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PRACTICA DE PRODUCTIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Urbanism și Arhitectură 

Catedra/departamentul Alimentări cu căldură, apă, gaze și protecția mediului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 732.3 Alimentari cu apa si canalizari 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV(învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

  6; 
 

8 
Raport 

S – unitate de 
practica de 
specialitate 

O - unitate de 
practica 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120    20 100 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ prize şi captări de apă, staţii de pompare, reţele  de distribuție, rețele de 

canalizare, staţii de tratare şi epurare a apelor, electrotehnică, 

automatizări, management şi protecţia muncii. 
Conform competenţelor Cunoașterea tipurilor de mașini și utilaje utilizate exploatare și întreținere 

a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentu desfășurarea practiicii, responsabilii de practică de la programul de studii încheie 
contracte de colaborare cu întreprinderile specializate în domeniul sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizarae. În baza acestor contracte studenții sunt repartizați la 
întreprinderi pentru desfășurarea practicii. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile  în timul practicii conform condiţiilor impuse de 
responsabilii de practică de la întreprinderi și îndrumătorul de Program IPA. Termenul de 
predare a raportului de practică conform graficului de studii, la finalul practicii.  

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare şi întreţinere a 

construcţiilor din domeniul ingineriei sanitare și sistem AAC 

 Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de 
execuţie, exploatare si întreţinere a construcţiilor hidroedilitare şi a lucrărilor de 
protecţie a apelor 

 Programarea şi optimizarea activităţilor specifice  exploatării si întreţinerii 
construcţiilor şi instalaţiilor cu respectarea specificaţiilor din normativele în vigoare. 

CPL5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate 
în domeniu 
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 Identificarea  şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor 
hidroedilitare şi a lucrărilor de protecţie a apelor 

 Elaborarea unor  documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi 
rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, 
exploatarea şi întreţinerea, construcţiilor hidroedilitare şi a lucrărilor de protecţie a 
apelor 

 
 

   

Competenţe 
transversale 

CT3. - Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea, însușirea principiilor de exploatare si intretinere a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare.   

Obiectivele specifice - să învețe regulile generale de exploatare tehnică a sistemelor de apă şi canal; 

- să învețe ordinea perfectării documentării tehnice şi evidenţei; 

- să cunoască cerinţele instrucţiilor de exploatare a utilajului de bază; 

- să se familiarize cu obligaţiunile funcţionale ale personalului de deservire; 

- să acumuleze deprinderi în domeniul controlului funcţionării instalaţiilor şi 

utilajului sistemelor de apă şi canal; 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica activităților practice: 

1. Instructaj cu privire la tehnica securității în șantier și în activitatea 

întreprinderilor din domeniul exploatarii sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare. 

Organizarea exploatării sistemelor de alimentări cu apă şi canalizări. 

Structura întreprinderilor  de exploatare. Personalul de exploatare. 

 

20 20 

2. Studierea planului general al localităţii. 

   Exploatarea prizelor de apă. Lucrări de manevrare, punere în 

funcţiune.Perfectarea registrelor.Studierea sursei de apă. 

10 10 

3. Studierea planului şi funcţionării staţiei de captare. Exploatarea 

captărilor. Lucrări de exploatare a captărilor. 
10 10 

4. Exploatarea staţiilor de tratare a apei. Documentaţia tehnică necesară, 

lucrările de primire în exploatare şi de punere în funcţiune.  
20 20 

5.Studierea schemei tehnologice şi funcţionarea staţiei de epurare a apelor 

uzate. Explotarea staţiilor de epurare a apelor uzate.  
20 20 

6.Studierea exploatării sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. 

Verificare rapoartelor. 
20 20 

7.Întocmirea dării de seamă. Susţinerea dărilor de seamă. 20 20 

   

Total: 
120 120 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrarea de an Prezentarea raportului de practică 

Atestarea 1 Atestarea 2 

0% 0% - 100% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice/seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Demonstrarea înraportul de practică a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a mecanismelor, utilajelor, 
producerea tehnologiilor noi de excuție a lucrărilor de construcție și întreținere a drumurilor, podurilor și căilor 
ferate. 

 

 


