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MAȘINI ȘI ORGANE DE MAȘINI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții 

Catedra/departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 584.3 Evaluarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

3; 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

90 30 15  30 15 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Grafică inginerească, Materiale de construcții, Tehnologia construcțiilor 

Conform competențelor Obținerea informației teoretice și practice în domeniul mașinilor de 
construcții pentru aplicarea lor în practică 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic, în sala de curs în care se vor desfășura 
prelegerile, pentru predarea unor teme vor fi necesare proiector, calculator, machete, 
planșe. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
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. 
 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 specifice domeniului construcțiilor. 

 
 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/ff/FCGC/plan2011-ei-fr.pdf
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Competențe 
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. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea construcției, exploatării și deservirii mașinilor moderne pentru construcție. 

Obiectivele specifice Să înțeleagă și să descrie construcția, principiul funcționării mașinilor moderne, utilizate 
în procesul tehnologic mecanizat de construcție. 
Să însușească metodele moderne de efectuare a calculelor tehnico-economice privind 
executarea lucrărilor mecanizate. 
Să studieze regulile de exploatare și a tehnicii securității muncii la executarea lucrărilor 
mecanizate. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Scopul cursului. Bloc-schema mașinii de construcții. Clasificarea și 
performanțele mașinilor de construcție. 

2 

1 
T2. Transmisiile. Clasificarea transmisiilor. Transmisii mecanice. Transmisiile cu 
funcționare prin fricțiune. 

2 

T3. Transmisiile mecanice prin angrenare.  2 

1 
T4. Elementele transmisiilor mecanice. Arbori, osii, rulmenți. Clasificarea, 
funcționarea. 

2 

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

T6. Transmisiile hidrodinamice și hidrostatice. 2 
1 

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

T8. Mașinile de transport orizontal ciclic. Tipuri, construcția, caracteristici 
tehnice. 

2 

1 
T9. Conveiere. Schemele principale, funcționarea, calculul productivității. Mașini 
de încărcat-descărcat. 

2 

T10. Mașini pentru lucrări de terasament. Clasificarea, construcția și 
caracteristicile tehnice. 

2 
1 

T11. Mașini și utilaje de ridicat. Clasificarea, construcția și caracteristicile tehnice. 2 
1 T12. Mașini și utilaje pentru prelucrarea agregatelor. Metode de distrugere a 

rocilor pietroase. 
2 

T13. Mașini pentru prepararea, transportarea și punerea în operă a 
amestecurilor din beton și mortar. Clasificarea, construcția, productivitatea. 

2 
1 

T14. Mașini și utilaj pentru lucrări de finisaj. Mașini-unelte manuale.  2 

T15. Calculele tehnico-economice legate de mecanizarea lucrărilor de construcții. 
Productivitatea mașinilor de construcții. Exploatarea mașinilor de construcții. 
Tehnica securității legată de mecanizarea lucrărilor de construcții. 

2 
1 

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

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 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Volcov D.P. și a. Mașini de construcții. Traducere din limba rusă. Chișinău.: Universitas, 1993, 
337 pag.  

2. Волков Д. и.д. Строительные машины. Москва.: Академия, 2008, 478 стр. 
3. S.Andrievschi și a. Mașini și echipamente de construcții, Indicații de laborator. Chișinău.: 

Editura ”Tehnica-UTM”, 2015.  
4. A.Jula, M.Lateș. Organe de mașini. Brașov.: Editura Universității Transilvania. 2004 

Suplimentare 5. Șt. Mihăilescu și a. Mașini de construcții. București.: Editura Tehnică, 1985. 3 vol. 
6. Д. П. Волков, В. Я. Крикун. Строительные машины и средства малой механизации, М.: 

Мастерство, 2002. — 480 с. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%    40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
 


