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1. Date despre unitatea de curs/modul
Urbanism şi arhitectură
Facultatea
Alimentгri cu Cгldură, Apă, Gaze şi Protecюia Mediului
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
0732.3 Alimentări cu apă, canalizări
Programul de studiu
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativă
opţionalitate
IV (învăţământ cu frecvenţă);
7;
S – unitate de O - unitate de
V (învăţământ cu frecvenţă
9
curs de
E,P
curs
redusă)
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore оn
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

180

45

45

Ore auditoriale
Proiect de
an
30

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregгtire aplicaţii
teoretic
30
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematică, Fizică, Topografie, Geologie inginerească, Materiale de
construcţie, Reţele de distribuţie a apei; Reţele şi instalaţii de
canalizare;Tehnologia lucrărilor de construcţie; Maşini si mecanisme în
construcţie
Conform competenţelor
Organizarea şi conducerea proceselor de execuţie (construcţie-montaj) a
instalaţiilor şi reţelelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator,
mostre de ţevi, armaturi şi accesorii utilizate pentru construcţia şi realizarea

Laborator/seminar

instalaţiilor sistemelor de apă şi canlizare. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor,
precum şi convorbirile telefonice оn timpul cursului.
Pentru a fi admis la orele de seminare studentul trebuie să studieze materialul
teoretic expus la orele de curs necesar pentru rezolvarea aplicaţiilor practice
prevăzute în planul seminarului. Studenţii vor perfecta proiectul de an conform
condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a proiectului de an
– o săptămână după finalizarea cursului. Pentru predarea cu întârziere a proiectului
acesta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenюe specifice acumulate

Competenюe CP1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor din domeniul constructiilor
profesionale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizării.
 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor construcţiilor sistemelor
de apă şi canalizare;
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 Identificarea reglementărilor tehnice şi tehnologiilor specifice privind construcţia
instalatiilor de AAC: normative în construcţie, regulamente tehnice; fişe
tehnologice a proceselor de montare.
 CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei
hidroedilitare privind execuţia instalaţiilor sistemelor de apă si canalizare.
 Identificarea solutiilor tehnologice de executare a retelelor şi instalaţiilor de apă
şi canalizare;
 Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de
dimensionare a parametrilor tranşeelor şi gropilor; alegerea maşinilor şi
mecanismelor necesare.
 Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a resurselor necesare (materiale, utilaje,
mecanisme) pentru executarea lucrărilor de montare a reţelelor de apă şi canalizare.

Competenюe
CP4 Organizarea si conducerea procesului de executie, exploatare si întreţinere
profesionale a construcţiilor din domeniul ingineriei sanitare si sistemelor de AAC.
 Selectarea si utilizarea reglementărilor tehnice şi tehnologiilor specifice privind
construcţia instalatiilor de AAC.
 Identificarea resurselor şi mijloacelor necesare pentru executarea lucrarilor de
construcţie-montaj;
 Programarea activităţilor de executare a lucrărilor cu optimizarea proceselor
tehnologice şi organizarea şantierului
CP 5 Respecatarea cerintelor de sigutranta, functionalitate si dezvoltatre durabila pentru
lucrarile de construcţie a rţelelor şi instalaţiilor de AAC.

Competenюe
transversale

 Identificarea si utilizarea reglementarilor tehnice şi cunoştinţelor de bază pentru
explicarea şi realizarea proceselor tehnologice de montare a instalatiilor de apa si
canalizare.
 Adoptarea metodelor de calcul specifice organizării lucrărilor, determinarii
volumelor de lucrări, masini si mecanisme necesare.
 Respectarea legislatiei privind asigurarea calitгăţii construcţiilor sistemelor de
alimantare cu apa si canalizarii în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Aplicarea standartelor şi reglementărilor de bază a proceselor tehnologice, în
executarea şi asigurarea calităţii lucrărilor sistemelor de AAC.
 Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de
construcţie –montaj: cartea tehnica a construcţiei obiectului cu mersul şi gradul
de executare a lucrărilor, alcatuirea proceselor verbale de calitate a lucrărilor,
recepţia şi darea în explatare a obiectului construit.
CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi
metodelor specifice, în limitele autonomiei atribuite şi asistenţă calificată,
precum şi susţinerea acestuia cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă
şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu.
CT3. Respectarea valorilor profesionale şi identificarea ncesităţii de formare profesională
continuă, cu analiza critică a propriei activiăţi şi utilizarea eficientă a resurselor
de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri online etc.), inclusiv folosind limbi strгine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
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Obiectivul general

Obiectivele
specifice

Însuşirea tehnologiilor moderne de executie şi montare a instalaţiilor sistemelor de apă
şi canalizare.

Însuşirea proceselor de executare a săpăturilor: tipurile de săpături, maşini şi
mecanisme utilizate pentru realizarea lor.
Cunoaşterea materialelor şi prefabricatelor folosite la construcţia reţelelor şi
instalaţiilr de apă şi canalizare ;
Dobîndirea cunoştinţelor privind metodele de montare a reţelelor de apă şi
canalizare din diferite materiale,pregătirea fundaţiei sub tuburi, pozarea şi
îmbinare lor;
Asigurarea cunoştinţelor referitoare la prevederile normativelor în construcţie
şi reglementărilor tehnice în asigurarea calitaţii lucrărilor în construcţie,
securitatea şi sănătatea muncii la executarea reţelelor şi instalaţiilor de AACilor
de AAC.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activitгюilor didactice

Numгrul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor

T.1 Bazele lucrărilor în construcţii şi procesele tehnologice. Tipurile de
lucrări, procese şi operaţii în construcţie. Organizarea muncii în
construcţii. Tehnica securităţii la lucrările de construcţie-montaj.
T.2 Clasificarea constructiv - tehnologică a instalaţiilor şi reţelelor de
alimentare cu apă şi canalizare; amplasamentul în plan şi spaţiu a
instalaţiilor; caracteristica constructivo-tehnologică tipurile şi metodele
de pozare a reţelelor AAC.
T3. Proiectarea proceselor de executare a săpăturilor. Noţiuni de instalaţii şi
lucrări de săpături. Tipurile de soluri şi caracteristica lor; adâncimea
săpăturii şi mărimea taluzului.
T4. Determinarea dimensiunilor şi volumelor tranşeelor şi gropilor. Tranşee
şi gropi cu pereţi verticali, şi taluzaţi. dimensiunile tranşeelor şi gropilor
funcţie de construcţiile amplasate. Determinarea volumului de pământ
la executarea construcţiilor liniare şi voluminoase.
T5. Executarea săpăturilor. Lucrări de pregătire şi auxiliare. Autorizaţii de
executare a săpăturilor; metode mecanizate de executare a săpăturilor.
Alegerea excavatorului necesar. Executarea săpăturilor după direcţia şi
panta dată.
T6. Asigurarea stabilităţii construcţiilor liniare şi voluminoase. Sprijinirea
tranşeelor şi gropilor cu pereţi verticali; tipurile construcţiilor de sprijinire;
consolidarea artificială a terenurilor.
T7. Lucrări de epuismente. Epuismente directe şi indirecte; filtre
acirculare; tehnologia efectuării epuismentelor. Micşorarea nivelului apelor
freatice cu ajutorul pompelor şi instalaţiilor de drenaj
T8. Executarea reţelelor de apă şi canalizare.

2

1

2

0

2

0,5

2

1

4

1

3

0,5

3

0,5

T8.1. Pregătirea patului tranşeului pentru pozarea conductelor. Executarea
reţelelor de apă din tuburi din oţel.Tevi din oţel, tipul şi domeniul de

4

1
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aplicare; îmbinarea ţevilor prin sudură şi flanşe; izolarea anticorozivă
exterioară a ţevilor.
T8.2 Executarea reţelelor de apă şi canalizare din tuburi din fontă. Tuburi
din fontă gri şi ductilă. Tuburi din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă
(PAFSIH). Îmbinarea tuburilor. Domeniul de aplicare.
T8.3. Executarea reţelelor de apă şi canalizare din tuburi din azbociment şi
gresie ceramică. Tuburi din azbociment şi gresie ceramică; gama de
dimensiuni; domeniul de aplicare; îmbinarea tuburilor.
T8.4. Executarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din tuburi din
beton armat şi beton. Tuburi din beton armat; gama de dimensionare;
domeniul de aplicare; îmbinarea tuburilor şi dispozitive de îmbinare
T8.5. Executarea reţelelor din tuburi şi ţevi din mase plastice.: polietilena
(PE); polivinilclorid (PVC); polipropilena (PP); gama de dimensiuni,
domeniul de aplicare; metoda de îmbinare.
T8.6. Executarea căminelor de alimentare cu apă şi canalizare. Căminele de
vizitare şi de vană. Camere de vană şi armături. Elementele constructive ale
căminelor standardizate.
T9. Executarea lucrărilor de montare a conductelor în condiţii speciale.
Treceri pe sub căi ferate; automagistrale. Tuburi de protecţie; montarea
tuburilor prin metoda de forare orizontală ţi străpungere.Reabilitarea
retelelor de apa si canalizare.
T10. Metode şi scheme de montare a instalaţiilor de alimentare cu apă şi
canalizare. Alegerea mecanismelor de montare şi parametrii tehnologici în
dependenţă de schema de montare şi utilajul montat.Montarea în flux
continuu; planul calendaristic de îndeplinite a lucrărilor.
T11. Recepţia şi darea în exploatare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare
cu apă şi canalizare. Recepţia intermediară şi finală comisia de lucru şi de
stat.
Încercări hidraulice primare şi finale a conductelor sub presiune şi cu
scurgere liberă. Presiunile de încercare. Alcătuirea actelor de încercări
hidraulice
T12. Montarea utilajului tehnologic la staţiile de pompare, epurare şi
tratare. Lucrări de pregătire, poziţia de montaj a utilajului tehnologic.
Montarea pompelor şi armăturilor, metode de îmbinare. Acoperirea
anticorozivă. Încercarea hidraulică.
Total prelegeri
Tematica activitatilor didactice

2

1

2

1

2

1

2

1

4

2

4

1

2

0,5

2

1

3

-

45

14

Numгrul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica lucrгrilor de laborator/seminarelor

TS.1 Alegerea parametrilor constructivi ai tranşeelor şi gropilor. Adâncimea
de pozare a construcţiilor; mărimea taluzului; coeficientul de afânate.
TS.2 Calculul volumelor de pământ la executarea reţelelor de apă şi
canalizare.
TS3. Alegerea maşinilor şi mecanismelor la executarea săpăturilor.
TS4. Alegerea complexului maşini-excavator la transportarea solului săpat.
TS5. Alegerea şi construcţia sprijinilor

4

2

4

2

4
2
2

2
1
0

FI ŞA U NIT ĂŢII D E CUR S/ MO DULU LUI

TS6. Alegerea şi construcţia instalaţiilor de epuismente
TS7-TS12. Executarea reţelelor de apă şi canalizare. Pozarea şi montarea
tuburilor din otel,fontă, beton, beton armat, a-ciment, PAFSIN, HDPE,
PVC. Alegerea tuburilor, pregătirea patului fundaţiei; îmbinarea
tuburilor; montarea căminelor şi camerelor pe reţelele de apă şi
canalizare.
TS13. Montarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare în flux
continuu.
TS14. Montarea utilajului tehnologic. Alcătuirea schemei de montaj cu
amplasamentul utilajului tehnologic

2
16

0
6

8

2

3

-

Total lucrгri de laborator/seminare:

45

14
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9. Evaluare
Curentг
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice(seminare);
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor şi proceselor
tehnologice de construcţie a sistemelor de AACг.

