
 
PRACTICA TOPOGRAFICĂ  

ANUL II 
 

1. PREVEDERI GENERALE 
 
- Practica este cuprinsă în obiectivele prezentului îndrumător. 
- Practica se desfăşoară în unităţi economice de producţie şi/sau de cercetare, care au 

domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului. În cazuri 
excepţionale, studenţii pot efectua o parte din stagiul de practică în cadrul laboratoarelor 
facultăţii, mai ales ca participant la contracte de cercetare ştiinţifică.  

- Pe toată durata desfăşurării activităţilor practice studenţii se vor afla sub îndrumarea unui 
profesor coordonator stagiu de practică. 

- Practica se poate desfăşura în timpul anului universitar sau al vacanţelor universitare, 
conform unei planificări prealabile şi cu acordul managementului proiectului precum şi a 
unităţii gazdă organizatoare a stagiului de practică.  

- Modul de desfăşurare a activităţii practice si cunoştinţele dobândite de student în cadrul 
acesteia vor fi evaluate în cadrul unui colocviu de practică, care se va desfăşura la sfârşitul 
fiecărui stagiu de practică.  

 
 
2. SCOPURI 
 
 Cunoaşterea de către studenţi a modului de organizare si a modului de lucru specific 
unei unităţi de construcţii, formarea de deprinderi practice pe baza cunoştinţelor teoretice 
acumulate în anii de studiu si a celor dobândite în timpul stagiului de practică.  
 Cunoaşterea specificului unităţi de construcţii, construirea standardelor teoretice şi 
practice specifice şi asimilarea acestora, familiarizarea cu activitatea desfăşurată în unităţile 
partenere.  
 
3. OBIECTIVE  
 
Obiectivele urmărite în vederea realizării Caietului de practică sunt:  
1 Studierea modului de proiectare, planificare, pregătire şi realizare a produsului/serviciului.  
2 Studierea proceselor tehnologice, utilajelor, dispozitivelor, sculelor şi verificatoarelor utilizate 
în cadrul realizării produselor. 
3 Studierea aplicaţiilor informatice existente în exploatare, prelucrări şi mijloace de transmisie 
de date, circuitul documentelor şi rapoartele de ieşire obţinute in cadrul acestora.  
4 Formarea abilităţilor de utilizare a tehnicii de măsurare utilizate în cadrul specialităţii 
5 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare, calcul şi reprezentare grafică în 
vederea eficientizării utilizării măsurătorilor efectuate. 
 
La finalizarea stagiului de practică, studenţii trebuie:  

- să realizeze şi completeze prezentul Caiet de practică;  
- să cunoască modul de organizare a lucrului în cadrul unui unităţii gazdă;  
- să cunoască modul de abordare a surselor de documentare;  
- să cunoască modul de concepere şi de realizare a unui proiect;  
- să cunoască rolul si responsabilităţile fiecărui departament din firmă;  
- să se familiarizeze cu principalele responsabilităţi. 
- să cunoască, să utilizeze corect aparatele şi tehnica utilizată în domeniul măsurătorilor 

terestre utilizate în domeniul construcţiilor 



 

4. Tematica propusă a activității de practică 
 
1 zi – prezentarea la facultate, prezentarea programului de practică, instructajul general de 
protecţia muncii, instructaj specific de protectie a muncii şi cu instrumentele topografice. 
 
TEME OBLIGATORII: 
 
1. a) Întocmirea planului topografic al unei suprafeţei de teren dată prin metoda ridicării 
tahimetrice în circuit închis combinată cu metoda radierii. 
  b) Determinarea ariei suprafeţelor de teren relevate (două metode). 
2. Întocmirea profilelor (longitudinal şi transversale) ale unei căi de comunicaţii prin metoda 
drumuirii nivelitice sprijinite, în circuit deschis/închis. 
3. Realizarea trasării primare (axe, puncte, unghiuri, delimitări) conform planului de 
amplasament ataşat proiectului de execuţie. 
4. Determinarea înălţimii unui corp de clădire din cadrul locaţiei şantierului unităţii gazdă.  
5. Verificarea abaterii de la verticală a unui corp de clădire din cadrul locaţiei şantierului unităţii 
gazdă. 
6. Instrumente şi metode topografice moderne utilizate pentru rezolvarea subiectelor 1 ÷ 5 
(studiu documentar). 
7. Instrumente şi tehnici pentru urmărirea comportării în timp construcţiilor (U.T.C.C.) – studiu 
documentar 
 
TEME SUPLIMENTARE: 
1. Determinarea cantităţii de pământ rezultată în urma realizării gropii de fundare a obiectivului 
A.  
2. Întocmirea releveului / plan nivel pentru obiectiv B. (format A3/A2). 
3. Determinarea cantităţii de asfalt necesară pentru acoperirea căii de comunicaţie relevată  

 
 

5. Bibliografie 

1. Programa analitică a disciplinei  
2. Legislația  în vigoare privind cadrul general de organizare a stagiilor de practică, și anume:  
2.a. ORDIN nr. 3955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a 
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat  
2.b. Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licență sau masterat  
2.c. LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor și studenților  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PRACTICA TEHNOLOGICA ŞI DE ORGANIZARE SI CONDUCERE 

– An III - 

 
1. DURATA PRACTICII:  4 săptămâni x 5 zile/săpt. x 6 ore/zi = 120 ore 

PERIOADA DE DESFASURARE A PRACTICII: 
  

  2. OBIECTIVELE PRACTICII 
 
 2.1. Îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor in domeniul tehnologiei şi organizării lucrărilor  
şi  in general, in domeniul alcătuirii si execuţiei construcţiilor,  construcţiilor de drumuri, poduri si 
cai ferate. 
 2.2. Însuşirea de către studenți a metodei de exprimare in scris si grafic prin scheme si 
fise tehnologice atât a concepției de ansamblu cat si a detaliilor ce condiționează realizarea in 
practica a diferitelor procedee tehnologice, in condiții corespunzătoare de calitate, de securitate 
a muncii si de eficienta economica. 
 2.3. Inițierea studenților in activitatea curenta a conducătorului unui punct de lucru, la 
realizarea unui obiectiv de construcţie, activitate ce caracterizează perioada imediat următoare 
absolvirii facultăţii. 
  
 3. TIPURI DE ACTIVITATI DESFASURATE  de studenți in timpul practicii tehnologice. 
 
 În vederea atingerii obiectivelor enunţate la punctul 1 studenții vor desfășura in timpul 
practicii tehnologice următoarele tipuri de activităţi: 
 - activitate de documentare; 
 - activitate de analiza si de prelucrare a informațiilor privind tehnologia de execuţie; 
 Toate aceste activităţi se consemnează in caietele de practica, a căror elaborare 
constituie o activitate continua, pe toata durata practicii. 
 3.1. Activitatea de documentare se refera la culegerea informaţiilor privind: 
 a) Sistematizarea si organizarea teritoriului pe care este amplasat obiectivul: in caietul de 
practica se reproduce  sub forma de schiţă planul de situaţie din zona obiectivului si legăturile 
sale cu restul şantierului. 
 b) Caracteristicile funcţionale ale obiectivului: in caietul de practica se reproduc, din  
documentația tehnica sub forma de schiţe, planurile din care rezulta funcționalitatea obiectului 
însoţite de explicaţiile necesare;  
 c) Caracteristicile structurale ale obiectului exprimate prin planuri, secţiuni si detalii de 
execuţie  pentru principalele elemente de construcţie, schiţate pe caietul de practica. 
 d) Tehnologia de execuţie a obiectului prezentata succint printr-o descriere însoţită de 
schiţele strict necesare explicitării acesteia. 
 e) Organizarea lucrărilor la obiect prezentata in caietul de practica printr-un plan cotat in 
care se precizează amplasarea utilajelor, depozitele de materiale si prefabricate, organizarea 
pazei si stingerii incendiilor, căile de acces, reţelele de alimentare cu energie, inclusiv distantele 
de transport pentru beton si prefabricate. 
 f) Organizarea unităţii ce executa lucrarea (obiectul) cu evidenţierea denumirii si 
legăturilor de subordonare, organizarea interna cu atribuţiile diferitelor compartimente, formaţii 
de munca etc. 
 3.2. Activitatea de analiză si de prelucrare a informaţiilor privind tehnologia de execuţie 
constituie activitatea centrala a studenţilor in timpul practicii tehnologice si consta in: 



 a) Reproducerea in caietul de practica a graficului de realizare a obiectului sau 
reconstituirea acestuia sub îndrumarea conducătorului punctului de lucru pentru a reflecta: 
-  principalele faze tehnologice si succesiunea sau înlănţuirea lor; 
- duratele planificate de execuţie pe faze si  pe ansamblul obiectului, realizarea lor pana in 
   momentul terminării stagiului de practica; 
 b) Reproducerea în caietul de practică sub forma de scheme logice a organizării 
principalelor procese tehnologice complexe si anume: 
- executarea terasamentelor; 
- executarea lucrărilor monolite din beton armat; 
- montarea elementelor prefabricate din beton sau din metal; 
- executarea suprastructurilor de drumuri; 
- executarea suprastructurilor de cale ferata; 
- executarea lucrărilor de consolidare; 
- executarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor. 
   
 Schema logica a unui proces complex reprezintă releveul situației existente si trebuie sa 
reflecte succesiunea tuturor proceselor  componente cum ar fi: 
 
- in cazul lucrărilor de terasamente: săparea, transportul, descărcarea, împrăştierea, 
compactarea pământului, finisarea; 
- in cazul lucrărilor monolite din beton armat: producerea betonului, executarea armaturilor, 
lucrări de cofrare (fixe sau mobile) ridicarea betonului la obiect, punerea in opera, protecţia sau 
tratarea după betonare; 
- in cazul montării elementelor prefabricate: transportul, manipularea si depozitarea elementelor 
prefabricate, tehnologia de montare, asigurarea continuității (postintinderea armaturilor), 
executarea monolitizărilor si a izolațiilor hidrofuge; 
- in cazul executării suprastructurilor rutiere: executarea straturilor granulare, prepararea, 
 transportul, aşternerea, compactarea si finisarea straturilor executate din materiale stabilizate, 
beton de ciment sau beton asfaltic, lucrări de colectare si scurgerea apelor (drumuri, şanţuri 
etc.) normarea calităţii lucrărilor (in laborator si in situ); 
- in cazul executării suprastructurilor de cale ferata: executarea straturilor granulare (de 
repartiţie,  prisma de balastare), lucrărilor executate pe baza de montaj si de cale, lucrări de 
buraj si de finisare a caii; 
- in cazul executării lucrărilor de consolidare: săparea in spatii înguste; executarea de coloane 
barete sau piloți, betonari sau montarea de elemente prefabricate, folosirea textilelor nețesute 
sau alte elemente pentru consolidarea taluzurilor (pereuri). 
 
 Pe schemele întocmite se vor evidenţia pentru fiecare proces si in special pentru cele 
mecanizate utilajul conducător si cele subordonate, datele de identificare a acestora, in special 
productivităţile realizate in condiţii concrete de lucru, duratele ciclurilor respective; 
 - in cazul lucrărilor de întreţinere a îmbrăcăminţilor rutiere: pregătirea suportului, 
materialelor si dozajelor folosite in regimul de temperatura tehnologic de execuţie; 
 
 c) Elaborarea pentru principalele procese tehnologice, ce intra in compunerea unui 
proces 
complex a unor fise tehnologice, care vor structura si vor conţine toate datele evidenţiate in 
modelele de fise din Îndrumătorul pentru elaborarea fiselor tehnologice pentru lucrări de 
construcţii. 
 
 Aceste fişe tehnologice vor constitui un releveu al situației reale înregistrate pe șantier. 
Se recomanda ca in paralel sa se elaboreze si fise tehnologice in care sa se reflecte gândirea 
critica si propunerile personale ale studentului pentru îmbunătăţirea organizării procesului. 
 O atenție deosebita se va da aspectelor prin care tehnologia de execuție influențează 
calitatea lucrărilor, securitatea muncii, eficienta economica. 
 Se vor elabora sau reproduce in caietul de practica cel puțin doua fise tehnologice. 



 
 3.3. Activitatea de elaborare a caietului de practica constituie, așa cum rezulta din cele 
expuse anterior, activitatea prin care studentul face dovada preocupărilor sale in timpul practicii 
si a nivelului la care s-au situat aceste preocupări. 
 
 In consecință, caietul de practica se va elabora in mod continuu in toata perioada 
practicii, astfel încât acesta va avea si aspectul unui jurnal de șantier, a unei dări de seama 
zilnice de activitate. 
 In fiecare zi calendaristica, după menționarea datei, se va rezuma intr-o fraza sau doua 
in ce a constat activitatea din ziua respectiva, după care se vor dezvolta problemele ce au făcut 
obiectul preocupărilor din ziua respectiva conform indicațiilor de la pct. 3.1. si 3.2. 
 
 Se admit si chiar se recomanda fotografii consemnând faze ale procesului tehnologic. 
 
 4. DOCUMENTATII ECONOMICE (ANTEMASURATORI, DEVIZE, SITUATII DE 
LUCRARI, EXTRASE DE RESURSE) PENTRU LUCRARILE EXECUTATE PE SANTIER IN 
PERIOADA PRACTICII. 
 
 5. STUDIUL  ACTIVITATILOR CONDUCATORULUI: 
 - punctului de lucru; 
 - şantierului. 
 Studiul va evidenția: 

a) activitățile conducătorului pe parcursul unei săptămâni, de la ora 8,00 – 14,00; 
b) analiza critică a activităților constatate (necesitatea) activităților, oportunitatea 

momentului etc.); 
c) opinii personale asupra modului de rezolvare a problemelor din sarcina 

conducătorului. 
 
Observații:  
Practica se finalizează prin colocviu susţinut in perioada 2 – 15 septembrie 2013, la o 

data stabilita de cadrul  didactic îndrumător. Nota va reflecta prezenta, conţinutul caietului si 
cunoştinţele dobândite. 

Îndrumătorul are obligația de a finaliza situația fiecărui student din grupa pe care o 
îndrumă. 

 
 6. ORGANIZAREA ACTIVITATII STUDENTILOR PE PERIOADA PRACTICII 
 6.1. Perioada de desfășurare a practicii este de patru săptămâni. Programul de activitate 
este de 6 ore/zi, inclusiv completarea caietului de practica. 
 6.2. Perioada de practica se împarte in următoarele etape: 
 1 zi - prezentarea la șantier, repartizarea la locurile de munca, instructajul general de 
protecția muncii si programarea activității de către conducătorul punctului de lucru; 
 1 zi - instructajul de protecția muncii la locul de munca, documentarea inclusiv 
consemnarea in caietul de practica a informațiilor obținute conform pct. 3.1. in paralel cu 
asistarea conducătorului punctului de lucru conform pct. 3.3.a). 
 17 zile - analiza si prelucrarea informațiilor privind tehnologia de execuție conform pct. 
3.2. in paralel cu asistarea conducătorului punctului de lucru. 
 1 zi - vizarea caietului de practica de către conducătorul punctului de lucru. 
 TOTAL : 20 zile lucrătoare. 
 6.3. In funcție de posibilitatea asigurării rotirii studenților la mai multe șantiere pe care se 
desfăşoară procese tehnologice diferite sau a organizării unor vizite de documentare la alte 
lucrări executate sau in curs de execuție programul poate suferi modificări. 
 
  7. NOTAREA PRACTICII 
 
 Notarea practicii se acorda pe baza colocviului susţinut in perioada 2 – 15 septembrie 



2013 la o dată stabilită de către îndrumătorul de practică. 
 La notare se va chestiona studentul asupra unora din problemele prezentate in caietul de 
practica si apoi se va acorda nota ținându-se seama de: 
 a) nivelul cunoştinţelor reflectate prin răspunsurile la întrebările comisiei; 
 b) frecventa studenților: studenţii ale căror absente depăşesc 20% din numărul de zile de 
practica (3 zile) vor fi notaţi cu insuficient sau in cazul lipsei totale de la practica, absent; 
 c) comportarea studentului, actele de indisciplina, conducând la notarea cu insuficient; 
 d) conținutul caietului de practica conform precizărilor de la pct. 3 si 4. 
 Necunoașterea de către student a materialului înscris in caiet atrage după sine nota 
insuficienta. 
 Nota acordata studentului se înscrie pe prima fila a caietului de practica si va fi urmata de 
semnăturile membrilor comisiei de colocviu: concomitent nota se va trece si in carnetul de 
student si in catalogul care se predă la secretariatul facultăţii. 
 




