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    PROGRAMA  ANALITICĂ 

Practica de inițiere în  construcții / instalații  – an I 

Organizarea activității studenților pe perioada practicii: 

• Perioada de desfășurare a practicii este de două săptămâni, în  perioada 27 

iunie – 8 iulie 2022. Programul de activitate este de 6 ore/zi, inclusiv 

completarea caietului de practică. 

• Perioada de practică se împarte in următoarele etape: 

 1 zi – prezentarea la facultate, prezentarea programului de practică, instructajul 

general de protecția muncii. 

 8 zile – vizite la construcții reprezentative,  pe șantiere de construcții, la producători de 

materiale de construcții și la distribuitori de materiale de construcții / instalații. 

1 zi – colocviu și predarea caietului de practică cadrului didactic îndrumător. 

• Pentru studenții care efectuează practica în  alte localități, practica se 

finalizează prin colocviu susținut în perioada 1 – 14 septembrie 2022 la o data 

stabilită de către îndrumătorul de practică. Nota va reflecta prezența, conținutul 

caietului și cunoștințele dobândite. 

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

îndrumă până la data de 16 septembrie 2022. 

 

1. Durata practicii: 2 săptămâni x 5 zile / săpt. x 6 ore / zi = 60 ore 

 

2. Obiectivele practicii 

2.1. Dobândirea de cunoștințe privind soluții constructive reprezentative, materiale de 

construcții / instalații tradiționale și moderne, utilaje de construcții, tehnologii de execuție. 

2.2. Însușirea de către studenți a unor cunoștințe generale, cu exemplificări reprezentative de 

construcții, instalații executate sau în curs de execuție. 

3. Tipuri de activități desfășurate de studenți în timpul practicii de inițiere în  construcții / 

instalații. 

În vederea atingerii obiectivelor enunțate la punctul 1 studenții vor desfășura în timpul 

practicii activitate de documentare. 

 Toate activitățile se consemnează în caietele de practică, a căror elaborare constituie 

o activitate continuă, pe toată durata practicii. 

 


