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MAŞINI DE CONSTRUCŢIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

 

2. Timpul total estimat 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

CP1. Operarea cu fundamente ştiinţifice inginereşti, economice şi de drept. 

S Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din matematică, 

fizică, grafică inginerească, etc. 

S Identificarea situaţiilor practice soluţionarea cărora este posibilă prin intermediul cunoştinţelor 

căpătate. 

S Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele fundamentare pentru 

calcule inginereşti şi economice fundamentale. 

S Aplicarea corectă a normativelor din domeniul construcţiilor. 

S Elaborarea proiectelor specifice domeniului construcţiilor.  

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea şi dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite 
  

evaluare formativă opţionalitate ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 2; 
 

F - unitate de O - unitate de 
 

II (învăţământ cu frecvenţă 4 E curs  curs 3 

redusă) 
  

fundamentală obligatorie 
 

 

Total ore în planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic Pregătire aplicaţii 

90 30 15 - 30 15 

f/r 90 6 6 - 54 24 
 

Conform planului de învăţământ Grafică inginerească, Materiale de construcţii, Tehnologia construcţiilor 

Conform competenţelor Obţinerea informaţiei teoretice şi practice în domeniul maşinilor de construcţii 

pentru aplicarea lor în practică 
 

Curs 

Pentru prezentarea materialului teoretic, în sala de curs în care se vor desfăşura prelegerile, pentru 

predarea unor teme vor fi necesare proiector, calculator, machete, planşe. Nu vor fi tolerate 

întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de 

predare a lucrării de laborator - o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu 

întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu lpct./săptămână de întârziere. 

 

http://www.utm.md/


FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI 

Competenţe CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesionale de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor transversale

 profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea 

raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 

autoevaluării în luarea deciziilor. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

 

  

Obiectivul general Însuşirea construcţiei, exploatării şi deservirii maşinilor moderne pentru construcţie. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie construcţia, principiul funcţionării maşinilor moderne, utilizate în 

procesul tehnologic mecanizat de construcţie. 

Să însuşească metodele moderne de efectuare a calculelor tehnico-economice privind 

executarea lucrărilor mecanizate. 

Să studieze regulile de exploatare şi a tehnicii securităţii muncii la executarea lucrărilor 

mecanizate. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Scopul cursului. Bloc-schema maşinii de construcţii. Clasificarea şi performanţele 

maşinilor de construcţie. 
2 

1 
T2. Transmisiile. Clasificarea transmisiilor. Transmisii mecanice. Transmisiile cu funcţionare 

prin fricţiune. 
2 

T3. Transmisiile mecanice prin angrenare. 2 
1 T4. Elementele transmisiilor mecanice. Arbori, osii, rulmenţi. Clasificarea, funcţionarea. 2 

T5. Cuplaje, frâne. Schemele principiale, funcţionarea. 2 

T6. Transmisiile hidrodinamice şi hidrostatice. 2 
1 

T7. Echipamente de forţă. Echipamente de deplasare. Sistemele de comandă. 2 

T8. Maşinile de transport orizontal ciclic. Tipuri, construcţia, caracteristici tehnice. 2 

1 
T9. Conveiere. Schemele principale, funcţionarea, calculul productivităţii. Maşini de 

încărcat-descărcat. 
2 

T10. Maşini pentru lucrări de terasament. Clasificarea, construcţia şi caracteristicile tehnice. 2 

T11. Maşini şi utilaje de ridicat. Clasificarea, construcţia şi caracteristicile tehnice. 2 

1 T12. Maşini şi utilaje pentru prelucrarea agregatelor. Metode de distrugere a rocilor 

pietroase. 
2 

T13. Maşini pentru prepararea, transportarea şi punerea în operă a amestecurilor din beton 

şi mortar. Clasificarea, construcţia, productivitatea. 
2 

1 
T14. Maşini şi utilaj pentru lucrări de finisaj. Maşini-unelte manuale. 2 

T15. Calculele tehnico-economice legate de mecanizarea lucrărilor de construcţii. 

Productivitatea maşinilor de construcţii. Exploatarea maşinilor de construcţii. Tehnica 

securităţii legată de mecanizarea lucrărilor de construcţii. 

2 

Total prelegeri: 30 6 
 



 

8. Referinţe bibliografice 

 

9. Evaluare 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Reductoare. 4 2 

LL2. Conveiere. 2 1 

LL3. Mecanismul de ridicare a sarcinii. 4 1 

LL4. Concasoare. 2 1 

LL5. Malaxoare. 3 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
A MOLDOVEI FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI 

Principale 

1. Volcov D.P. şi a. Maşini de construcţii. Traducere din limba rusă. Chişinău.: Universitas, 1993, 337 pag. 

2. Волков Д. и.д. Строительные машины. Москва.: Академия, 2008, 478 стр. 

3. S.Andrievschi şi a. Maşini şi echipamente de construcţii, Indicaţii de laborator. Chişinău.: Editura 

"Tehnica-UTM", 2015. 

4. A.Jula, M.Lateş. Organe de maşini. Braşov.: Editura Universităţii Transilvania. 2004 

Suplimentare 5. Şt. Mihăilescu şi a. Maşini de construcţii. Bucureşti.: Editura Tehnică, 1985. 3 vol. 

6. Д. П. Волков, В. Я. Крикун. Строительные машины и средства малой механизации, М.: Мастерство, 

2002. — 480 с. 
 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de per' ormanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5" la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
 


