FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Anul de studiu

III

Semestrul*

S6

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie,
Total ore din planul de
învăţământ

56

Total ore
studiu
individual

Tipul de evaluare finală (E / V / C)
Ob

Numărul de credite

48

Total ore pe semestru

V
4
104

Titularul disciplinei
Conf.dr.ing. PANŢEL VICTOR
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare
semestru
Facultatea

Resurse Minerale şi mediu

Catedra

Mine

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Profilul

Constructii

Total

C**

S

L

P

Specializarea

C.C.I.A.

56

28

-

28

-

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)


disciplina cu caracter practic formand bazele pregatirii inginerilor de
executie

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)


Competenţe
specifice
disciplinei

se prezinta tehnologiile normativ - tipizate conform prevederilor
normativelor tehnice in vigoare

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de
aplicare)
 formeaza deprinderile tehnico-aplicative pentru conducerea activitatilorde
executie in constructii
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesională)


conduce la crearea starii de competenta profesionala, de stimulare a
competentei calitative.

Tipul activitatii
CURS

LUCRARI

Programa analitica
Continutul
1. Deschiderea santierului de constructii -montaj
Lucrari de organizare de santier
2. Trasarea lucrarilor de constructii
3. Lucrari de terasamente,sapaturi,sprojiniri,epuismente
4. Lucrari de umpluturi compactate.Consolidarea si armarea
umpluturilor
5. Fundatii de suprafata
5.1
Fundatii continue
5.2
Fundatii izolate
5.3
Fundatii pe radiere
6. Fundatii de adancime
6.1
Fundatii pe piloti
6.2
Fundatii pe coloane
6.3
Fundatii pe chesoane
7. Fundatii pe pamanturi sensibile la inmuiere si pe
pamanturi argiloase cu umflari si contractii mari
8. Lucrari de zidarie
8.1
Materiale
8.2
Mortare(compozitii,proprietati,preparare)
8.3
Zidaria din caramizi si blocuri ceramice cu goluri
8.4 Cosuri de fum, cornise si brauri
8.5
Zidaria din blocuri de beton usor ( BCA etc )
8.6
Pereti din elemente de BCA
8.7
Zidarii din piatra naturala ( bruta,prelucrata,moloane)
8.8
Zidarii din materiale speciale
8.9
Executarea tencuielilor
9. Lucrari de beton armat monolit
9.1
Clasificarea si principalele proprietati tehnologice ale
betoanelor de rezistenta
9.2
Cofraje si sustineri. Schele
9.3
Armarea elementelor din beton armat
9.4
Prepararea betoanelor de resistenta.Transportul
9.5
Executarea lucrarilor de betonare
9.6
Tolerantele dimensionale si defectele de calitate
TOTAL
1. Analiza utilitatii si importantei disciplinei.
Documente normative
2. Trasarea lucrarilor de constructii.Aplicatii practice
3. Tehnologia sapaturilor si umpluturilor.Fisa tehnologica
4. Tehnologia fundatiilor.Fisa tehnologica
5. Tehnologia zidariilor si tencuielilor.Fisa tehnologica
6. Tehnologia cofrajelor si schelelor.Fisa tehnologica
7. Reteta de preparare a betoanelor si controlul calitatii.
Aplicatii practice
8. Statia de betoane.Pompele de beton.Autobetonierele
TOTAL

Ore alocate
1
2
4
2

2

2
1

2

6

4

2
28
2
4
2
4
4
4
4
4
28

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

50%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

25%

- testarea periodică prin lucrări de control

-

- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

25%

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup,
proiect etc.}.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
-compozitia mortarului pentru zidarie
- fundatii pe piloti, chesoane
-compozitia betonului C 12/15
- zidarii din materiale compozite

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

6

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu după manual, suport de curs

6

9. Pregatire examinare finală

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

2

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

2

11. Documentare pe teren

4

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10

14

12. Documentare pe INTERNET 2

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0

13. Alte activităţi …

7. Pregătire lucrări de control

14. Alte activităţi …

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48

BIBLIOGRAFIE
1. NORMATIVE
C 83 - 68
Normativ pentru trasarea necesara amplasarii constructiilor
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