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I. Preliminarii 

Curriculumul modular ,, Organizarea construcţiilor”, este un document normativ şi 

obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor - constructori  în 

învăţământul profesional tehnic postsecundar.  

Scopul studierii acestui modul constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale specific de organizare și executare a proceselor de construcţii în 

succesivitatea lor tehnologică.  

Modulul contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale generale de respectare 

şi de promovare a normelor de construcţii. 

În mod obligatoriu, până la demararea procesului de instruire la modulul în cauză , 

trebuie certificate următoarele discipline fundamentale: Materiale de construcţii, 

Desen de construcţii, Mecanica teoretică și rezistenţa materialelor, Topografia 

inginerească, Mașini și mecanisme, Desen și infografică şi module de specialitate: 

Construcţii civile, Construcţii industrial, Realizarea proceselor de construcţii, Calculul 

elementelor de construcţii. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

Agenţii economici solicită specialiști competenţi și capabili să contribuie la soluţionarea 

problemelor parvenite în activitatea lor, ceea ce poate fi realizat printr-o instruire 

profesională, relevantă și continuă în domeniului construcţiilor. 

Curriculumul modular Realizarea proceselor de construcţii asigură formarea viitorului 

specialist prin: 

− dezvoltarea și exersarea diferitor abilităţi practice, 

− oferirea posibilităţilor de a îşi asuma responsabilităţi și a lua decizii competente,  

− de a coopera și lucra în echipă, 

− dezvoltarea interesului faţă de profesia aleasă, orientînd elevii spre activităţi 

independente de mini-cercetare, formulare de ipoteze, concluzii și argumentări. 

Studierea modulului va contribui la formarea unui specialist capabil să aplice metode și 

tehnologii moderne în domeniul constrcucţiilor, să utilizeze cele mai performante 

materiale, să se adapteze la diverse condiţii de muncă, să monitorizeze întregul proces 

și să ia decizii optime și competente în activitatea profesională.  

Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru 

studierea modulului: Organizarea construcţiilor. De asemenea, viitorul tehnician-

constructor va aplica aceste competenţe în activitatea profesională, în special, în 

activităţile legate de proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia 

clădirilor şi edificiilor.  
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Elaborarea proiectelor de organizare şi executare a lucrărilor de construcţie-

montaj. 

CS2. Dirijarea eficientă a fluxului tehnologic la realizarea clădirilor şi complexelor de 

clădiri.   

CS3. Monitorizarea lucrărilor de pregatire ingenerească a santierului. 

CS4. Elaborarea planului calendaristic în succesivitatea tehnologică a proceselor. 

CS5. Planificarea şi organizarea construcţiei în baza graficului reţea. 

CS6. Proiectarea panului general de construcţie al şantierului. 

CS7.Recepţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

 

IV. Administrarea modulului 
 

Se
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N
u

m
ăr

u
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e 
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e 

Total 

Contact direct 

Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

 

PC 
Lucrul 

individual 

VIII 180 40 20 30 90 examen 6 

 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut/ 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi (A) 

 

1. Proiectele de organizare şi executare a lucrărilor 

UC1. 
Elaborarea proiectelor de 
organizare şi executare a 
lucrărilor de construcţie-
montaj. 
 

1.1 Conţinutul şi organizarea  
lucrărilor prealabile celor de 
construcţii.  
2.2 Proiectul de organizarea  
lucrărilor, componenţa şi conţinutul. 
Date iniţiale pentru proiectare. 
Ordinea elaborării, coordonarea, 
examinarea şi aprobare a proiectului 
de organizarea lucrărilor.  
2.3.Proiectul de executare a 
lucrărilor, date iniţiale pentru 
elaborare: componenţa şi conţinutul, 
ordinea elaborării, coordonarea şi 
aprobarea. 2.4.Indicii tehnico-
economici a proiectelor. 

A.1. Explicarea  metodelor de 
organizare a construcţiei. 
A.2.  Idendificarea lucrărilor 
prealabile celor de 
construcţii. 
A.3. Executarea lucrărilor 
prealabile celor de 
construcţii. 
A.4.Idendificarea 
componenţei şi conţinutul 
proiectelor; 
A.5.Descrierea paşiilor şi 
ordinea de elaborarare a 
proiectelor; 
A.6.Calcularea indiciilor 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut/ 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi (A) 

 

tehnico-economici a 
proiectelor. 

2. Bazele organizării lucrărilor în flux 

UC2. Dirijarea eficientă a 
fluxului tehnologic la 
realiuarea clădirilor şi 
complexelor de clădiri.   
 
 

2.1. Principiile de organizare în flux a 
lucrărilor. Clasificarea fluxurilor. 
Caracteristica fluxurilor.  Parametri 
de bază a fluxurilor.                                        
Ritmul de lucru a brigăzilor. Planul 
fluxului. Determinarea numărului 
muncitorilor. Repausurile tehnologice 
la executarea lucrărilor.  
2.2. Fluxul de obiect şi complex. 
Legătura dintre fluxurile specializate. 
Eficacitatea tehnico- economică a 
organizării lucrărilor în flux. Metoda 
de organizare a complexurilor 
industriale. 

A. 7.Explicarea principiilor de 
organizare în flux a lucrărilor. 
A.8. Idendificarea fluxurilor.               
A. 9. Explicarea fluxurilor de 
obiect şi complex. 
 

3. Pregătirea tehnico-organizaţională a construcţiei 

UC3. Monitorizarea 
lucrărilor de pregatire 
ingenerească a santierului. 
 

3.1. Componenţa lucrărilor 
pregătitoare. Pregătirea tehnologică 
a construcţiei.  
3.2. Pregătirea inginerească a 
şantierului. Componenţa lucrărilor de 
pregătire tehnologică a lucrărilor de 
construcţii, oformarea aprobării la 
aceste lucrări. 

A.10. Descrierea  lucrărilor 
pregătitoare. 
A.11.  Explicarea paşiilor de 
pregătire tehnologică a 
construcţiei şi  
şantierului. 

4. Planul calendaristic 

UC4.Elaborarea 
 planului calendaristic  
în succesivitatea 
tehnologică a  
proceselor. 
 

4.1. Componenţa şi destinaţia 
planului calendaristic. Datele iniţiale 
şi metoda de proiectare a planului 
calendaristic. Alegerea metodei de 
executare a lucrărilor pe baza 
comparării tehnico-economice. 
Asocierea diferitor lucrări în procese 
şi determinarea succesivităţii 
tehnologice şi duratei de execuţie.  
4.2. Planul calendaristic la lucrările în 
flux. Planul calendaristic la lucrările 
de montaj şi transportare. Fişele de 
transport- montaj. Protecţia muncii şi 
tehnica securităţii la executarea 
planului calendaristic. 
4.3. Calculul volumelor de lucru. 
Determinarea cheltuielilor de muncă 
şi maşini. 
4.4. Alcătuirea graficelor mişcării 
muncitorilor, a maşinilor, 
aprovizionarea cu materiale şi 
materiale nefabricate, aprovizionarea 
cu materiale de apreciere a 

A.12.  Descrierea 
componenţei  şi destinaţiei 
planului calendaristic. 
A.Idendificarea datelor 
iniţiale şi metoda de 
proiectare. 
A.13.  Alegerea procesului, 
determinarea succesivităţii 
tehnologice şi durata lui de 
execuţie. 
A.14. Calcularea volumelor 
de lucru, cheltuielile de 
muncă şi maşini a 
proceselor. 
A.15. Elaborarea graficelor 
mişcării muncitorilor, 
maşinilor, aprovizionării cu 
materiale; 
A.16.  Calcularea indicii 
tehnico-economici a planului 
calendaristic. 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut/ 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi (A) 

 

variantelor planului calendaristic. 
4.5. Indicii tehnico-economici a 
planului calendaristic. 

5. Organizarea planificării şi conducerii cu lucrările în baza graficului reţea 

UC5. Planificarea şi 
organizarea construcţiei în 
baza graficului reţea. 
 

5.1. Destinaţia graficului reţea. 
Elementele principale ale graficului 
reţea. Parametrii graficului reţea. 
Optimizarea graficului reţea.  
5.2. Organizarea lucrărilor de 
construcţii pe baza graficului reţea. 
Dispeceratul  şi controlul operativ 
despre mersul construcţiei. 

A. 17. Explicarea destinaţiei 
graficului reţea. 
A. 18. Descrierea                                
elementelor principale; 
A.19. Idendificarea  
parametriilor graficului 
reţea. 
A.20. Calcularea proiectului 
şi optimizarea graficul reţea. 
A.21.  Idendificarea rolului 
dispeceratului şi controlul 
operativ despre mersul 
construcţiei.  

6. Planul general de construcţie 

UC6. Proiectarea panului 
general de construcţie al 
şantierului. 
 

6.1. Destinaţia, conţinutul planului 
general de construcţii. Date iniţiale 
pentru proiectare, principiile de 
proiectare a planului general de 
construcţii. Componenţa planului 
general de construcţii, succesivitatea 
proiectării. Proiectarea pe planului 
general de construcţii a maşinelor şi 
mecanismelor, dezaxarea lor. 
Aranjarea macaralelor lîngă groapa 
de excavare şi tranşee. Zona de 
montaj–zonă periculoasă.  
6.2. Proiectarea pe planul general de 
construcţii a clădirilor provizorii, 
calculul suprafeţelor şi cerinţelor 
către aranjare. Calculul  şi proiectarea 
dispozitivelor, aprecierea 
dimensiunilor. 
6.3. Proiectarea reţelei temporare de 
alimentare cu curent electric şi apă. 
Calculul energiei electrice, apei. 
Alegerea schemelor. Cerinţele faţă de 
cerinţele protecţiei muncii, sanitaro-
igienice, antiincendiare şi mediul 
ambiant la elaborarea planului 
general de construcţii. 

A.22.  Descrierea  
componenţei  şi destinaţiei 
planului general de 
construcţii. 
A.23. Idendificarea datelor 
iniţiale pentru proiectare. 
A.24.  Alegerea 
succesivitatea proiectării. 
A.25. Calcularea zonei de 
montaj–zonă periculoasă a 
maşinilor, suprafeţele 
clădirilor provizorii, 
depozitelor, necesitatea în 
alimentare cu curent electric 
şi apă. 
A.26. Proiectarea  zona de 
montaj–zonă periculoasă a 
maşinilor, clădirile provizorii, 
depozitele, autodrumurile, 
reţelele  temporare 
inginereşti, etc, pe planul 
general de construcţii. 
A.27.  Explicarea cerinţelor 
de  protecţie a muncii, 
sanitaro-igienice, 
antiincendiare şi mediul 
ambiant;  
A.28.  Calcularea indiciilor 
tehnico-economici. 

7. Recepţia lucrărilor, darea în exploatare 

UC7. Recepţia 
construcţiilor şi 

7.1.Organele de supraveghere şi 
control, drepturile şi îndatoririle. 

A.29. Idendificarea organele 
de supraveghere şi control. 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut/ 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi (A) 

 

instalaţiilor aferente. Controlul calităţii. Pregătirea actelor 
şi ordinea de dare a construcţiilor 
pentru montarea utilajului.                                                                                                                                  
7.2.Darea în exploatare a obiectelor 
finite. Stadiile de primire. Comisia de 
lucru, componenţa şi problemele. 
Comisia de Stat de primire, 
componenţa ei. Actele de primire a 
clădirii în exploatare. 

A.30.  Planificarea şi 
întocmirea comisiei de lucru 
şi de Stat de recepţie a 
lucrărilor; 
A.31. Întocmirea 
documentaţia necesară de 
primire a clădirii în 
exploatare. 

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare. 
 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual 
Teorie 

Practică/ 

Seminar 
PC 

1 Proiectele de organizare 

şi executare a lucrărilor 

 

6 

 

4 

  

2 

2 Bazele organizării 

lucrărilor în flux. 

 

8 

 

4 

  

4 

3 Pregătirea tehnico-

organizaţională a 

construcţiei. 

 

4 

 

2 

  

2 

4 Planul calendaristic. 48 12 10  26 

5 Organizarea planificării şi 

conducerii cu lucrările în 

baza graficului reţea. 

 

4 

 

2 

  

2 

6 Planul general de 

construcţie. 

46 14 10  

22 

7 Recepţia lucrărilor, darea 

în exploatare
 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

8 Proiect de curs 60   30 30 

 Total 180 40 20 30 90 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor. 
 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Proiectele de organizare şi executare a lucrărilor 

1.1.Date iniţiale, 

componenţa, conţinutul și  

elaborarea proiectului de 

organizare și executare a 

lucrărilor.  

 

Referat 

 

Prezentarea 

referatului/ 

Power Point 

 

Săptămâna 1 

 

2. Bazele organizării lucrărilor în flux 

2.1. Principii  de organizare 

în flux a lucrărilor. 
Planșe 

Prezentare 

planșei 
Săptămâna 2 

3. Pregătirea tehnico-organizaţională a construcţiei 

3.1. Componenţa lucrărilor 

pregătitoare. Pregătirea 

tehnologică a construcţiei și 

şantierului. 

Studiu de caz cu 

situaţii de integrare 

autentice şi simulate 

 

Prezentarea 

studiului 

 

Săptămâna 3 

4. Planul calendaristic 

4.1. Calculul volumelor de 

lucru. 

Tabele cu algoritmul 

de calcul 

Prezentarea 

tabelelor 

Săptămâna 4 

 

4.2. Determinarea 

consumului de manoperă şi 

cheltuielilor de timp a 

mecanismelor. 

Tabele cu algoritmul 

de calcul 

Prezentarea 

tabelelor 

Săptămâna 5 

 

4.3. Elaborarea planului 

calendaristic. 
Planul calendaristic 

Prezentarea 

planului 

calendaristic 

 

4.4 Elaborarea graficelor 

mişcării muncitorilor, 

maşinilor, aprovizionării  cu 

materiale, calculul indicilor 

tehnico-economici. 

Graficele mişcării 

muncitorilor, 

maşinilor, 

aprovizionării  cu 

materiale. 

Prezentarea 

graficelor 

Săptămâna 5 

 

5. Organizarea planificării şi conducerii cu lucrările în baza graficului reţea 

5.1. Organizarea lucrărilor 

de construcţii pe baza 

graficului reţea. 

Dispeceratul  şi controlul 

operativ despre mersul 

construcţiei. 

Set de întrebări la 

temă. 

Prezentarea setului 

de întrebări 

Săptămâna 6 

 

6. Planul general de construcţie 

6.1. Calculul suprafeţelor 

clădirilor provizorii. Tabele cu algoritmul Prezentarea Săptămâna 7 
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Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

de calcul tabelelor 

6.2. Calculul  şi proiectarea 

depozitelor de șantier, 

aprecierea dimensiunilor. 

Tabele cu algoritmul 

de calcul 

Prezentarea 

tabelelor 
Săptămâna 7 

6.3. Calculul necesităţii în  

apă potabilă. 

Tabele cu algoritmul 

de calcul 

Prezentarea 

tabelelor 
Săptămâna 8 

6.4. Calculul necesităţii în  

energie electrică 

Tabele cu algoritmul 

de calcul 

Prezentarea 

tabelelor 
Săptămâna 8 

6.5.Proiectarea  pe  planul 

general de construcţie a 

reţelelor temporare 

inginerești. 

Scheme de amplasare 

a reţelelor 

Prezentarea 

schemelor 
Săptămâna 9 

7. Recepţia lucrărilor, darea în exploatare 

7.1. HG Nr. 285 din  

23.05.1996 cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

de recepţie a  

construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

 

 

Referat 

 

Prezentarea 

referatului/ 

Power Point 

 

 

Săptămâna 9 

 

 

 

VIII.  Lucrările practice recomandate. 

 
 

Nr. 
 

Tematica lucrărilor practice Nr. de ore 

1 

Elaborarea Planului calendaristic: 

 Calculul volumelor de lucru.  

 Calculul consumului de manoperă şi cheltuielelor de timp a 
mecanismelor.  

 Elaborarea planului calendaristic.  

 Elaborarea graficului mişcării forţelor de muncă.  

 Elaborarea graficului mişcării maşinelor şi mecanismelor. 

 Calculul indicilor tehnico-economici. 

 
 
 
 

10 
 
 
 

2 

Elaborarea Planului general de construcţii: 

 Calculul suprafeţelor depozitelor de şantier.  

 Calculul suprafeţelor clădirilor provizorii. 

 Calculul necesităţii în energie. 

 Calculul necesităţii în apă. 

 Calculul indicilor tehnico-economici. 

 
 

10 
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IX. Sugestii metodologice. 

În procesul studierii modulului Organizarea construcţiilor cadrul didactic va folosi 

tehnologii eficiente de predare-învăţare-evaluare. Profesorul va selecta și aplica acele 

tehnologii, forme și metode de organizare a activităţii de învăţare, care sunt adecvate 

specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor și care contribuie 

la formarea competenţelor profesionale preconizate. 

Pentru facilitarea însușirii conţinuturilor teoretice, dar și pentru formarea abilităţilor 

practice, se recomandă utilizarea formelor și metodelor interactive de predare-

învăţare, precum: instruirea problematizată, demonstrarea, descrierea, compararea, 

studiul de caz.  

Procesul didactic se va desfășura sub formă de seminare, lecţii practice și de laborator, 

excursii tematice. Formele recomandate de organizare a activităţilor de învăţare sunt: 

lucrul în grupuri mari sau mici, lucrul individual. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale. 

Pentru aprecierea competenţelor profesionale se recomandă realizarea evalurilor: 

iniţială, formativă și sumativă. 

Evaluarea iniţială se va realiza prin test scris. Scopul evaluării iniâiale este de a stabili 

nivelul competenţelor elevilor, formate în cadrul disciplinelor fundamentale,i 

modulelor de specialitate şi stagiile de practică precedente și respectiv, gradul de 

pregătire a acestuia pentru formarea și consolidarea noilor competenţe profesionale. . 

În procesul evaluărilor continue vor fi appreciate, în mod obiectiv, atât cunoştinţele şi 

competenţele elevilor, cât şi progresele înregistrate de aceştia. 

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: test de evaluare cu 

situaţie de integrare, observarea comportamentului elevului, analiza rezultatelor 

activităţii elevului, discuţia/conversaţia, chestionarea scrisă, tabele cu algoritmul de 

calcul, lucrări practice, elaborarea fişelor tehnologice, prezentarea referatelor, 

proiectelor individuale de activitate şi portofoliului. Prin evaluarea curentă/formativă, 

cadrele didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se 

implice în dobândirea competenţelor profesionale. 

La finele modului va fi realizată Evaluarea sumativă Elevii vor susţine examenul în 

formă de test cu situaţii de integrare și cu itimi de diferit nivel de complexitate.  
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii. 

În procesul de predare a modulului ,,Organizarea construcţiilor”, orele teoretice,  

practice şi proiect de curs se vor desfăsura în sala de curs dotată su tablă interactivă 

sau proiector multimedia. 

Echipament didactic recomandat: tablă interactivă sau proiector multimedia, 

calculator cu programa AutoCad, set de instrumente pentru desen de construcţii şi 

normative în construcţii. 

Elevii trebuie să se instruiască şi corect să efectueze lucrările practice şi proiectul de 

curs,  în volumul necesar.  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Nr. de exemplare 

disponibile 

 

1 

N.Prutean „Tehnologia executării 

construcţiilor”, partea I. Chişinău 

1995. 

Bibliotecă 

- 

2 

N.Prutean „Tehnologia executării 

construcţiilor”, partea II. Chişinău 

1997. 

Bibliotecă 

48 

3 
Trelea „Tehnologia construcţiilor” 

volumul I. Cluj – Napoca 1997. 
Bibliotecă 

68 

4 

Iu.Dohmilă, V.Toporeţ  „Tehnologia 

lucrărilor de finisaje în construcţii”. 

2010 

Bibliotecă 

130 

5 

Данилов «Технология и организация 

строительного производства», Москва 

1985. 

Bibliotecă 

387 

6 
Гаевой «Курсовое дипломное 

проектирование», Ленинград 1987. 
Bibliotecă 

77 

7 Барк «Строительные краны», Киев 1974. Bibliotecă 24 

8 
Коротаев «Справочник мастера 

строительства», Москва 1989 
Bibliotecă 

3 

9 Кушнарев «Монтаж ЖБК», Киев 1975. Bibliotecă 16 

10 
Вулчин «Производство 

строительных работ», Москва 1987. 
Bibliotecă 

50 

11 

R. Mihai Papae  „Cum hidroizolăm 

fundaţiile construcţiilor” Bucureşti 

1992. 

Bibliotecă 

60 

12 

Тгеlеа А., Giuşcă N., Pamfil E., 1988. 

Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor. 

Vol. I, II, Iaşi, 1988. 

Bibliotecă 

2 

13 
Швиденко В. М. Монтаж 

строительных конструкций. М.1987 
Bibliotecă 

85 
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