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PRACTICA TEHNOLOGICĂ

1. Date despre unitatea de curs/modul

2. Timpul total estimat

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru

5. Competenţe specifice acumulate

CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si intretinere a
construcţiilor din domeniul ingineriei civile specificul programul de studii absolvit
S Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru calcule inginereşti
elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice construcţiilor civile, industriale şi
agricole în condiţii de asistenţă calificată.

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Catedra Inginerie Civilă și Geodezie
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi management în construcţii
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite

evaluare formativă opţionalitate ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă); 4 S - unitate de O - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă 6 E curs de curs 4

redusă) specialitate obligatorie

Total ore în planul de
învăţământ

Din care
Ore auditoriale Lucrul individual

Curs
Lecţii practice/ lucrări

de laborator
Proiect de

an
Studiul materialului

teoretic Pregătire aplicaţii
120 0 0 0 20 100

Conform planului de învăţământ Desen tehnic şi infografică, Topografia, Arhitectura construcţiilor, Materiale de
construcţie, Maşini utilaje şi echipamente în construcţii, Tehnologia proceselor de
construcţie

Conform competenţelor

Posesia cunoştinţelor privind elaborarea desenelor de construcţie, gama materialelor de
construcţie şi domeniile de utilizare ale acestora, alcătuirea clădirilor şi edificiilor,
executarea lucrărilor topografice în construcţii şi tehologiile proceselor de construcţie.

Curs
Pentru desfăşurarea practicii responsabilii de practică de la programul de studii încheie contracte de
colaborare cu întreprinderile specializate în domeniul construcţiilor industriale şi civile. În baza acestor
contracte studenţii sunt repartizaţi la întreprinderi pentru desfăşurarea practicii.

Lecţii practice

Studenţii vor perfecta rapoarte săptămânale conform condiţiilor impuse de responsabilii pentru practică
de la întreprinderi şi îndrumătorul de program IMC. Termenul de perfectare şi predare a raportului de
practică final se stabileşte conform graficului de studii, la finalul practicii.

Competenţe
profesionale

http://www.utm.md/
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S Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor civile, industriale şi agricole
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S Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă pentru construcţii
civile, industriale şi agricole.

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

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

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

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului

Competenţe
profesionale

Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor civile, industriale şi agricole.
Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice ingineriei construcţiilor industriale, civile şi agricole, pe baza

identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate.
Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor civile, industriale şi agricole.
Adaptarea metodelor de calcul folosite in construcţiile civile, industriale şi agricole la particularităţile de comportare

ale acestora.
Respectarea principiilor şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul specifice construcţiilor civile, industriale şi

agricole şi cerinţelor identificate în întocmirea unei documentaţii tehnice.
Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea unei construcţii civile, industriale şi agricole.
Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi rezolvarea eventualelor

neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, utilizarea şi întreţinerea, construcţiilor civile, industriale şi
agricole.

Competenţe
transversale Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin

formare continuă şi adaptarea eficientă la noile specificaţii tehnice.

Obiectivul general
Asigurarea studenţilor cu cunoştinţe privind tehnologiile de realizare a clădirilor şi edificiilor.

Obiectivele specifice

Cunoaşterea tehnologiilor industriale de realizare a clădirilor şi edificiilor (esenţă, avantaje,
dezavantaje, domeniu de aplicare).
Cunoaşterea criteriilor de verificare şi apreciere a calităţii lucrărilor de construcţie. Cunoaşterea
maşinilor de construcţie, utilajelor etc, schemele de mecanizare a lucrărilor şi criteriile de adoptare ale
acestora în funcţie de tipul şi dimensiunile construcţiei, caracteristicile amplasamentului şi alţi factori.
Cunoaştera metodelor de organizare a lucrărilor de construcţie şi principiilor de organizare a locurilor
de muncă.
Cunoaşterea cerinţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă la executarea licrărilor de
construcţie.
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ cu
frecvenţă redusă

Tematica activităţilor practice
Studierea caracteristicilor architectural-constructive ale obiectivului la care se desfăşoară stagiul
de practică.
Studierea documentaţiei de proiect (proiectul de execuţie, proiectul executării lucrărilor, fişe
tehnologice etc).
Studierea tehnologiei proceselor de construcţie desfăşurate la şantier cu participarea nemijlocită
a practicantului (succesiunea operaţiilor tehnologice şi optimizarea timpului de execuţie,
verificarea şi asigurarea calităţii lucrărilor etc).

60 60

Studierea materialelor de construcţie utilizate la executarea lucrărilor (proprietăţi fizico-mecanice
şi chimice, rezistenţă la foc,etc). Modalitatea de recepţie, depozitare, păstrare şi punere în operă
a principalelor materiale de construcţie (elemente şi articole prefabricate etc).

20 20

Studierea proceselor tehnologice executate la şantier din punct de vedere a asigurării cu maşini
de construcţie, utilaje, echipamente, mijloace de mica mecanizare, scule şi instrumente. Analiza
schemelor de mecanizare a lucrărilor, paramertilor tehnici şi productivităţii principalelor maşini
de construcţie şi mecanisme (abatajele excavatoarelor, scheme de amplasare a macaralelor,
autopompelor de beton şi/sau pompelor de beton staţionare, etc).

20 20

Studierea metodelor de organizare a şantierului, inclusiv şi a locurilor de muncă. Studierea şi
analiza condiţiilor de muncă din punct de vedere a cerinţelor privind securitatea şi sănătatea în
muncă

20 20

Total activităţi practice: 120 120
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9. Evaluare
Curentă*

Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2

25% 25% 50%
Standard minim de per' ormanţă
Prezenţa la realizarea programului stagiului de practică;
Obţinerea notei minime de „5" la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5" la examenul final.
*Pe parcursul stagiului de practică studenţii plasează pe platforma Moodle rapoarte săptămânale. Evaluările
periodice sunt sumative si se efectuează în săptămânile 2 (atestarea 1) si 4 (atestarea 2).
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