
Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului de studii 
Inginerie Civilă - Specializarea CFDP (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 
CFDP 

Organizarea şi 
conducerea 
lucrărilor de 
construcţii 

• Evaluare distribuita 
• Cu  2 date calendaristice de examen pe sesiune 
• Anul de studiu =1grupă 
• 2 examinatori 
• Lucrare scrisă are 10 subiecte  din care 9 teoretice si o aplicaţie 
• Fiecare subiect se notează individual si trebuie să se obţină minim nota 5 pentru 

promovare 
• Se face media subiectelor teoretice si cu nota de la aplicaţie se face media notei ex. 

scris 
• Nota finală, este nota lucrării scrise cu ponderea de 0.67 si nota activităţii pe parcurs 

cu ponderea 0.33. Nota finală se rotunjeşte la cifre întregi 
• Sală repartizată de decanat 

• Activitate pe parcurs 50 % din nota 
finală. Notă recunoscută până la 
absolvire 

2 V 
CFDP 

Ingineria 
organizării 

şantierelor de 
CFDP 

• Examen oral 
• Minim 2 examinatori interni  
• 3 subiecte (2 subiecte de teorie şi 1 aplicaţie)  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi promovarea / susţinerea 

proiectului de an 
• Sală repartizată de decanat într-una din sălile departamentului 

• Activitate pe parcurs 50 % din nota 
finală. Notă recunoscută până la 
absolvire 

3 V 
CFDP 

Poduri din 
beton 

Armat2 

• Examen oral 
• Minim 2 examinatori interni 
• 3 întrebări pe bilet, distribuite din materia pe semestru;  
• Nota 5 pentru fiecare întrebare de pe biletul de examen şi predarea lucrărilor; 
• La lucrări se acordă o notă care se ia se ia în considerare la activitatea pe parcurs; 
• La proiectul de an se acordă o notă pe baza notării din timpul semestrului şi activităţii 

studentului, se ia în considerare la activitatea pe parcurs; 
• Sală repartizată de decanat. 

• Examen la sfârşitul semestrului cu 
ponderea de 70 % şi activitatea pe 
parcurs cu ponderea de 30 %, în nota 
finală (notele sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei). 

4 V 
CFDP 

Poduri 
metalice 2 

• Examen scris şi oral 
• Minim 2 examinatori interni (titular+asistent) 
• Scris – 1 problemă; oral – 3 subiecte 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predarea şi promovarea 

proiectului (proiect + susţinere proiect) 
• Sală repartizată de decanat – Sală poduri A305 

• Evaluare distribuita în două trepte după 
întocmirea etapelor determinante 
prevăzute în eşalonarea calendaristică 
cu pondere de 40 % din nota finală. 
Notă recunoscută până la absolvire 

 

5 V 
CFDP 

Trafic şi 
autostrăzi 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori intern 
• 2 întrebări grupate 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea activităţii 

pe parcurs 

• Pondere lucrări elaborate, evaluare de 
recapitulare şi activitate pe parcurs 40 
% din nota finală. Notă recunoscută 
până la absolvire 



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 

• Sală repartizată de decanat 

6 
V 

CFDP 
Opţ. 1 

Calculul 
structurilor 

rezemate pe 
mediu elastic 

• Examen scris 
• Min. 2 examinatori  
• 2 subiecte 
• Nota 5 pt. fiecare subiect 
• Sală repartizată de decanat 

• 2 lucrări parţiale. Notă recunoscută 
până la absolvire 

7 
V 

CFDP 
Opţ. 1 

Poduri cu 
structură 
compusă 

• Examen scris  
• 1 examinator 
• Scris – 1 problemă +2 subiecte teoretice 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predarea şi promovarea 

lucrării aplicative  
• Sală repartizată de decanat  

• Evaluarea activităţii pe parcurs cu o 
pondere de 25% în nota finală. Notă 
recunoscută până la absolvire 

8 
V 

CFDP 
Opţ. 2 

Drumuri 
urbane şi 

aeroporturi 

• Examen oral 
• Minim 2 examinatori interni 
• 2 întrebări pe bilet 
• Nota 5 la fiecare întrebare şi nota la activitatea de lucrări practice 
• Sală de curs repartizată de decanat 

• Note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

9 
V 

CFDP 
Opţ. 2 

Structuri 
speciale de 

calcul al  
podurilor 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori interni  
• 4 subiecte, din 4 capitole diferite, relative la concepţia, respectiv tehnica de execuţie a 

structurii 
• Nota 5, pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctajul aferent  
• Sală repartizată de decanat 

• Lucrare scrisă  cu 6 întrebări la finalul a 
½ din durata aferentă cursului, cu 
pondere de 40 % (note recunoscute 
până la absolvirea promoţiei)  

10 
V 

CFDP 
Opţ. 3 

Probleme 
speciale de 
căi ferate 

• Evaluare distribuita  
• 2 examinatori interni 
• 4 subiecte 
• Nota 5 pentru fiecare subiect şi promovarea activităţii pe parcurs 
• Sala repartizata de decanat 

• Evaluarea activităţii pe parcurs cu o 
pondere de 35 % în nota finală. Notă 
recunoscută până la absolvire 

11 V 
CFDP 

Finalizarea 
studiilor de 

licenţă 

• Examenul  constând în: 
 proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale si de specialitate 
 proba de susţinere a unui proiect, numit proiect de diplomă 
 Examenul de finalizarea studiilor se promovează doar prin promovarea ambelor probe 

• Nr. examinatori: comisie formata din 5 membri  
• Sală repartizată de decanat 

• Proiectul terminat si nesusţinut la prima 
dată programată poate fi recunoscut 
pentru susţinerea lui la o nouă dată 
programată 

 


