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1. DATE GENERALE ALE CURSULUI 

Denumire METODE DE PUNERE ÎN OPERĂ A PIETREI, BAZATE PE EXIGENȚE 
DE ORDIN ECOLOGIC ȘI TEHNOLOGII BIM 

  

Modul Construcții eco-eficiente și dezvoltare sustenabilă 

Calificarea în 
cadrul căreia se 
încadrează cursul 

* 

Alte calificări care 
pot fi oferite* 

Training vocațional 

Training de ocupare profesională  

Training dublu vocațional 

Educație continuă 

Centrul * 

Caracter OPȚIONAL 

Durata Patru luni 

Curs * 

Limba Limba oficială* 

Timp efectiv (ore) 75 

Programul 
teoretic  

* 

Sala de clasă * 

Programul de 
practică 

* 

Loc de 
desfășurare 

* 

 

(*) Toate câmpurile marcate cu asterisc se vor completa cu informațiile specifice 

pentru fiecare centru educațional. 
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2. DATELE PROFESORILOR  

Profesor 
responsabil 

* 

Departament * 

Domeniu de 
cunoștințe 

* 

Identificarea 
biroului 
profesorului 

* 

Telefon * 

E-mail * 

URL / WEB * 

Calendarul 
tutorialelor  

* 

Locul tutorialelor * 

Profil de predare 
și cercetare  

* 

 

(*) Toate câmpurile marcate cu asterisc se vor completa cu informațiile specifice 

pentru fiecare centru educațional. 
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3. DESCRIEREA CURSULUI 

3.1. Scurtă descriere a conținutului 

- Construcții și dezvoltare sustenabilă. 

- Legislație în domeniul protecției mediului și sustenabilitate în domeniul pietrei 
naturale. 

- Metodologii inovatoare de punere în operă a produselor din piatră. 

- Tehnologiile informaționale aplicate domeniului pietrei. 

- Metodologii de calcul al impactului asupra mediului (LCA, emisiile de CO2…). 

- Utilizarea aplicației BIMstone. 

 

 

3.2. Descrierea generală a cursului 

Termenul „sustenabil” presupune principiul de autosusținere, fără a conduce la 
epuizarea resurselor naturale. O lume coordonată de resursele naturale impune o bună 
gestionare a acestora, pentru a realiza ceea ce este cunoscut drept dezvoltare 
sustenabilă (durabilă), respectiv pentru a răspunde nevoilor din prezent, fără a 
compromite generațiile viitoare. Dezvoltarea durabilă cuprinde trei factori: societate, 
economie și mediu. Pentru a atinge obiectivul dezvoltării durabile, societățile trebuie 
să dezvolte o serie de instrumente care sunt, fără îndoială, produsul cercetării, 
dezvoltării și adaptării umane la mediu. 
 

În acest curs, procesele sustenabile din industria pietrei naturale sunt cunoscute și 
studiate, înțelese ca cele care consumă mai puțină materie primă, energie și produc mai 
puține deșeuri, generând astfel un impact redus asupra mediului, conservând resursele 
economice. 
 

În acest scop, următoarele metodologii vor fi analizate în cadrul legislativ de referință 
pentru studierea unei metodologii de punere în operă a produselor din piatră naturală 
eco-eficiente, bazate pe utilizarea noilor tehnologii. 

 

1. Life Cycle Assessment (LCA) sau evaluarea ciclurilor de viață este un 
proces care ne permite să evaluăm impactul asupra mediului asociat unui 
produs, proces sau activitate, identificând și cuantificând atât utilizarea 
materiei și a energiei cât și deșeurile și emisiile din mediul înconjurător. Astfel 
se determină impactul respectivei utilizări asupra resurselor, se evaluează și se 
implementează strategii de îmbunătățire a mediului. LCA include ciclul de viață 
complet al produsului, procesului sau activității, ținând cont de etapele de 
extracție și prelucrare a materiei prime, producția, transportul și distribuția, 
utilizarea, reutilizarea și întreținerea, reciclarea și eliminarea depozitelor de 
deșeuri la sfârșitul vieții sale utile. 

2. BIM (Building Information Modelling) este o metodologie de lucru 
colaborativă, care revoluționează din punct de vedere tehnologic procesul de 
producție și managementul clădirilor de astăzi. Acest instrument, pe lângă 
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facilitarea realizării unor construcții mai eficiente, permite profesioniștilor din 
domeniu să lucreze în colaborare. 

Utilizarea diverselor instrumente este o parte atractivă a analizei 
problemelor de mediu ce decurg din industria pietrei naturale, care necesită 
tehnici specifice. Adesea, este necesar să le utilizăm pentru a obține 
informațiile necesare pentru a rezolva o problemă de analiză. Obiectivul acestui 
curs este de a preda diferitele metodologii de punere în operă și legătura 
acestora cu exigențele privind protecția mediului și noile tehnologii. 

 

3.3. Obiectivele cursului 
1. Cunoașterea adecvată a noilor tehnologii și legătura acestora cu 

industria pietrei naturale. 

2. Instruirea profesioniștilor din sectorul pietrei naturale în vederea 
creșterii calității lucrărilor finale, asigurând sustenabilitatea mediului 
înconjurător. 

3. Cunoașterea mecanismelor care favorizează recuperarea, reutilizarea și 
reciclarea produselor din piatră naturală. 

4. Cunoașterea și capacitatea de a proiecta soluții care reduc la minimum 
deșeurile generate în procesele de punere în operă a pietrei naturale. 

5. Instruirea cursanților pentru a dobândi un mod critic și științific de 
gândire, pentru a putea adapta tehnologiile disponibile la soluția lor 
constructivă, pentru a răspunde cerințelor din punct de vedere a sustenabilității 
și pentru a proteja mediul înconjurător în timpul proceselor de montaj. 

6. Învățarea modului de funcționare a aplicației BIMstone, ca instrument 
profesional pentru evaluarea impactului asupra mediului al produselor, 
proceselor și serviciilor. 

7. Dobândirea cunoștințelor de bază necesare despre LCA și analizarea 
bazelor de date și metodologiilor de evaluare a impactului asupra mediului, 
disponibile pentru a efectua un LCA. 

8. Creearea unor cazuri practice care să sprijine procesul de învățare. 

9. Prezentarea fundamentelor și reglementărilor de mediu care se referă 
la dezvoltarea sectorului pietrei naturale. 

10. Învațarea funcționării platformei OER, ca o resursă educațională 
deschisă pentru auto-învățarea metodologiilor de montaj pentru o dezvoltare 
durabilă în industria pietrei naturale. 

 



7 

  
 

TASK O1. A5. BIMstone COURSE CURRICULUM BASED ON ECOLOGICAL CHALLENGES AND BIM TECHNOLOGIES. 

Consortium members: Associação Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council 

(RoGBC), Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU), Asociación Empresarial de Investigación Centro 

Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Klesarska Skola Pucisca (KLESARSKA), 

BIM learning application focused on LCA 
qualification and technification of workers 
in natural stone sector. 
 
2018-1-DE02-KA202-005146 

 

 

3.4. Contribuția cursului la practica profesională 
Acest curs își propune să definească abilitățile, competențele și 

cunoștințele necesare pentru punerea în operă a produselor din piatră naturală, 
precum și mijloacele necesare pentru atingerea nivelului maxim de eficiență: 
schele, mașini, scule, macarale etc., luând în considerare aspecte legate de 
construcțiile sustenabile. 

De asemenea, își propune ca viitorii profesioniști să conștientizeze nevoia 
de a prevedea în mod adecvat consecințele negative pe care acțiunile umane le 
pot avea asupra mediului în timpul dezvoltării unui proiect specific. 

Studenții vor deprinde cunoștințele necesare pentru a dezvolta și aplica 
instrumente pentru analiza, luarea deciziilor, prevenirea, corectarea, 
atenuarea etc., a efectelor negative pe care le poate provoca un anumit proiect 
de construcție. 

În prezent, odată cu modificările legislative care au avut loc în ultimii ani, 
unele instrumente preventive au fost incluse în alte autorizații de mediu, deși 
joacă un rol fundamental în minimizarea problemelor de mediu. 

Pe de altă parte, merită evidențiat setul de măsuri care ne permit să 
gestionăm corect diferitele aspecte de mediu ale unei activități specifice, ceea 
ce ne va permite să respectăm legislația actuală, precum și să atingem niveluri 
de excelență în domeniul protecției mediului. 

 

3.5. Recomandări  
(*) Se va completa în baza cerințelor centrului de învățământ. 

 

3.6. Măsuri speciale prevăzute 
(*) Reglementări specifice ale centrului educațional în ceea ce privește 

stabilirea unor adaptări speciale ale metodologiei și dezvoltarea cunoștințelor 
pentru studenții care suferă de un anumit tip de dizabilitate sau limitare. 
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4. COMPETENȚE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

4.1. Competențe de bază 
BC1. Posedă și înțelege cunoștințe care oferă o bază sau o oportunitate de 

a fi original în dezvoltarea și/sau aplicarea ideilor, deseori într-un context de 
cercetare. 

BC2. Studenții știu cum să aplice cunoștințele dobândite și au capacitatea 
de a rezolva probleme în medii noi sau necunoscute în contexte mai ample (sau 
multidisciplinare) legate de aria lor de studiu. 

BC3. Studenții știu să-și comunice concluziile, cunoștințele, respectiv 
justificările finale, pe care le susțin publicului specializat sau  nespecializat într-
un mod clar și fără ambiguitate. 

BC4. Studenții au abilitățile de învățare care le permit să continue să 
studieze într-un mod care va fi în mare măsură autodidact și autonom. 

BC5. Studenții au capacitatea de a aduna și de a interpreta date relevante 
pentru a face interpretări care includ o reflecție asupra problemelor relevante 
de natură socială, științifică sau etică. 

 

4.2. Competențe generale 
GC1. Studenții demonstrează o înțelegere detaliată și bine întemeiată a 

aspectelor teoretice și practice și a metodologiei de lucru în domeniul punerii 
în operă a produselor din piatră naturală și a proceselor de sustenabile de 
montaj. 

GC2. Studenții sunt capabili să prevadă și să controleze evoluția unor 
situații complexe prin dezvoltarea de metodologii de lucru noi și inovatoare, 
adaptate domeniului ingineriei de mediu și a proceselor sustenabile. 

GC3. Să fie capabil să își asume responsabilitatea pentru dezvoltarea 
profesională și specializarea lor într-unul sau mai multe sectoare din domeniul 
punerii în operă a produselor din piatră naturală. 

GC4. Să fie capabil să favorizeze, în contexte profesionale, progresul 
tehnologic, social sau cultural, în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. 

GC5. Să fie capabil să-și asume responsabilitatea pentru dezvoltarea lor 
profesională și specializarea lor într-unul sau mai multe domenii de studiu. 
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4.3. Competențe specifice 
SC1. Cunoașterea principiilor dezvoltării durabile aplicate metodologiilor 

de punere în operă a produselor din piatră naturală și regulile care afectează 
mediul înconjurător. 

SC2. Cunoașterea procedurilor legate de metodologia BIM. 

SC3. Cunoașterea impactului sectorului pietrei naturale asupra dezvoltării 
durabile și, mai ales, aprofundarea cunoștințelor reglementărilor privind analiza 
ciclului de viață a produselor din piatră. 

SC4. Creșterea calității tehnicilor de evaluare în procesele de construcție, 
a sustenabilității sectorului și relația acestuia cu metodologia BIM. 

SC5. Cunoașterea diferitelor instrumente și metodologii digitale 
disponibile pentru a crește eficiența tehnicilor de punere în operă. 

SC6. Planificarea implementării tehnicilor care integrează metodologiile 
tradiționale, luând în considerare impactul potențial asupra mediului și 
instrumentele de colaborare. 

 

4.4. Competențe transversale 
TC1. Aptitudini pentru comunicarea scrisă și orală, precum și pentru 

analiză, organizare, planificare și sinteză, oferind suficiență sau adecvare în 
raționamentul critic. 

TC2. Abilități de a gestiona instrumente asistate de calculator care permit 
gestionarea datelor, rezolvarea problemelor și ajută la luarea deciziilor. 

TC3. Aptitudini pentru munca în echipă, interdisciplinară, care combină 
abilitățile interpersonale, păstrând totodată respectul pentru diversitate, cum 
ar fi coexistența cu alte culturi. 

TC4. Capacitatea de a dobândi criterii pentru formare continuă, 
adaptabilitate la transformările sociale, motivație pentru calitate provenită din 
creativitate. 

TC5. Capacitatea de a concilia cerințele de mediu cu condițiile de 
dezvoltare. 

TC6. Capacitatea de a aplica criterii etice și sustenabilitate în luarea 
deciziilor. 
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4.5. Rezultate obținute 
1. Cunoașterea diferitelor instrumente de management, diferențiindu-le 

pe cele de natură obligatorie de cele cu caracter voluntar. 

2. Identificarea și evaluarea celor mai bune tehnici în cadrul unui proces 
de construire. 

3. Cunoașterea diferitelor concepte ale domeniului sustenabilității. 

4. Cunoașterea construcțiilor sustenabile și evaluarea ciclului de viață. 

5. Înțelegerea sustenabilității ca o nouă cultură în domeniul pietrei 
naturale. 

6. Capacitatea de a dezvolta un proiect eficient, ținând cont de procesul 
de proiectare, noile tehnologii și funcționalitatea acestuia. 

7. Dezvoltarea capacității de a întocmi evaluări de mediu ale proiectelor 
de construire, cât și capacitatea de autocritică. 

8. Cunoașterea diferitelor reglementări europene de protecție a mediului 
în domeniul construcțiilor. 

9. Cunoașterea diferitelor metodologii disponibile pentru punerea în operă 
a produselor din piatră pentru a putea dezvolta un proiect optimizat. 
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5. CONȚINUT 

5.1. Conținutul cursului 
Metodologii disponibile de punere în operă a pietrei. Generarea de 

alternative. Legislația în domeniul protecției mediului și a sustenabilității 
construcțiilor. Construcții și dezvoltare durabilă. Identificarea și evaluări de 
impact. Analiza ciclului de viață a produselor din piatră naturală. Metodologii și 
aplicații BIM în sectorul pietrei. 

 

5.2. Programa teoretică 
MODULUL I: CONSTRUCȚIE ȘI MEDIU 

CAPITOLUL 1. Introducere 

1.1 Concepte. Introducere în sustenabilitate. Mediul înconjurător. 

1.2 Contextul legislativ al dezvoltării durabile și a calității mediului. 

1.3 Introducere în analizele de mediu din domeniul construcțiilor. 

1.4 Sustenabilitatea în sectorul pietrei naturale: Reglementări. 

1.5 Starea nivelului de implementare a construcțiilor sustenabile. 

 

MODULUL II: SUSTENABILITATEA ÎN CONSTRUCȚII CU PRODUSE NATURALE 
DIN PIATRĂ 

CAPITOLUL 2. Evaluarea ciclului de viață (LCA) 

2.1 Definire și scop. 

2.2 Cadrul normativ de referință pentru LCA. 

2.3 Definirea și prezentarea diferitelor faze ale unei evaluări LCA. 

2.4 Aplicație în sectorul pietrei naturale. 

2.5 Exemple LCA. 

 

CAPITOLUL 3. Materiale 

3.1 Produse și materie primă. 
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3.2 Directiva europeană privind produsele. 

3.3 Etichete și Declarații de Mediu (EPD). 

 

MODULUL III: METODOLOGII DE PUNERE ÎN OPERĂ ȘI TEHNOLOGII BIM 

CAPITOLUL 4. Metodologii sustenabile de punere în operă a produselor din 
piatră naturală. 

4.1 Punerea în operă a produselor din piatră. Cadru legislativ. 

4.2 Cele mai comune metodologii de punere în operă a produselor din 
piatră. 

4.3 Exemple de metode sustenabile de montaj. Materiale multimedia 
BIMstone. 

4.4 Exemple de cuantificare a impactului asupra mediului. 

 

CAPITOLUL 5. APLICAREA TEHNOLOGIILOR BIM ÎN DOMENIUL PIETREI 

5.1 Metodologii BIM (Building Information Modelling). Introducere. 

5.2 BIM și sectorul pietrei naturale. Oportunități. 

5.3 Obiecte BIM cu integrare de criterii sustenabile. 

5.4 Utilizarea instrumentului interactiv BIMstone. 

 

5.3. Programa practică 
Realizarea a 4 studii practice de caz. 
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6. METODOLOGIA DE PREDARE 

6.1. Metodologia de predare 

Activitate Tehnici de predare 
Modul de lucru 
al studentului 

Ore 

Expuneri teoretice 

Expunerea conținuturilor 
teoretice. Rezolvarea 
neînțelegerilor ridicate de 
studenți. 

Contact direct: 12 

Individual: 0 

Soluționarea 
problemelor și 
cazuri practice 

Rezolvarea cazurilor practice. 
Problemele sunt prezentate 
studenților spre rezolvare în 
cadrul cursului. Acestea sunt 
rezolvate prin utilizarea tablei 
și/sau a proiectorului. 
Propunere de teme pentru acasă. 

Contact direct: 3 

Individual: 2 

Aplicații practice 
la calculator 

Căutare de informații, 
gestionarea bazelor de date și 
utilizarea programelor asistate de 
calculator. 

Contact direct: 0 

Individual: 4 

Activități de lucru 
în grup 

Rezolvarea cazurilor practice. 
Grupurile de lucru vor fi create în 
sala de curs pentru a efectua 
lucrări pratice, monitorizând 
participarea membrilor grupului. 

Contact direct: 3 

Individual: 2 

Tutoriale 
Rezolvarea neclarităților cu 
privire la teorie, probleme și 
practici. 

Contact direct: 0 

Individual: 3 

Seminare și vizite 
la companii și 
facilități 

În cadrul seminariilor, subiectele 
specifice ale programului teoretic 
vor fi extinse. În funcție de 
disponibilitate, se va face o vizită 
sau se va programa asistența unui 
profesionist expert. 

Contact direct: 3 

Individual: 0 

Lucru / Studiu 
individual 

Studiu asupra cursului. 
Contact direct: 0 

Individual: 25 

Lucrări / Informare 
Realizarea lucrărilor și rapoartele 
de practică care urmează să fie 
livrate de către student. 

Contact direct: 0 

Individual: 10 

Activități de 
formare pentru 
evaluare  

Urmărirea și dezvoltarea 
lucrărilor, aplicațiilor practice și 
rapoartelor. 

Contact direct: 0 

Individual: 4 

Examinare oficială 
Pregătirea, corectarea și 
revizuirea testelor scrise. 

Contact direct: 2 

Individual: 0 

Expunerea 
lucrărilor 

Evaluarea și corectarea 
expunerilor corespunzătoare 
diferitelor lucrări care urmează 
să fie realizate de student. 

Contact direct: 2 

Individual: 0 

 75 
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7. METODOLOGIA DE EVALUARE 

7.1. Activități și criterii de evaluare 

Activități Sisteme și criterii de evaluare 
Pondere 

procentuală 
(%) 

Teste scrise. Vor fi evaluate cunoștințele teoretico-
practice dobândite de student. 

60 

Evaluarea cazurilor de 
practică cu suport TIC. 

Vor fi evaluate cunoștințele dobândite 
în aplicațiile practice cu suport TIC 
(Tehnologii de Informare și 
Communicare).  

5 

Lucrări de evaluare 
individuală și de 
echipă. 

Vor fi evaluate demersul și 
prezentările lucrărilor individuale și 
de grup. 

30 

Alte activități de 
evaluare. 

Vor fi evaluate prezența și 
participarea la cursuri.  

5 

Lucrări 

Lucrări individuale și 
de grup. 

Vor fi evaluate toate aspectele legate 
de sarcina care urmează să fie 
îndeplinită, de la documentare până 
la prezentarea finală. 

40 

Rezolvarea cazurilor 
practice. 

Se vor evalua atât soluția propusă, cât 
și analiza alternativelor și justificarea 
soluțiilor care au fost realizate. 

20 

Lucrări de evaluare 
individuală și de 
echipă. 

Vor fi evaluate demersul și 
prezentările lucrărilor individuale și 
de grup. 

30 

Alte activități de 
evaluare. 

Vor fi evaluate prezența și 
participarea la cursuri. 

10 

 

7.2. Mecanisme de control și monitorizare 
Controlul și monitorizarea procesului de învățare a studenților se va face 

prin următoarele acțiuni: 

- Participarea la problematicile și cazurile practice ridicate la curs. 

- Asistență la orele teoretice și practice. 

- Tutoriale. 
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- Realizarea de chestionare de autoevaluare. 

- Evaluarea testului scris individual sau a lucrărilor de cercetare, 
individuale și în grup. 
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