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MATERIALE DE CONSTRUCȚIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobiluluI 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 
redusă); 

2; 
3; E 

F– unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Lucrare de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

120 45 15 - 45 15 

120 12 6 - 78 84 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Nu sunt 

Conform competenţelor Însușirea elaborării și valorificării noilor tehnologii, metodelor 
contemporane de analiză a compoziției materiei prime pentru 
producerea maselor plastice cu anumite proprietăți și domenii de  
folosire a lor. Desigur și cunoașterea proprietăților fizico-mecanice și 
reacțiile chimice a maselor plastice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la unele din teme este nevoie de 
proiector, calculator, planșe, machete, scheme, tablă și cretă. Nu vor fi tolerate 
întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile de laborator și practice conform condiţiilor impuse de 
indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrărilor de laborator – în timpul 
săptămânii de testare. Pentru predarea cu întârziere a lucrării, aceasta se depunctează 
cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept. 
 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază din 

matematică, fizică, grafică inginerească, etc. 
 Identificarea situațiilor practice soluționarea cărora este posibilă prin intermediul 

cunoștințelor căpătate 1P.  

http://www.utm.md/
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 Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele 
fundamentare pentru calcule inginerești și economice fundamentale. 

 Aplicarea corectă a normativelor din domeniul construcțiilor. 
 Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale. 
  Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a bunurilor 

imobile, inclusiv ca parte componentă a afacerii (fonduri fixe). 
 Identificarea factorilor de influență asupra valorii. 
 Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și 

clasificarea informației. 
 Elaborarea și analiza bazei de date specifice domeniului. 
 Elaborarea rapoartelor de analiză a peții bunurilor imobile (în funcție de destinația 

bunului. 
CP3. Evaluarea tehnică a construcțiilor (aprecierea gradului de uzură fizică și funcțională) .  
 Cunoașterea elementelor constructive, a stilurilor arhitecturale, a materialelor de 

construcții, a tehnologiilor aplicate, a metodelor de evaluare tehnică. 
 Identificarea aplicabilității metodelor de evaluare tehnică în funcție de situație. 
 Utilizarea metodelor de identificare și apreciere a stării tehnice  a construcțiilor. 
 Inspectarea (fotografiere, măsurare, verificarea respectării tehnologiei, corespunderii 

actelor cadastrale, etc.) bunurilor imobile, structurarea informației. 
 Elaborarea proiectelor de evaluare tehnică a bunului imobil. 
CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar, 
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale.    
 Cunoașterea elementelor constructive, a stilurilor arhitecturale, a materialelor de 

construcții, a tehnologiilor aplicatre, a metodelor de evaluare tehnică. 
 Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice 

domeniului de studiu.  
 Verificarea drepturilor de proprietate, a corespunderii documentației juridice legislației 

R.Moldova.  
 Examinarea completitudinii și corectitudinii documentației tehnico-economice, de 

proiectare aferente proiectului de construcții. Examinarea documentației cadastrale. 
 Elaborarea lucrărilor / referatelor specifice organizării juridice a activității.   

   CP5. Evaluarea economică a bunurilor immobile. 
 Cunoașterea principiilor, abordărilor, metodelor și procedeelor de estimare a valorii 

bunurilor immobile. 
 Cunoașterea situațiilor de aplicabilitate a  metodelor și procedeelor de evaluare în 

funcție de tipul bunului imobil și destinația evaluării. 
 Aplicarea procedeelor de calcul pentru soluționarea unor probleme tipice domeniului. 
 Aplicarea adecvată a metodelor de analiză, a procedeelor de calcul pentru evaluarea 

bunurilor imobile în funcție de tipul imobilului și destinația raportului de evaluare. 
 Elaborarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile (teren, imobil locativ, imobil 

comercial, imobil cu destinație specială). 
 CP6. Gestiunea bunurilor imobile și a afacerilor imobiliare. 

 Cunoașterea teoriilor, principiilor, metodelor de management al imobilului și afacerilor 
imobiliare.  

 Cunoașterea cadrului economico-juridic și managerial de exercitare a afacerilor în 
domeniul imobiliar. 

 Aplicarea metodelor de management pentru soluționarea unor probleme tipice. 
 Generalizarea informației tehnico-inginerești, economico-financiare și manageriale 
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pentru soluționarea unei probleme specifice domeniului. 
 Elaborarea proiectelor de apreciere a valorii afacerii și dezvoltare a imobilului (investiții 

imobiliare) 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea 
raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 
și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 
propriei activități. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală 
și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia 
informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea elaborării şi valorificării noilor tehnologii, metodelor contemporane 
de analiză a compoziţiei materii prime pentru producerea maselor plastice cu 
anumite proprietăţ; însuşirile principale şi domeniile folosirii maselor plastic; 
metodele de producere şi asortimentul maselor plastic. 

Obiectivele 
specifice 

 Să  determine  procesele,  metodele  şi  procedeele  de  prelucrare  şi  
valorificare  a materiei priime şi a materialelor în obiecte de consum şi 
mijloace de producţie. 

 Să descrie influenţa structurii şi funcţionalităţii utilajelor, cît şi a 
randamentelor asupra eficienţei economice. 

 Să determine obiectivele proceselor tehnologice de producere. 
 Să  evidenţieze  importanţa  utilizării  materiilor  prime  autoctone  la  

producerea materialelor de construcţie. 
 Să stabilească rolul utilajelor în diverse tehnologii de producere a 

materialelor de construcţie. 
 Să   estimeze   rolul   utilajului   termic   în   tehnologia   producerii   

materialelor   de construcţie. 

 Să aplice modelarea matematică la estimarea diferitor proprietăţi ale 
materialelor de construcţie. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Rolul materialelor de construcții în economia națională.  2 
1 

T 2. Proprietățile principale ale materialelor de construcții.  4 

T 3. Materiale din piatră naturală. 4 1 

T 4. Materiale ceramice de construcții.  4 1 

T 5. Materiale și piese din mase topite. 4 1 

T 6. Materiale liante minerale anorganice. 6 1 
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T 7. Betoane de construcții. 4 1 

T 8. Mortare de construcții. 4 1 

T 9. Materiale din lemn. 4 1 

T 10. Materiale termo- și fonoizolante. 2 1 

T 11. Materiale de construcții pe bază de lianți organici. 3 1 

T 12. Materiale de vopsit. 2 1 

T 13. Mase plastic și articole din ele. 2 1 

Total prelegeri: 45 12 
 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L. nr.1. Proprietățile fizice ale materialelor de construcție. 2 0,5 

L.L. nr.2.  Proprietățile mecanice  ale materialelor de construcție. 2 0,5 

L.L. nr.3.  Cărămida și pietrele ceramice. 2 1 

L.L. nr.4.  Ipsosul de construcție. 2 1 

L.L. nr.5.  Cimentul Portland. 2 1 

L.L. nr.6. Agregate pentru betoane. 2 1 

L.L. nr.7.  Calculul componenței betonului. 3 1 

Total lucrări de laborator: 15 6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

zi 30% 30% 40% 

f/r 20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii elaborării proceselor tehnologice avansate în 
condițiile insuficienței de asigurare cu materie primă și a responsabilității înalte pentru calitatea materialelor 
de construcție. 

 

 


