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MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE ÎN CONSTRUCȚII 

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 582.1 Construcții Industriale şi Civile 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

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

5; 
3 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs 

opţională 
4 

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 

120 30 30 45 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. Recunoașterea elementelor și structurilor construcțiilor din domeniul ingineriei civile 
specific programului de studii absolvit. 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din
teoria generală și specială a ingineriei civile.

 Identificarea rolului structural și funcțional al elementelor unei construcții civile,
industriale și agricole.

 Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcții civile, industriale și
agricole.

 Reprezentarea grafică și modelarea diferitelor tipuri de construcții civile, industriale și
agricole în scopul întocmirii unei documentații tehnice specifice.

 Particularizarea conținutului și detalierea studiilor de fundamentare pentru documentații

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FCGC/plan2011-imzm-zi.pdf
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tehnice pe faze de promovare a investiției pentru construcții civile, industriale și agricole. 
 Aprecierea calității unei construcții civile, industriale și agricole, utilizând criterii de

evaluare specifice domeniului.
CP3. Proiectarea tehnologică și economică pentru lucrări de execuție, exploatare și 

întreținere a construcțiilor din domeniul ingineriei civile. 
 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru

calcule inginerești elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice
construcțiilor civile, industriale şi agricole în condiţii de asistenţă calificată.

 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor civile, industriale şi
agricole.

 Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă
pentru construcţii civile, industriale şi agricole.

 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor de
construcţii civile, industriale şi agricole în vederea execuţiei (edificării).

 Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor civile, industriale şi agricole
în scopul selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor.

 Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru construcţii civile,
industriale şi agricole.

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale. 

CT3. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, pe diverse paliere ierahice. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului

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

Obiectivele specifice Să înţeleagă 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. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

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

2 

2 

T2. Transmisiile. Clasificarea transmisiilor. Transmisii mecanice și hidraulice. 
Destinația, construcția și funcționarea. 

2 

T3. Elementele transmisiilor mecanice. Destinația construcția și funcționarea. 2 

T4. Echipamente de forță. Echipamente de deplasare. Sisteme de comandă. 2 

T5. Mașini pentru transport orizontal ciclic. Tipuri, construcția, caracteristici 
tehnice. 

2 

T6. Conveiere. Schemele principale, funcționarea, calculul productivității. Mașini 
de încărcat-descărcat. 

2 

T7. Mașini pentru lucrări de terasament. Clasificarea, construcția și 
caracteristicile tehnice. 

2 
2 
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T8. Excavatoare cu funcționare ciclică și continuă. Mașini și utilaj pentru lucrări 
de foraj și batere a piloților. Clasificarea, construcția. 

2 

T9. Mașini și utilaje de ridicat. Clasificarea, construcția, caracteristici tehnice. 2 

T10. Ascensoare de șantier. Macarale. Schemele principale, caracteristici tehnice. 2 

T11. Mașini și utilaje pentru prelucrarea agregatelor. Metode de distrugere a 
rocilor pietroase. 

2 

T12. Mașini pentru prepararea, transportarea și punerea în operă a 
amestecurilor din beton și mortar. 

2 

2 

T13. Transportarea amestecurilor din beton și mortar. Clasificarea, construcția și 
caracteristicile tehnice. 

2 

T14. Mașini 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 

Total prelegeri: 30 6 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Reductoare. 6 1 

LL2. Conveiere. 6 1 

LL3. Mecanismul de ridicare a sarcinii. 6 1 

LL4. Elevatorul cu cupe. 4 1 

LL5. Concasoare. 4 1 

LL6. Malaxoare. 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 6 

8. Referinţe bibliografice
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9. Evaluare

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

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


