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SECURITATE INDUSTRIALĂ 

1. Date despre unitatea de curs 
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 
Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie 
Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 
Domeniul de formare profesională 0732 – Construcții și Inginerie Civilă 
Programul de master Inginerie Structurală 
Anul de studii Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență) 1 E F - unitate de 
curs 

fundamentală 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 

5 

2. Timpul total estimat 

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 

150 20 20/0 – 60 50 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de 
învăţământ 

Studii finalizate nivel I Licență, cunostinte din termotehnica, teoria arderii şi 
exploziei, securitatea la incendiu in constructii şi instalaţii, comportarea şi 
stabilitatea la foc a elementelor de constructii, norme în construcţii privind 
siguranţa la foc a construcţiilor şi instalaţiilor. 

Conform competenţelor Cunoașterea surselor de obținere a informației, metodelor de prelucrare și 
analiză a informației colectate,  a tehnologiilor industriale, a pericolului de 
explozie-incendiu și de incendiu a materialelor și substanțelor, a sistemelor 
tehnice specifice domeniului de securitate. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator, tablă, cretă, fișe cu diverse scheme, filme video, album la specialitate, curs de 
lecţii digital. Nu se admit întârzierile și convorbirile telefonice în timpul cursului. Cursul 
se desfășoară conform structurii și metodologiei prelegerilor universitare, poate fi 
prezentat şi on-line. 

Lucrări practice Studenţii vor pregăti rapoarte conform temelor impuse de curricula disciplinei. În cadrul 
seminarelor se vor aprofunda cunoștințele ce țin de metodele și procedeele de prevenire 
a incendiilor și exploziilor. 

5. Competențe specifice acumulate 
Competențe 
profesionale 

CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si 
intretinere a constructiilor din domeniul ingineriei civile specifice programul de studii 
absolvit 

 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru 
calcule inginereşti în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice 
construcțiilor şi edificiilor inginereşti în condiţii de asistenţă calificată. 

 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcțiilor şi edificiilor 
inginereşti. 
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 Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă 
pentru construcţii şi edificii inginereşti. 

 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor 
de construcţii şi edificii inginereşti în vederea edificării. 

 Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor şi edificiilor inginereşti în 
scopul selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor. 

 Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru construcţii şi edificii 
inginereşti. 

CP4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare si intretinere a 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele 
fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza și aprecierea calitativă și 
cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici în vederea gestionării procesului 
de execuţie a construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

 Selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuţie a construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti. 

 Precizarea resurselor materiale şi umane necesare execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

 Evaluarea costurilor resurselor necesare pentru execuţia, utilizarea şi întretinerea 
construcţiilor civile industriale şi agricole în scopul întocmirii documentaţiei financiare. 

 Programarea şi optimizarea activităţilor specifice execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti cu respectarea specificaţiilor din documentaţia de 
urbanism. 

 Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de 
execuţie, utilizare şi întreţinere a construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

CP5. Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti. 

 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei structurale, pe baza 
identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate. 

 Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Adaptarea metodelor de calcul folosite in construcţiile şi edificiile inginereşti la 
particularităţile de comportare ale acestora. 

 Respectarea principiilor şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul specifice 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti şi cerinţelor identificate în întocmirea unei 
documentaţii tehnice. 

 Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea unei construcţii şi 
edificii inginereşti. 

 Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi 
rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, utilizarea şi 
întreţinerea, construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

6. Obiectivele unității de curs 
Obiectivul general Cunoașterea bazelor juridice, economice şi sociale pentru asigurarea funcţionării 

obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate şi fiabilitate şi are drept 
scop prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea pregătirii 
specialiștilor, care vor desfăşura activităţi la aceste obiecte, în vederea localizării şi 
lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen, 
protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător. 

Obiectivele specifice Să cunoască toate activităţile şi/sau lucrările desfăşurate la obiectele industriale 
periculoase, inclusiv de pregătire a cadrelor, de expertizare, de diagnosticare tehnică 
şi/sau control nedistructiv, de control şi supraveghere tehnică de stat, de proiectare, 
de construcţie-montare, de exploatare, inclusiv deservire tehnică, de paşaportizare, 
de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a 
unui obiect industrial periculos. Să cunoască pericolul de explozie-incendiu și de 
incendiu al proceselor tehnologice. 



7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Prelegeri 
T1. Abordări teoretice în domeniul securităţii industriale. 3 
T2. Reglementarea în domeniul securităţii industriale. 3 
T3. Atribuţiile organizaţiilor/întreprinderilor în domeniul asigurării securităţii industriale. 2 
T4. Certificarea. Cerinţe către instalaţii şi utilaje utilizate la obiectivele industrial 

periculoase. 
2 

T5. Cercetarea tehnică a cauzelor avariilor la obiectivele industrial periculoase. 2 
T6. Declararea în domeniul securităţii industriale. 3 
T7. Cerinţe de securitate industrială în diverse domenii a economiei naţionale. 3 
T8. Exploziile. Exploziile fizice, chimice și termice. 2 

Total prelegeri 20 
Lecții practice 

LP1. Legislaţia RM în domeniul securităţii industriale. 3 
LP2. Înregistrarea obiectivelor industrial periculoase. 3 
LP3. Licenţierea în domeniul securităţii industriale. 2 
LP4. Controlul în producţie privind respectarea cerinţelor de securitate industrială. 2 
LP5. Expertizarea obiectivelor industrial periculoase.  2 
LP6. Asigurarea de risc a obiectivelor industrial periculoase. 3 
LP7. Instruirea şi atestarea lucrătorilor întreprinderilor şi organizaţiilor în domeniul 
securităţii industriale. 

3 

LP8. Lucrări periculoase. 2 
Total lecții practice 20 
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8. E. Olaru. Securitatea la incendii a proceselor tehnologice. Ciclu de prelegeri. UTM, 2009. 
9. E. Olaru, A. Rîșcovoi, M. Ciobanu. Prevenirea incendiilor și exploziilor. Ciclu de prelegeri. 

61/O-39, UTM, 2014. 
10. NCM E.03.02-2014. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor. 
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Suplimentare 1. Храмов Б. А. Промышленная безопасность опасных производственных обьектов. 

Учебное пособие. – Белгород: Издательство Наука, 2007.  
2. Глебова Е. В., Коновалов А. В. Основы промышленной безопасности. Учебное 

пособие. -  М.: РГУ им. И. М. Губкина, 2015  



3. Горина Л. Н., Фесина М. И., Фрезе Т. Ю. Промышленная безопасность и 
производственный контроль. Учебное пособие. -  Тольятти: Издательство ТГУ, 2014. 

4. Васильев С. И. Основы промышленной безопасности. Учебное пособие в 2 частях. -  
Красноярск: Сиб. Федеральный Университет, 2012. 

9. Evaluare 
Evaluare semestrială 

Evaluare 
finală Componente Medie 

trunchiată Evaluare periodică Evaluare 
curentă Lucru individual Nr.1 Nr.2 60% 40% 

Standard minim de performanță: 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la atestări şi în cadrul activităților curente; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoștințelor în materie de securitate industrială, în 
vederea localizării şi lichidării efectelor avariilor la obiectele industriale periculoase şi catastrofelor cu 
caracter tehnogen, protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător. 

 


