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

Probă scrisă 
Profilul: Tehnic          
Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice 
Clasa: a XI -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. Fundaţiile elastice sunt realizate din : 

a. beton armat; 
b. piatră naturală; 
c. beton ciclopian; 
d. beton simplu. 

2. Mortarul este un amestec bine omogenizat de: 
a. ipsos, argilă, apă; 
b. liant, apă, agregat mărunt; 
c. var, apă, argilă; 
d. ciment, piatră spartă, apă. 

3. Elementul de rezistenţă al acoperişurilor cu pante mari este:   
a. lucarnă;   
b. învelitoare; 
c. șarpantă; 
d. tabacheră.                                                                                                                                

4. Planşeele sunt elemente de: 
a. de finisaje;  
b. închidere şi compartimentare; 
c. izolaţii; 
d. tâmplărie. 

5. Pentru realizarea unui plan orizontal, prima etapă o reprezintă trasarea: 
a. golurilor; 
b. zidurilor de compartimentare; 
c. axelor longitudinale şi transversale; 
d. elementelor de cotare. 

6. Linia de cotă este: 
a. linia care delimitează grafic dimensiunile care se cotează; 
b. linia deasupra căreia se înscrie grafic cota respectivă; 
c. linia care precizează pe desen o cotă care din lipsă de spaţiu nu poate fi scrisă în altă parte;  
d. linia sub care se înscrie grafic cota respectivă.                                                                                                                         

7. Coloana de ventilare din instalaţia interioară de canalizare are rolul de a : 
a. evacua apele uzate din instalaţie; 
b. evacua  aerul  din instalaţie; 
c. evacua  apele pluviale de pe terasă; 
d. realiza aerisirea instalaţiei de canalizare. 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Profil: Tehnic  
Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice  
Clasa a XI - a                                                                                

Pagina 2 din 5 

 
 

 
8. Pentru instalatiile interioare de distributie a apei calde de consum se folosesc : 

a. țevi din oțel zincat; 
b. țevi din polietilenă; 
c. țevi negre din oțel; 
d. țevi din PVC tip G.  

9. La baza fiecarei coloane a  instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece se montează câte un : 
a. robinet de închidere cu descărcare; 
b. robinet colțar; 
c. robinet de trecere; 
d. robinet cu plutitor. 

10. Rolul principal al armăturii de rezistență este de: 
a. montaj; 
b. contracție; 
c. repartiție; 
d. preluare a eforturilor. 

 
I.2. Transcrieți pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ  (1,2,3,4,5) și notaţi în dreptul 
ei, litera A dacă  apreciaţi că răspunsul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.                                                                                 
                                                                                                                           (5 p) 
 

1. Fundațiile sub ziduri se numesc fundații continue. 
2. Fixarea țevilor de gaze naturale pe pereți se face cu brațări metalice dispuse la maxim 2 m între 

ele. 
3. Cuzinetul este un element aflat deasupra golului de ușă. 
4. Hidroizolația împiedică pătrunderea apei în elementele de construcții. 
5. Pe trasee orizontale conductele interioare de alimentare cu apă rece se montează deasupra celor 

de apă caldă. 
 
I.3 Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            (5p) 

Coloana A (tipuri de instalații) Coloana B (tipuri de conducte) 

1 Instalații de încălzire a Țevi negre din oțel 

2 Instalații interioare de canalizare b Țevi din PEXAL 

3 Instalații interioare de gaze naturale c Țevi din PP 

4 Rețele exterioare de canalizare d Fontă ductilă 

5 Instalații interioare de apă rece e Țevi din cupru 

  f Tuburi din beton armat 

 
 
Subiectul II                        TOTAL: 30 puncte 
II.1.Scara este elementul de construcţie din interiorul sau exteriorul unei construcţii, pe care se 

poate circula de la un nivel la altul.                                      (20 p)  
a. Enumeraţi 6 elemente componente ale unei scări. 
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      b. Calculaţi numărul de trepte pentru o scară interioară la care se cunoaşte înălţimea liberă 
între rampe de 2,80m şi înălţimea unei trepte de 17,5cm; 
      c. Dimensionaţi lăţimea unei trepte pentru o scară obişnuită, cunoscând htreapta=16,5cm. 

II.2. Studiaţi cu atenţie desenul de mai jos:                                                                                  (10 p) 

 

 
 
a.  Precizați denumirea schemei. 
b.  Precizați oricare 7 elemente numerotate de la 1 la 14. 
 
SUBIECTUL III                                               TOTAL: 40 puncte 

 
III.1.Studiaţi desenul de mai jos şi rezolvați următoarele cerinţe:                                                 (10 p)                                                                                      
1. Precizaţi tipul de fundaţie; 
2. Identificaţi elementele fundaţiei numerotate cu 1,2,3,7; 
3. Specificaţi tipurile de materiale utilizate la elementele identificate la punctul 2; 
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III.2 Se dă schema instalaţiei interioare de canalizare a apelor uzate menajere. Identificaţi  10 din 
elementele componente notate de la  1 la 11.                                                                                     (20 p)
   

  
III.3.Studiați sectiunea de mai jos și rezolvați pe foaia de concurs următoarele cerințe:                  (10p)                                                                                                 

a. Calculați înălțimea încăperii știind că planșeul are grosimea de 10 cm;                          
b. Stiind că înălțimea soclului este de 30 cm de la nivelul terenului natural, precizați cota de nivel  

de la partea superioară a acestuia.;                                                                                                                  
c. Aflați suprafața golului de fereastră știind că lățimea acestuia este de 1,20m.                              
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