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UTILAJ SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
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
0732.3 Alimentari cu apa si canalizari
Anul de studiu

Semestrul

IV (învăţământ cu frecvenţă);
IV (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

7
8

Tip de
evaluare
E

Categoria
formativă
S – unitate de
curs de
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

180

45

15/30

Ore auditoriale
Proiect
de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
70
20

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Fizica, Matematica,Mecanica teoretică, Rezistenţa materialelor,
Termothnica, Maşini de construcţii, Electrotehnică, Chimia. 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 metodelor, 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
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, cretă,
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile
telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor executa lucrările de laborator şi vor perfecta rapoartele pentru

susţinere. Termenul de susţinere a alucrărilor da laborator-pe parcursul
executării.Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de regulamentul de
exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizări.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul
profesionale

hidroedilitare specific programului de studii absolvit
 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor construcţiilor
specifice: alimentări cu apă, tratarea apei epurarea apelor uzate, reţele de
alimentare cu apă, reţele de canalizare, captări, lucrări de protecţie a apelor
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 Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru

documentaţii tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcţii
hidroedilitare, şi pentru lucrări de protecţie a apelor
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei
hidroedilitare specific programului de studii absolvit
 Identificarea soluţiilor tehnologice de realizare a instalaţiilor sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare.
 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele
tehnice ale proiectului pentru construcţii hidroedilitare, ca şi pentru lucrări
de protecţie a apelor
CPL3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si
întreţinere a construcţiilor din sistemele AAC specific programului de studii absolvit
 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor
hidroedilitare şi a lucrărilor de protecţie a apelor
 Transpunerea Tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru
construcţii hidroedilitare şi lucrări de protecţie a apelor
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
CPL5. Respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate şi dezvoltare durabilă
pentru lucrările hidroedilitare şi de protecţie a apelor
 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
CT1. - asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni în situaţii bine
definite
CT2. - disponibilitatea de a relaţiona cu membrii echipei şi capabilitatea de a
coordona activităţi specifice domeniului; Să aibă abilităţi de comunicare, în limba
maternă şi străină şi transmitere a informaţiilor către grupuri şi medii
profesionale.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor obţinute la disciplinele speciale prin

studierea mai detaliată şi minuţioasă din SAAC, construcţia, modul de
funcţionare şi calculul lor. Însuşirea procedeelor de modelare constructivă a
produselor vestimentare.
Obiectivele specifice

-

Studierea construcţiei, modul de funcţionare şi calculul rezervoarelor
echipamentelor pentru închidere şi reglaj, pentru amestecare şi
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-

oxigenare, pentru reţinerea corpurilor solide din apă, pentru evacuarea
depunerilor, materiilor plutitoare şi emulsionate, separarea suspensiilor
fine, depozitarea, dezinfectarea, stocarea, curăţarea nămolului.
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
Tematica prelegerilor
T1. Întroducere. Rolul şi importanţa sistemelor de alimentare cu apă şi canalizări

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
1

1

1

1

1

1

1

1

4

0

4

0

1

0

1
1

0
0

2
2
2
2
2
2
2
4
2

1
1
0
1
1
1
0
0
0

ale oraşelor şi localităţilor rurale. Dispoziţii generale şi sarcinile exploatării
sistemelor de alimentări cu apă şi canalizări.
T2. Organizarea exploatării sistemelor de alimentări cu apă şi canalizări. Structura
întreprinderilor de exploatare. Personalul de exploatare.
T3. Pregătirea instalaţiilor şi utilajului pentru exploatarea, sistemelor de apă şi
canal. Serviciul de asistenţă tehnică : sarcinile, drepturile şi obligaţiile. Dările
de seamă anuale, trimestriale şi lunare.
T4. Opreaţiile predecesoare exploatării tehnice :supravegherea tehnică a lucrărilor
de construcţie – montaj, recepţia lucrărilor, darea în exploatare şi punerea în
funcţiune.
T5. Exploatarea tehnică a sistemelor de alimentări cu apă. Prize, statii de
pompare, tratare. Aductiuni si retele de distributie
T6. Exploatarea tehnică a sistemelor de canalizare. Retele de canalizare. Statii de
pompare. Statii de epurare
T7. Organizarea controlului de laborator şi tehnologic al funcţionării instalaţiilor
şi calităţii apelor tratate.
T8. Activitatea de planificare şi economică pe parcursul exploatării.
T9. Evidenţa şi gestionarea-parametri tehnico-economici.Sinecostul unei unităţi de
producţie-apă potabilă şi apă uzată.
T10. Conducte rezervoare şi canale

11. Echipamente pentru închidere şi reglaj pe conducte şi canale.
12. Aparate pentru măsurarea parametrilor fluidelor.
T13. Utilaje pentru transportarea fluidelor
T14. Echipamente pentru amestecare şi oxigenare.
T15. Utilaj pentru reţinerea corpurilor solide din apă.
T16. Utilaje pentru evacuarea depunerilor de pe fundul bazinelor.
T17. Echipamente pentru evacuarea materiilor plutitoare şi emulsionate
T18. Echipamente pentru separarea suspensiilor fine.
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T19. Echipamente pentru depozitarea, prepararea şi dozarea reactivelor.

2

1

T20. Echipamente pentru dezinfectarea apei.

2

1

T21. Echipamente pentru stocarea şi utilizarea gazului de fermentare.

2

1

T22. Echipamente pentru tratarea nămolurilor.
T23. Echipamente pentru procedee speciale.

2

1

2

1

45

14

Total

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica seminariilor
LP1. Schema tehnologică (principală) a instalaţiei şi descrierea procesului

2

-

2

-

LP3. Modul de deservire a instalaţiilor şi utilajului(operaţiunile principale)

2

-

LP4. Oblgaţiunile şi responsabilitatea personalului de deservire.

2

-

LP5. Ordinea de primire – predare a turelor (forma registrului).

2

-

LP6. Măsurile de protecţie a muncii şi securităţii vitală.

2

-

LP7. Registrul evidenţei funcţionării instalaţiilor (forma).

2

-

LP8. Planul reparaţiilor curente şi capitale.

1

-

LP9. Conducte rezervoare şi canale

1

0

LP10. Echipamente pentru închidere şi reglaj pe conducte şi canale.

1

1

LP11. Aparate pentru măsurarea parametrilor fluidelor.

1

1

LP12. Utilaje pentru transportarea fluidelor

1

1

LP13. Echipamente pentru amestecare şi oxigenare.

1

1

LP14. Utilaj pentru reţinerea corpurilor solide din apă.

1

1

LP15. Utilaje pentru evacuarea depunerilor de pe fundul bazinelor.

1

0

LP16. Echipamente pentru evacuarea materiilor plutitoare şi emulsionate

1

1

LP17. Echipamente pentru separarea suspensiilor fine.

1

0

LP18. Echipamente pentru depozitarea, prepararea şi dozarea reactivelor.

1

1

LP19. Echipamente pentru dezinfectarea apei.

1

1

LP20. Echipamente pentru stocarea şi utilizarea gazului de fermentare.

2

1

LP21. Echipamente pentru curăţirea nămolului.

1

1

tehnologic.
LP2. Caracteristica tehnică a elementelor principale şi parametrii de

funcţionare a acestora.
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LP22. Echipamente pentru procedee speciale.

Total

1

0

30

10

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator

Lucrarea de laborator nr. 1.

2

2

2

-

2

-

2

1

2

2

2

1

3

-

15

6

Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Serviciul central de dispecer;

Lucrarea de laborator nr. 2.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Priza de apă Nistru,.

Lucrarea de laborator nr. 3.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Staţia de tratare apă potabilă a
municipiului Chişinău

Lucrarea de laborator nr. 4.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Sectorul de exploatare a reţelei de
distribuţie a apei, sector Botanica;

Lucrarea de laborator nr. 5.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Sectorul de exploatare a reţelei
canalizare,

Lucrare de laborator nr. 6.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Staţia de pom-pare ,,Independenţei

Lucrarea de laborator nr. 7.
Vizite la obiectivele Regiei ,,APĂ CANAL,, Staţia de epurare ape uzate a
municipiului Chişinău;

Total seminare:
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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;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

