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Analiza statistică și metrologică a măsurărilor
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism și Arhitectură
Catedra/departamentul
Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor
Ciclul de studii
Studii masterat, ciclul II
Programul de studiu
Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; Planificare urbană şi
regională; Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri;
Managementul sistemelor de enginerie sanitară şi producţia mediului
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
F – unitate de
6
I
I
E
curs
O
fundamentală
2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
180

Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

20

0/30

Din care
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
130

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Materiale de construcții, Tehnologia agregatelor, Topografia, Geologia
inginerească.
Conform competenţelor
Cunoașterea tehnologiilor moderne de producere a materialelor,
articolelor și elementelor de construcții.
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4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la toate temele este nevoie de
proiector. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrările practice conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice. Termenul de predare a lucrărilor practice – în timpul săptămânii de testare.
Pentru predarea cu întârziere a lucrării, aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1. Identificarea particularităților fundamentale în domeniul statisticii și a metrologiei.
profesionale  Cunoașterea aprofundate a tendințelor, proceselor și fenomenelor social-economice atât
la nivel național, regional, cât și mondial.
 Statistica oferă posibilitatea de a cunoaște cu exactitate nivelul dezvoltării economice a
țării, indicatorii macro și microeconomici obținuți pe parcursul anului, structura și
dinamica lor în ultimii ani.
 Cunoașterea, analiza şi identificarea tendinţelor de utilizare efectivă a principalelor
materiale de pe teritoriul Republicii Moldova.
 Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor de valorificare raţională a resurselor materiale,
energetice și informaţionale pentru tehnologii cu proprietăți performante.
 Cunoașterea metodelor contemporane de apreciere a calității materialelor moderne,
reziduurilor industriale și a deșeurilor pentru elaborarea materialelor sustenabile.
Competenţe
profesionale

CP2. Utilizarea și aplicarea metodelor și mijloacelor de măsurare.
 Cunoașterea legislației naționale din domeniul metrologiei legale.
 Cunoaşterea actelor normative naționale, care reglementează principalele exigențe
către construcții.
 Cunoaşterea scopului unei cercetări ştiinţifice prin descoperirea legilor care dirijează
fenomenele naturale, spre a fi puse în slujba activităţii umane. Cunoaşterea scopului
unei cercetări ştiinţifice prin descoperirea legilor care dirijează fenomenele naturale,
spre a fi puse în slujba activităţii umane.
 Cunoaşterea îmbinării cercetării ştiinţifice cu aplicaţia tehnică – practică, fără de
care orice speculaţie abstractă devine sterilă.
 Selectarea materialelor respective adecvate condiţiilor de exploatare a construcțiilor şi
tehnologiilor de indeplinire a lucrărilor de edificare cu utilizarea acestor materiale.
CP3. Determinarea erorilor de măsurare și prezentarea rezultatelor măsurărilor.
 Cunoașterea teoriei erorilor pentru practica măsurătorilor.
 Transpunerea clasificarea măsurătorilor.
 Cunoaşterea proprietăţile erorilor întâmplătoare și altor tipuri de erori.
 Cunoaşterea prelucrarea statistică a măsurătorilor.
 Cunoaşterea calculării, estimării erorilor (incertitudinii măsurătorilor).
CP4. Cunoașterea metodelor contemporane de asigurare a calității, implicarea personală în
activitățile de verificare, încercare.
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cunoaștere a descrie şi a prezenta în modul cel mai potrivit informaţiile cu care
se va lucra.
 cunoaștere a îmbunătăţi desfăşurarea activităţilor de care ești răspunzător.
 cunoaștere a obţine previziuni credibile privind variabilele de interes
 cunoaștere de tehnici și metode experimentale, determinarea calității materialelor
componente în-situ și în laborator.
 concluzii privind colectivităţi numeroase, având la dispoziţie date obţinute din
eşantioane concluzii privind colectivităţi numeroase, având la dispoziţie date obţinute
din eşantioane.
CP5. Cunoașterea bazelor economico-organizatorice și de drept a organizării muncii, normelor
și regulelor de asigurare a activității vitale, specifice programului de studii.
 Cunoaşterea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice pentru organizarea muncii și
asigurarea activității vitale.
 Managementul resurselor umane și a calităţii sistemelor de producţie a materialelor,
articolelor și elementelor de construcții.
 Capacităţi de comunicare la încheierea contractelor, alcătuirea curricumului,
promovarea tratativelor în scopuri de serviciu, rezolvarea de situaţii, utilizând mijloace
şi tehnologii moderne.
 Cunoaşterea şi aplicarea exigenţelor esenţiale conform normelor de calitate pentru
materiale, articole și elemente de construcții cu proprietăți performante.
 Cunoaşterea bazelor economico - organizatorice şi de drept a organizării muncii,
proceselor de producţie şi a cercetărilor ştiinţifice.


Competenţe
transversale

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.
CT3. Să aibă abilităţi de comunicare în limba maternă şi străină, transmiterea informaţiilor
către grupuri şi medii profesionale.
CT4. Cunoaşterea şi respectarea valorilor şi eticii profesionale şi identificarea nevoilor proprii
de învăţare şi dezvoltare personală şi profesională.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea, studierea principalelor operaţii şi faze ale proceselor tehnologice,
interdependenţa dintre indicatorii tehnici şi economici, influenţa structurii şi
funcţionalităţii utilajelor, a randamentelor asupra eficienţei economice, modelarea şi
proiectarea tehnologiilor de producere a materialelor de construcţii.
Obiectivele specifice • Să aprecieze direcțiile prioritare ale metrologiei și analizei statistice.
• Să determine și să selecteze obiectivele statisticii.
• Să aprecieze corect prelucrarea statistică.
• Să aprecieze corect domeniile de utilizare a materialelor în construcții.
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor

T1. Introducere. Legea metrologiei
T2. Noţiuni introductive în statistică
T3. Probleme de bază în studiul teoriei erorilor de măsurare
T4. Măsurători şi erori de măsurare
T5. Prelucrarea statistică a măsurătorilor
T6. Calculul erorilor
T7. Managementul datelor experimentale în investigarea materialelor de construcții
T8. Tehnici și metode experimentale
Total prelegeri

2
2
4
2
2
2
4
2
20

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

Tematica seminarelor
LP1. Indici statistici. Teste, probleme.
LP2. Statistica mijloacelor fixe de producţie. Teste, probleme
LP3. Mărimi statistice. Teste, probleme
LP4. Calculul erorilor. Teste, probleme
LP5. Metode de evaluare in situ a betonului. Scheme, încercări, calcule.

Total seminare:

6
6
6
6
6
30
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9. Evaluare
Evaluarea periodica
Atestarea 1
Atestarea 2

Evaluare curentă

Lucru individual

60%
Standard minim de performanță
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecţii practice.
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările periodică, curentă, lucrul individual.
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final.
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Examen final
40%

