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PROGRAMĂ PRACTICĂ INGINERIA INSTALAȚIILOR 
 

Primele două săptămâni de practică:  
Teme abordate în funcție de anul de studiu: 
 
Anul I 

• Interfaţă: configuraţie palete, opţiuni, palete, module de lucru, submodule, secţiunea de creare şi cea de 
modificare, funcţii de prelucrare şi funcţii de filtrare, funcţii de vizualizare, bara de statut, scară de 
referinţă, unităţi de măsură; 

• Organizare proiect: structura de mape, afişarea conţinutului unei mape, creare mapă nouă, atribuire 
desene, stări desen, număr maxim de desene într-o mapă;  

• Structura de cladire – organizarea proiectului folosind structura de clădire, atribuire desene, stări desen, 
gestionarea şi eficientizarea lucrului cu structura de clădire; 

• Layer: selecţie layere, definire, statut layere, schimbare layer actual; 

• Import fișiere: importul fișierelor de tip PDF, DWG; 

• Proiect clădire parter: crearea elementelor de tip pereţi mono/multistrat, goluri de ferestre şi de uşi, 
planşeu folosind ca reper planul importat; 

• Proiect clădire mansardă: copiere nivel anterior, ştergere elemente, modificare elemente existente, 
elemente noi (plan de acoperiş, învelitoare); 

• Proiect clădire: cotare automată pereţi, cotare liniară, elemente de anturaj, mobilare planuri; 

• Proiect clădire: organizarea proiectului pentru instalații; 

• Proiect clădire: realizarea instalațiilor sanitare: alegerea și amplasarea obiectelor sanitare, desenarea 
manuală a traseelor 3D, crearea traseelor pentru apa caldă și apa rece, legatura automată a obiectelor 
la traseu, dimensionarea 3D a instalației sanitare, obținerea listelor necesarului de materiale; 

• Proiect clădire: generarea de vederi izometrice folosind funcții precum Calcul ascundere și 
Axonometrie, crearea planurilor de plotare. 

 
Anul II 

• Interfaţă: configuraţie palete, opţiuni, palete, module de lucru, submodule, secţiunea de creare şi cea de 
modificare, funcţii de prelucrare şi funcţii de filtrare, funcţii de vizualizare, bara de statut, scară de 
referinţă, unităţi de măsură. 

• Organizare proiect: structura de mape, afişarea conţinutului unei mape, creare mapă nouă, atribuire 
desene, stări desen, număr maxim de desene într-o mapă; 

• Structura de cladire: organizarea proiectului folosind structura de cladire, atribuire desene, stări desen, 
gestionarea şi eficientizarea lucrului cu structura de clădire; 

• Layer: selecţie layere, definire, statut layere, schimbare layer actual; 

• Import fișiere: importul fișierelor de tip PDF, DWG; 

• Proiect clădire parter: crearea elementelor de tip pereţi mono/multistrat, goluri de ferestre şi de uşi, 
planşeu folosind ca reper planul importat; 

• Proiect clădire mansardă: copiere nivel anterior, ştergere elemente, modificare elemente existente, 
elemente noi (plan de acoperiş, învelitoare); 

• Proiect clădire: cotare automată pereţi, cotare liniară, elemente de anturaj, mobilare planuri; 

• Proiect clădire: organizarea proiectului pentru instalații; 

• Proiect clădire: realizarea instalațiilor de ventilare: alegerea și amplasarea anemostatelor, desenarea 
manuala a traseelor 3D, crearea traseelor, legatura automată a consumatorilor la traseu, dimensionarea 
3D a instalației, obținerea listelor necesarului de materiale; 

• Proiect clădire: generarea de vederi izometrice folosind funcții precum Calcul ascundere și 
Axonometrie, crearea planurilor de plotare. 
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Anul III 

• Interfaţă: configuraţie palete, opţiuni, palete, module de lucru, submodule, secţiunea de creare şi cea de 
modificare, funcţii de prelucrare şi funcţii de filtrare, funcţii de vizualizare, bara de statut, scară de 
referinţă, unităţi de măsură. 

• Organizare proiect: structura de mape, afişarea conţinutului unei mape, creare mapă nouă, atribuire 
desene, stări desen, număr maxim de desene într-o mapă; 

• Structura de cladire: organizarea proiectului folosind structura de cladire, atribuire desene, stări desen, 
gestionarea şi eficientizarea lucrului cu structura de clădire; 

• Layer: selecţie layere, definire, statut layere, schimbare layer actual; 

• Import fișiere: importul fișierelor de tip PDF, DWG; 

• Proiect clădire parter: crearea elementelor de tip pereţi mono/multistrat, goluri de ferestre şi de uşi, 
planşeu folosind ca reper planul importat; 

• Proiect clădire mansardă: copiere nivel anterior, ştergere elemente, modificare elemente existente, 
elemente noi (plan de acoperiş, învelitoare); 

• Proiect clădire: cotare automată pereţi, cotare liniară, elemente de anturaj, mobilare planuri; 

• Proiect clădire: organizarea proiectului pentru instalații; 

• Proiect clădire: realizarea instalațiilor de încălzire: alegerea și definirea parametrilor climatici, preluarea 
elementelor de arhitectură din planul 3D în calculul necesarului de căldură, modificarea elementelor 
preluate, generarea calculului necesarului de căldură, alegerea și amplasarea corpurilor de căldură, 
desenarea manuală a traseelor 3D, crearea traseelor agentului termic, legatura automată a corpurilor 
de încălzire la traseu, dimensionarea 3D a instalației de încălzire, obținerea listelor necesarului de 
materiale; 

• Proiect clădire: generarea de vederi izometrice folosind funcții precum Calcul ascundere și 
Axonometrie, crearea planurilor de plotare. 

 
Se vor realiza Q&A-uri zilnice, în care instructorii nostri vor răspunde la întrebări din proiect. 
 
Finalizarea practicii contă în realizarea unui proiect individual, în care studentul va face tipul de instalație 
specific anului de studiu în care se află.  

 

3-7 august 2020 (concurs interdisciplinar) – OPȚIONAL 
 

Ne dorim ca studenții să învețe să colaboreze cu colegii lor de la alte facultăți de profil, pentru a fi cât 
mai pregătiți pentru situația reală cu care se vor confrunta după terminarea studiilor. Building Information 
Modeling (BIM) face posibil acest mod de lucru colaborativ, deoarece utilizează un model creat pe baza unor 
informații de proiectare sigure, ceea ce permite economisirea timpului de a lua o decizie, realizarea de 
documentații mai bune și posibilitatea de a evalua construcția și performanțele acesteia încă din faza de 
proiect. 

Este foarte important ca proiectul de inginerie să respecte criteriile BIM, deoarece în această etapă el 
reprezintă baza proiectului de echipă. Reprezentanții specializărilor inginerie civilă și ingineria instalațiilor vor 
prelucra proiectul de arhitectură realizat la etapa anterioară a practicii și vor colabora cu studentul arhitect, în 
cazul eventualelor modificări de configurație. 

Mai multe detalii despre Concurs puteți găsi pe www.bimchallenge.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bimchallenge.net/
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Orar Practică pe ani de studiu 

 
 

 

ANUL I 
 

 IUNIE IULIE 
 
 

ziua / 
ora 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri S D Luni  

29 30 1 2 3 4 5 6  

9 - 12 

Prezentare 
generală a 

programelor 
Allplan și 
AX3000 

Importul/ 
exportul 

fisierelor de tip 
.PDF, .DWG, 

Modelarea 3D a 
planului parter 

Modelarea 3D 
a planului 
mansardă. 

Cotarea 
elementelor de 

construcție. 

Modelarea 
3D a 

instalației 
sanitare, 

generarea 
listelor de 
cantități. 

Generarea 
vederilor 

izometrice, 
crearea 

planurilor 
de plotare 

    
Predare 
proiect 

practică 

 

 

 

12 - 13 
Sesiune 

întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

     

 
 
 
 

ANUL II 
 

 IUNIE IULIE 
 
 

ziua / 
ora 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri S D Luni  

29 30 1 2 3 4 5 6  

9 - 12 

Prezentare 
generală a 

programelor 
Allplan și 
AX3000 

Importul/ 
exportul 

fisierelor de tip 
.PDF, .DWG, 

Modelarea 3D a 
planului parter 

Modelarea 3D 
a planului 
mansardă. 

Cotarea 
elementelor de 

construcție. 

Modelarea 
3D a 

instalației 
de 

ventilare, 
generarea 
listelor de 
cantități. 

Generarea 
vederilor 

izometrice, 
crearea 

planurilor 
de plotare 

    
Predare 
proiect 

practică 

 

 

 

12 - 13 
Sesiune 

întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 
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ANUL III 
 

 IUNIE IULIE 
 
 

ziua / 
ora 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri S D Luni  

29 30 1 2 3 4 5 6  

9 - 12 

Prezentare 
generală a 

programelor 
Allplan și 
AX3000 

Importul/ 
exportul 

fisierelor de tip 
.PDF, .DWG, 

Modelarea 3D a 
planului parter 

Modelarea 3D 
a planului 
mansardă. 

Cotarea 
elementelor de 

construcție. 

Modelarea 
3D a 

instalației 
de încălzire, 
generarea 
listelor de 
cantități. 

Generarea 
vederilor 

izometrice, 
crearea 

planurilor 
de plotare 

    
Predare 
proiect 

practică 

 

 

 

12 - 13 
Sesiune 

întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiune 
întrebări și 
răspunsuri 

     

 


