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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2019 

 
Probă scrisă 

 

Profilul:Tehnic 
Domeniul: 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                                15 puncte 
I.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:     (5 puncte) 
1. Linia de intersecţie a douӑ feţe ale acoperişului, formând un unghi ieşind, este: 

a. Dolie 
b. Coamӑ 
c. Picӑturӑ 
d. Calcan 

2. Cartonul bitumat se foloseşte la: 
a. Zidӑrii 
b. Termoizolaţii 
c. Hidroizolaţii 
d. Fonoizolaţii 

3. Notaţia G1- 20 x 40 pe un plan de execuţie reprezintă: 
a) stâlp; 
b) grindă; 
c) fundaţie izolată; 
d) buiandrug. 

4. Procesul care are ca scop transformarea diferitelor materii prime şi materiale în produse, 
lucrări sau servicii şi care constituie obiectul activităţii de bază în întreprindere se numeşte: 

a) proces manual; 
b) proces de muncă; 
c) proces de aparatură; 
d) proces auxiliar. 

5. La consumatorii casnici de gaze naturale, înaintea fiecărui aparat de utilizare se 
montează două robinete. Rolul lor este de: 

a) trecere şi golire; 
b) manevrare şi siguranţă; 
c) control şi măsurare; 
d) înregistrare şi măsurare. 

 
I.2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi notaţi cu litera A dacӑ consideraţi afirmaţia 
adevӑrată sau litera F dacӑ este falsӑ.                                                                  (5 puncte) 

1) Unitatea de măsură a lucrărilor de pardoseli şi tencuieli este m³. 

2) Indicatorul de norme de deviz este o culegere de norme de deviz, grupate pe 
categorii de lucrări. 

3) Betonul se obţine în urma unui amestec omogen de liant, agregat şi apӑ. 

4) Un obiect de investiţii este alcӑtuit din piese şi elemente de construcţii. 

5) Branșamentul este conducta de legătură dintre doi consumatori. 
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I.3. Ȋn coloana A sunt enumerate elemente de construcţii, iar în coloana B este 
specificat modul de notare ale acestora. Realizaţi pe foaia de concurs asocierile dintre 
cifrele din coloana A şi literele corespunzӑtoare din coloana B.                       (5 puncte)                                                                       

 

Coloana A – elemente de construcții Coloana B – modul de notare 

1. Fundații a. F 

2. Stâlpi b. D 

3. Grinzi c. S 

4. Centuri d. B 

5. Buiandrugi e. C 

 f. G 

 
SUBIECTUL II             35 de puncte 
 
II.1. Studiaţi cu atenţie desenul de mai jos. Identificați oricare cinci elemente 
componente ale instalației interioare de canalizare a apelor uzate menajere.  
                                                                                                                                                (10 puncte) 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

II.2.Completaţi spaţiile libere în textele de mai jos, alegând dintre următoarele cuvinte: 
uman, acestuia, munca, operaţiilor, producţie, produs, repere, timp, executant, 
anumit, tehnologic, auxiliar.                      (20 puncte) 
a. Operaţia de ……(1)………este acea parte a procesului de ……(2)………care se execută 

intr-un  anumit interval de ……(3)…….. de un ……….(4)…….. pe un 
……….(5)…………loc de muncă . 

b. Procesul ……….(6)…… este format din ansamblul ……….(7)…… tehnologice prin care 
se   realizează un …….(8)……… sau ……….(9)……… componente ale 
……….(10)…….. 

 
II.3. Enumerați cele cinci elemente principale de construcție, care alcătuiesc o clădire.                                       
                                                                                                                                  (5 puncte) 
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Subiectul III                           40 de puncte 
III.1. Priviţi cu atenţie desenul de mai jos:                                                         (30 de puncte) 
 
 
 

. 

. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Precizaţi regula de trasare a axelor pentru pereţii exteriori și interiori din zidӑrie de 
cӑrӑmidӑ din figura de mai sus.                                    (8 puncte) 
2. Sӑ se calculeze suprafaţa de zugrӑveli interioare ştiind cӑ înӑlţimea încӑperilor este de 
2,80m.                                   (14 puncte) 
3. Sӑ se calculeze numӑrul de bucӑţi de gresie necesar pentru pardosirea celor douӑ birouri 
ştiind cӑ dimensiunile unei plӑci de gresie este de 30x30 cm.                       (8 puncte) 
 
III.2. Studiaţi cu atenţie figura de mai jos și rezolvați următoarele cerințe:           (10 puncte) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Calculați aria hidroizolaţiei pentru o lungime de perete L = 4,00 m.                     (5 puncte) 
b. Ştiind  că înălţimea fundaţiei este de 1,20 m şi  L= 400 cm, să se calculeze volumul de  
beton al fundaţiei din  desenul  de mai sus.                                                              (5 puncte)  


