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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2020 

 
Probă scrisă 

 

Profilul: Tehnic          
Domeniul/Calificarea: Construcții, instalații și lucrări publice 
Clasa: a XII a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
Subiectul I                                                                                                                20 de puncte                                                                                                     
 
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:                          (10 p)  
                   

1. Cota ± 0,00 a construcţiei reprezintӑ: 
a. cota terenului natural; 
b. cota pardoselii finite de la parter; 
c. cota subsolului; 
d. cota trotuarului. 

2. Antemăsurătoarea reprezintă: 
a. piesa scrisă în vederea determinării cantităţilor de lucrări pe articole; 
b. piesa desenată cu detaliile de arhitectură; 
c. enumerare a lucrărilor ce urmează a se executa; 
d. piesa scrisă ce reprezintă calculul preţului unor lucrări de construcţii. 

3. Documentele pe baza cărora se decontează cantităţile de lucrări efectuate sunt : 
a. grafice de execuţie; 
b. situaţii de lucrări; 
c. fişe de lucru; 
d. registre de urmărire. 

4. Linia de intersecţie a douӑ feţe ale acoperişului formând un unghi ieşind este: 
a. dolie; 
b. coamӑ; 
c. picӑturӑ; 
d. calcan. 

5. Planurile unei constructii sunt: 
a. sectiuni verticale; 
b. vederi principale; 
c. sectiuni orizontale; 
d. detalii. 

 
I.2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi notaţi cu litera A dacӑ consideraţi afirmaţia adevӑrată 
sau litera F dacӑ este falsӑ.                                                                                                      (4p)  

1. Proiectarea lucrărilor de construcții pentru obiective de investiții noi, inclusiv extinderi, se 
elaboreazã în următoarele faze: studiu de fezabilitate; proiect tehnic; detalii de execuție 

2. Un obiect de investiţii este alcătuit din mai multe corpuri şi elemente de construcţii. 
3. Betonul se obţine în urma unui amestec omogen de liant, agregat şi apӑ. 
4. Devizul este piesa scrisă în care se calculează preţul unor lucrări de construcţii. 
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I.3. Ȋn coloana A sunt enumerate câteva elemente de construcţii, iar în coloana B sunt 
prezentate rolurile lor. Scrieți pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A 
şi literele corespunzӑtoare din coloana B.                                                                                (6p)                                                                                                                                                        

 

Coloana A-elemente de construcţii Coloana B-roluri 

1. Fundaţii directe a. Susţine învelitoarea 

2. Tencuieli b. Protejazӑ elementele de rezistenţӑ 

3. Şarpantӑ c. Asigurӑ confortul 

4. Instalaţie de încӑlzire d. Transmite încӑrcӑrile terenului de fundare 

5. Stâlp e. Protejazӑ construcţia împotriva trepidaţiilor 

6. Hidroizolaţie f. Preia încӑrcӑri şi le transmite fundaţiei 

 g. Protejazӑ construcţia împotriva infiltraţiilor 
de apӑ 

 
Subiectul II.                                                                                                             30 de puncte 
 
II.1. Studiaţi cu atenţie desenul de mai jos. Identificaţi elementele componente ale  instalaţiei 
interioare de alimentare cu apă, numerotate cu cifrele 1, 3, 5, 7, 8.                                      (10 p) 
 

 
 

II.2.Completaţi spaţiile libere în textul de mai jos, alegând cuvintele potrivite din  următoarea 
listă : construcţie, utilaje, normă, calitativă, cantitativă, planşele, tehnică, consumurile, 
dimensiunile, elementare, materiale, greutăţile.                                                              (20p ) 
a. Fiecărei lucrări de ......(1)...... îi corespunde o ......(2).......de deviz prin care se stabilesc 
.......(3).....specifice medii pentru ......(4)..... , forţă de muncă şi ......(5)...... de construcţii . 
b. Antemăsurătoarea are la bază ......(6)....... şi tabelele din documentaţia ......(7)........ de 
execuţie, din care se extrag .......(8)......., numărul de bucăţi sau ......(9)...... ce servesc la 
evaluarea .......(10)....... a lucrărilor. 
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Subiectul. III.                                  40 de puncte 
 
III.1. În desenul de mai jos se dau secţiunile verticale, corespunzătoare celor două direcții, 
printr-o fundaţie izolată sub stâlp.                                                                                            (8 p) 
1. Să se calculeze: 

a. volumul de beton în blocul de fundaţie (Vbf) 
b. volumul de beton în cuzinet (Vcz) 
c. volumul de săpătură (Vs), necesară pentru realizarea fundaţiei ştiind că nivelul terenului 

se află la cota  – 0,45. 
2. Să se stabilească cantitatea de ciment necesară la prepararea betonului pentru turnarea  

fundaţiei izolate  sub stâlp, ştiind că pentru prepararea unui m3 de beton sunt necesare 237 
kg de ciment, iar consumul specific de beton pentru realizarea fundaţiei este de 1,03 m3. 

 

 
 
 
 
 
III.2  În desenul de mai jos, se dă planul unei clădiri cu două birouri, având înălţimea 3,00 m. 
Încăperile se tencuiesc, apoi se vopsesc până la înalțimea de 1,80 m și se zugrăvesc de la 1,80 
în sus, inclusiv tavanul. Se cere să calculați:    

1. suprafaţa totală de zugrăveală interioară . 
2. suprafaţa totală de vopsitorie interioară.                                                                    (32 p) 
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