

Activitatea 2 

 Pentru elementul de construcţii, din desenul de mai jos, calculati pe foaia de examen                                                                                                           

a. Volumul de beton din fundaţia dreptunghiulară de sub perete. 

b. Volumul betonului din soclu  
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Pe  baza  desenului  de  mai  jos , să  se  calculeze  : 

1. Volumul  de  beton  din  blocul  de  fundaţie ; 

2. Volumul  de  beton  din  cuzinet  ; 

3. Volumul  de  săpătură  necesară  pentru  realizarea  fundaţiei  ; 

4. Necesarul  de  ciment  pentru  prepararea  betonului  pentru  turnarea  fundaţiei , ştiind  că  

pentru  prepararea  unui  mc  de  beton  sunt  necesare  237 kg  ciment , iar  consumul  specific  

de  beton  pentru  realizarea  fundaţiei  este  de  1,03m.c. 

                  Calculele  se  vor  efectua  cu  două  zecimale.       

 
 

REZOLVĂRI 

 

1.V bloc  fundație = 1,70 x 2,00  x0,90 = 3,06 m.c.    

2. V  cuzinet  =  1,20  x  0,90  x  0,40  =  0,43 m.c. 

3. V  săpătură  =  1,70 x  2,00  x  1,60 =  5,44  m.c.  

4.Necesar  ciment   

Volum  beton  pt  fundație  =  (3,06 + 0,43 ) x 1,03 = 3,49 x 1,03 = 3,59 m.c.  

Necesar  ciment = 3,59  x  237 = 850,83 kg   

 


