
Modalităţi de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului de studii Inginerie 
Civilă - Specializarea CCIA (program de 5 ani) – Anul V - an universitar 2008/2009 

 

Nr. 
crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate şi criterii de evaluare 

(scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, 
nr. de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, 
condiţia de acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

1 V CCIA Constructii 
metalice3 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni 
• 3 intrebari teoretice 
• Nota 5 se obtine pentru raspunsul la toate 3 intrebarile intr-un procent de 

50% din cunostiintele totale cerute, cu conditia promovarii activitatii pe 
parcurs, inclusiv a proiectului. 

• Sala se repartizeaza de decanat 

• Examen partial cu pondere 25% ;si proiect 
cu pondere 10% in nota finala;si nota de 
activitate, recunoscute pina la absolvirea 
promotiei. 

2 V CCIA 

Organizarea şi 
conducerea 
lucrărilor de 
constructii 

• Evaluare distribuita 
• Cu  2 date caledaristice de examen pe sesiune 
• Anul de studiu =1grupa 
• 2 examinatori 
• Lucrare scrisa are 10 subiecte  din care 9 teoretice si o aplicatie 
• Fiecare subiect se noteaza individual si trebuie sa se obtina minim nota 5 

pentru promovare 
• Se face media subiectelor teoretice si cu nota de la aplicatie se face media 

notei examenului scris 
• Nota finala, este nota lucrarii scrise cu ponderea de 0.67 si nota activitatii pe 

parcurs cu ponderea 0.33. Nota finala se rotunjeste la cifre intregi 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
desfăşurată la proiect este 33% din nota 
finală  

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

3 V CCIA 
Ingineria organizării 

şantierelor de 
C.C.I.A.1 

• Examen scris 
• Cu  2 date caledaristice de examen pe sesiune 
• Anul de studiu =1grupa 
• 2 examinatori 
• Lucrare scrisa are 10 subiecte  din care 9 teoretice si o aplicatie 
• Fiecare subiect se noteaza individual si trebuie sa se obtina minim nota 5 

pentru promovare 
• Se face media subiectelor teoretice si cu nota de la aplicatie se face media 

notei examenului scris 
• Nota finala, este nota lucrarii scrise cu ponderea de 0.67 si nota activitatii pe 

parcurs cu ponderea 0.33. Nota finala se rotunjeste la cifre intregi 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
desfăşurată la proiect este 33% din nota 
finală  

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

4 V CCIA Instalaţii în 
construcţii 

• Evaluare distribuita 
• Minim 2 examinatori interni 
• 6 întrebări grupate şi 2 subiecte 
• Obţinerea a ½ din punctaj şi promovarea activităţii pe parcurs sunt necesare 

ptr. Nota 5 
• Sala repartizată de decanat 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
desfăşurată la proiect este 33% din nota 
finală  

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

5 V CCIA Constructii 
industriale 

• Examen scris 
• Doi examinatori interni 
• 3 intrebari acoperind materia 
• Nota 5 pentru raspuns la minim o intrebare si abordare a unei a doua 

• Examen partial cu pondere 50% 
• Marcarea de catre asistent a  terminarii 

fiecarei faze de calcul la activitatea de 
proiect 



Nr. 
crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate şi criterii de evaluare 

(scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, 
nr. de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, 
condiţia de acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

intrebari + promovarea proiectului  
• Sala repartizata de decanat 

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

6 V CCIA 

Higrotermia şi 
acustica 

constructiilor 
(opţ. 2L1.9)  

• Evaluare distribuita 
• 1 examinator 
• 4 întrebări (3 teoretice, 1 de analiză) în sem. I;  
• Criterii: corectitudinea răspunsului; sistematizarea materialului; capacitatea 

de particularizare şi generalizare;  corectitudinea alcătuirii elementelor; 
aprecierea modului de gândire şi analiză pentru o situaţie neprezentată la 
curs sau activităţi practice; 

• Nota 5: ½ din punctaj şi promovarea activităţilor practice, inclusiv laborator, 
cu  nota 5; prezenţă minimă conf. Regulam. 

• Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10;  
• Sală repartizată de decanat; minicalculatoare; tabele de calcul. 

• Activitatea pe parcurs se evaluează cu 
34% în nota finală;  

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

7 V CCIA 
Constructii speciale 

din beton 
(opţ. 2L1.9) 

• Evaluare distribuita 
• Fiecare student primeşte o tematică, ce o finalizează printr-un referat. În 

cadrul grupei de studiu, referatele sunt susţinute de fiecare student, urmate 
de întrebări şi comentarii, în penultima sau ultima săptămână a semestrului 
(dată fixată de comun acord cu studenţii). 

• Promovarea examenului se face cu minim 5, nota fiind apreciată prin aportul 
fiecăruia la realizarea şi susţinerea referatului şi ponderat de activitatea la 
orele de lucrări. 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
desfăşurată la proiect este 33% din nota 
finală  

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

8 V CCIA 
Tehnici de fundare 
în condiţii speciale 

(opt. 3L1.9) 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori interni; 
• 3 întrebări  
• Obţinerea notei 5 pentru  fiecare întrebare şi promovarea activităţii pe 

parcurs; 
• Sală repartizată de către decanat 

• Ponderea  activităţii pe parcurs  
concretizată în aplicaţii de proiectare este 
de 35 % din nota finală 

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

9 V CCIA 
Calitatea in 
constructii 
(opt.3L1.9) 

• Examen scris,   
• Minim 2 examinatori interni  
•  4 subiecte 
• Nota 5 pentru fiecare subiect si nota 5 pentru activitatea pe parcurs 
• Sală repartizată de decanat 

• Evaluare prin discutii cu pondere de 35% 
din nota finala 

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

10 V CCIA Construcţii compuse 
oţel-beton 

• Examen scris 
• 1 examinator 
• 5 subiecte scrise 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predare temei 

de casă 
• Sală repartizată de decanat 

• Evaluarea activităţii pe parcurs cu o 
pondere de 35% în nota finală. 

• Nota recunoscuta pana la absolvirea 
promotiei  

11 V CCIA  Finalizarea studiilor 
de licenta 

• Examenul  constand in: 
- O proba de verificare a cunostintelor fundamentale si de 

specialitate 
- O proba de sustinere a unui proiect, numit proiect de diploma. 

• Accesul la proba doua este conditionat de promovarea probei intai. 

• Proiectul terminat si nesustinut la prima 
data programata poate fi recunoscut 
pentru sustinerea lui la o noua data 
programata 



Nr. 
crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate şi criterii de evaluare 

(scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, 
nr. de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, 
condiţia de acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

• Examenul de finalizarea studiilor se promoveaza doar prin promovarea 
ambelor probe. 

• Nr. Examinatori: comisie formata din 5 membri  
• - sală repartizată de decanat 

 


