Anexa 1.a

Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti

Domeniul de studii Ingineria Instalatiilor

Programul de Studii Instalaţii pentru construcţii

Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenŃe profesionale şi competenŃe transversale
Denumirea calificării:
inginer instalatii pentru constructii

OcupaŃii posibile: inginer instalatii pentru constructii (214203) inginer proiectare de instalatii ( 214207) , profesor in invatamantul gimnazial (232201), profesor in invatamantul
liceal, postliceal si de maistri (232102) (pentru învăŃământul preuniversitar, cu condiŃia repectarii cerintelor legale privind pregatirea psiho-pedagogica- 30 de credite), , instructor
instalatii (214411) ,

Nivelul calificării : LICENłĂ
CompetenŃe profesionale∗ C1. identificarea
constructiva şi
funcŃionala a
elementelor şi
sistemelor de instalaŃii

C2. efectuarea
calculelor de
dimensionare pentru
elemente de instalaŃii

C3. conceperea şi
proiectarea tehnologic
şi economic a
sistemelor de instalaŃii
de complexitate redusă

C4. organizarea şi
conducerea proceselor
de execuŃie a
sistemelor de instalaŃii

C5 identificarea
cerinŃelor de
siguranŃă,
funcŃionalitate,
confort şi
durabilitate, pentru
elemente şi sisteme
de instalaŃii

C2.1. identificarea
soluŃiilor tehnologice
de realizare a
instalaŃiilor specifice
domeniului

C3.1. identificarea
fazelor tehnologice
diferitelor sisteme de
instalaŃii pentru
construcŃii

C4.1. cunoasterea
semnificaŃiei
documentelor specifice
proceselor de
organizare a execuŃiei
lucrărilor de instalaŃii

C5.1 cunoaşterea şi
...
utilizarea
reglementărilor tehnice
specifice

C1.2. identificarea
rolului funcŃional al
elementelor de
instalaŃii

C2.2. definirea
parametrilor
funcŃionali şi ipotezele
de calcul pentru fiecare
categorie de instalaŃii

C3.2. cunoasterea
proprietăŃilor
materialelor de
instalaŃii şi tehnologiile
de punere în operă a
acestora

C4.2. identificarea
naturei resurselor
necesare executării
instalaŃiilor

C5.2 adaptarea
metodelor de calcul la
particularităŃile
elementelor şi
sistemelor de instalaŃii

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de
probleme/situaŃii bine definite, tipice domeniului în condiŃii de asistenŃă
calificată

C1.3. particularizarea
soluŃiilor de alcătuire
pentru toate categoriile
de instalaŃii

C2.3. conceperea
schemelor tehnologice,
să selecteze
echipamentele şi
materialele adecvate
pentru realizarea
acestora

C3.3. selectarea
materialelor şi
tehnologiilor adecvate
condiŃiilor particulare
de alcătuire şi
amplasare a
instalaŃiilor

C4.3. dimensionarea
resurselor necesare şi
să evalueze costurile
aferente

C5.3 utilizarea
…
principiilor de alcătuire
şi calcul specifice
cerinŃelor identificate

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode şi teorii

C1.4. reprezentarea
C2.4. efectuarea
grafica a elementelor şi calculelor de
schemelor de instalaŃii dimensionare şi
verificare pentru
echipamente şi
elemente de instalaŃii

C3.4. proiectarea
proceselor tehnologice
specifice diferitelor
faze de execuŃie a
sistemelor de instalaŃii

C4.4. programarea şi
optimizarea
activităŃilor specifice
proceselor de execuŃie
a instalaŃiilor

C5.4 cunoaşterea şi
aplicarea exigenŃelor
esenŃiale conform
normelor de calitate
pentru elemente şi
sisteme de instalaŃii

…

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode
consacrate în domeniu

C1.5. cunoasterea
conŃinutului şi gradului
de detaliere a
documentaŃiilor
tehnice pe faze de

C3.5. transpunerea
conceptelor
tehnologice în
documente de proiect
tehnologic

C4.5. elaborarea
documentelor tehnice
privind organizarea şi
conducerea lucrărilor
de execuŃie a

C5.5 elaborarea unor
documente tehnice
privind gradul de
satisfacere a cerinŃelor
şi eventuale

…

Descriptori de
nivel ai elementelor
structurale ale competenŃelor profesionale∗∗

…

CUNOŞTINłE
C1.1. cunoasterea
1. Cunoaşterea, înŃelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea atributelor fiecărei
categorii de instalaŃii
profesională
pentru deservirea
construcŃiilor
2. Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor
variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

…

ABILITĂłI

∗

C2.5. transpunerea
rezultatelor calculelor
de dimensionare în
documente tehnice ale
proiectului

Se vor identifica 4 – 6 competenŃe profesionale
Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaŃi în Matricea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior (Fgura 3) în funcŃie de nivelul calificării (LicenŃă/Masterat/Doctorat)

∗∗

promovare a investiŃiei

Standarde minimale de performanŃă pentru evaluarea competenŃei:

Descriptori de nivel ai competenŃelor transversale∗∗

- cunoasterea
principiilor de alcătuire
a sistemelor de
instalaŃii;
- recunoasterea
elementelor de
instalatii şi a rolului lor
specific
- identificarea si
reprezentarea grafică a
elementelor de
instalaŃii conform
standardelor specifice

- cunoasterea legilor
fundamentale care
guvernează
fenomenele fizice
specifice categoriilor
de instalaŃii;
- aparatul matematic
necesar calculelor de
dimensionare a
elementelor
componente ale
instalatiilor
- relaŃiile principale de
calcul pentru
dimensionarea
elementelor de
instalaŃii specifice
- utilizarea
programelor de calcul
automat din domeniul
instalatiilor si
interpretarea
rezultatelor

- proprietăŃile fizicomecanice ale
materialelor de
instalaŃii;
- dispozitive,
echipamente, utilaje şi
tehnologii specifice
pentru execuŃia
diferitelor categorii de
instalaŃii;
- fise tehnologice
pentru desfasurarea
fazelor de executie
specifice

CompetenŃe transversale

instalaŃiilor

neconformităŃi în
proiectarea, execuŃia şi
exploatarea
elementelor şi
sistemelor de instalaŃii

- metode de organizare
a proceselor de
execuŃie;
- cunoştinŃe privind
întocmirea
documentaŃiei
economice;

- identificarea
neconformităŃilor la
exigenŃele enunŃate,
pentru un element
simplu de instalaŃii.

Standarde minimale de performanŃă pentru evalurea competenŃei

T1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiŃii de
autonomie restrânsă şi asistenŃă calificată

CT1 asumarea responsabilităŃii propriilor decizii şi acŃiuni în situaŃii bine - în situaŃii bine definite selectează şi aplică decizii corecte în limitele
definite
autonomiei atribuite

T2. Familiarizarea cu rolurile şi activităŃile specifice muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

CT2 -disponibilitatea de a relaŃiona cu membrii echipei şi capabilitatea de
a coordona activităŃi specifice domeniului
-sa aiba abilitati de comunicare, in limba materna si straina si transmitere
a informatiilor catre grupuri si medii profesionale

- acceptă diversitatea de opinii, colaborează în luarea deciziilor şi
participă la îndeplinirea acestora şidistribuie sarcini subordonaŃilor în
acest sens.
- elaborează şi susŃine în echipă lucrări folosind programe de prezentare
cu ajutorul calculatorului.

T3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăŃare, pentru dezvoltarea personală şi
profesională

CT3 cunoaşterea şi respectarea valorilor şi eticii profesionale şi
identificarea nevoilor proprii de învăŃare şi dezvoltare personală şi
profesională

- la identificarea unei noutăŃi profesionale se documentează asupra
oportunităŃii utilizării acesteia în rezolvarea problemelor profesionale
curente.

