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ARHITECTURA CONSTRUCTIILOR I, II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Urbanism și Design Urban 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie și management în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II(învăţământ cu frecvenţă); 
II, III (învățămînt cu frecvență 

redusă) 

3,4; 
4, 5; 

Ex. 
Ex. 

 

F - unitatea de 
curs 

fundamentală 

O – unitatea 
de curs 

obligatorie 
11 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi 180/150 
FR 120/120 

45/45 
10/10 

45/30 
10/6 

30/30 
40/36 

30/30 
30/30 

30/15 
30/30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Grafica inginerească, materiale de construcție 

Conform competenţelor Obținerea cunoștințelor pentru reprezentarea grafică a soluțiilor de 
proiectare a clădirilor civile și industriale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Aulele pentru desfășurarea prelegerilor este necesar de amenajat cu calculator, 
proiector și ecran. Ocupații neprevăzute de planul de lucru nu sunt acceptate. 

Seminar/proiect 
de an 

Aprofundarea materialului teoretic prin executarea diferitor lucrări de proiectare pe 
hârtie milimetrică sau la calculator. 

Proiect de an Proiectul de an se îndeplinește sinestătător în timpul lucrului individual. Pentru proiect 
se prevăd ore de consultații. Proiectul se prezintă la catedră până la începutul sesiunii de 
examene. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1.Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei civile, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază 
din teoria generală şi specială a ingineriei civile. 

 Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcţii civile, industriale 
şi agricole.Aplicarea metodelor și principiilor de bază pentru majorarea 
performanțelor în proiectarea și gestionarea localităților. 

 Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcţii civile, industriale şi 
agricole în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice.  

 Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru 
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documentaţii tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcţii civile, 
industriale şi agricole. 

 Aprecierea calităţii unei construcţii civile, industriale şi agricole, utilizând criterii de 
evaluare specifice domeniului. 

 
 

Competenţe 
profesionale 
Competenţe 
profesionale 

CP2.Asocierea cunoştinţelor, principiilor și metodelor specifice ştiinţelor tehnice ale 
domeniului construcțiilor industriale şi civile pentru identificarea şi analiza 
caracteristicilor produselor specifice 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor 
specifice domeniului construcțiilor civile, industriale şi agricole. 

 Identificarea materialelor de construcții și tupurilor de structuri în construcții. 
 Descrierea acţiunilor şi stabilirea încărcărilor prin corelare cu factorii de 

amplasament. 
 Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de 

dimensionare a elementelor componente ale unei construcţii civile, industriale şi 
agricole în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice. 

 Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în 
alcătuirea elementelor de construcţii. 

 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale 
proiectului pentru construcţii civile, industriale şi agricole. 

CP4.Proiectarea construcțiilor civile şi industriale și a obiectivelor și proceselor tehnologice  
asociate. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele 

fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza și aprecierea calitativă și 
cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici în vederea gestionării 
procesului de execuţie a constructiilor civile, industriale si agricole. 

 Selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuţie a construcţiilor 
civile, industriale şi agricole. 

 Precizarea resurselor materiale şi umane necesare execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor civile, industriale şi agricole. 

 Evaluarea costurilor resurselor necesare pentru execuţia, utilizarea şi întretinerea 
construcţiilor civile industriale şi agricole în scopul întocmirii documentaţiei 
financiare. 

 Programarea şi optimizarea activităţilor specifice execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor civile îndustriale şi agricole cu respectarea specificaţiilor din 
documentaţia de urbanism. 

 Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de 
execuţie, utilizare şi întreţinere a construcţiilor civile, industriale şi agricole. 

CP5.Planificarea, coordonarea și monitorizarea construcțiilor civile şi industriale 
 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei construcțiilor 

industriale, civile şi agricole, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor, 
metodelor optime şi soluţiilor consacrate. 

 Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor civile, 
industriale şi agricole. 

 Adaptarea metodelor de calcul folosite in construcţiile civile, industriale şi agricole 
la particularităţile de comportare ale acestora. 

 Respectarea principiilor şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul specifice 
construcţiilor civile, industriale şi agricole şi cerinţelor identificate în întocmirea unei 
documentaţii tehnice. 
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 Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea unei construcţii 
civile, industriale şi agricole. 

 Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi 
rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, utilizarea şi 
întreţinerea, construcţiilor civile, industriale şi agricole. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale. 

CT3.Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională 
şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile specificaţii tehnice. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea metodelor de proiectare și tehnologiilor de construcție a clădirilor civile și 
industriale. 

Obiectivele specifice - să cunoască exigențele principale atașate clădirilor civile și industriale și 
elementelor constructive a lor. 

- să cunoască metodologia de proiectare a clădirilor civile și industriale, și 
tehnologiile moderne de executare a lor. 

- să fie capabili să elaboreze  calitativ documentația tehnică de proiectare a 
clădirilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor sem. III 

T1. Noţiuni generale despre clădiri.  Alcătuirea generală a clădirilor  civile.  
Elemente  componente. 

Sistemul  Unic  Modular. Trei categorii de dimensiuni modulare. Coordonarea 
Modulară. Unificarea, tipizarea şi  standardizarea în construcţii. Sisteme de 
construcţie şi sisteme constructive. Scheme constructive. 

 
 

6 

 
 

1 

T2. Fundaţii şi terenuri de fundare. Terenuri de fundare naturale şi artificiale. 
Alcătuirea generală a fundaţiilor. Soluţii constructive. 

Fundaţii continuii. Fundaţii izolate. Fundaţii pe radier general. Fundaţii pe piloţi. 
 Izolarea hidrofugă a pereţilor subsolurilor pentru diferite cote ale apelor 

freatice. 

 
 
 

6 

 
 
 

1 

T3.Pereţii din zidărie portantă. Acţiuni exterioare. Exigenţe tehnice. Clasificări.   
Pereţi din zidărie de cărămidă şi blocuri de piatră naturală. Buiandrugi.  

         Măsuri antiincendiare. Pereţi despărţitori. Planşeele clădirilor de locuit.    
Acţiuni exterioare. Clasificări. Asigurarea capacităţii portante, rigidităţii şi 
rezistenţei la foc. Planşee pe grinzi de lemn,  beton armat, metal. Planşee 
din făşii de beton armat prefabricate cu goluri rotunde. 

 

 
 

6 
 
 
 

 
2 

T4. Acoperişuri. Acţiuni şi exigenţe de proiectare. Clasificarea acoperişurilor după 
structura de rezistenţă, termo- şi hidro izolaţie, rezistenţă la corozie, 
formă, mod de evacuare a apelor de precipitaţii, etc.  
Acoperișuri pe șarpante. Construcția acoperișului din șarpante de lemn pe 
scaune. Acoperișuri pe șarpante. Avantaje și dezavantaje. Învelitori din 
lemn, elemente ceramice, tablă de tinichea, foi de ardezie, materiale 
plastice. 

 
 

6 

 
 
 

2 
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T5. Analiza rezultatelor calculului elementelor de consolidare și determinarea 
finalăa metodei de consolidare. Executarea joncțiunilor elementelor de 
consolidare.Schimbul destinaţiei clădirilor. Amenajarea încăperilor și 
sistemelor tehnico sanitare. Reconstrucţia  clădirilor publice şi 
industriale.Pardoseli. Alcătuirea pardoselilor. Asigurarea izolaţiei acustice 
contra zgomotului de impact. Soluţii constructive. Izolarea planşeelor sub 
încăperile umede. Pardoseli deasupra subsolului şi ultimului nivel. Pardoseli 
pe pământ. 

 

 
3 

 
 

2 

T6. Scări. Exigenţe funcţionale, arhitecturale, constructive şi antiincendiare. 
Scheme  de sistematizare. Scări din elemente mici de beton armat . Scări. 
Exigenţe funcţionale, arhitecturale, constructive şi antiincendiare. Scheme  
de sistematizare. Scări din elemente mici de beton armat. Elemente 
auxiliare ale clădirilor. Balcoane, coșuri de fum, canale de ventilare, 
parapeturi, balustrade, pereuri e.t.c.            

 

3 

 

2 

Total prelegeri: 45 10 
 

Tematica prelegerilor sem. IV 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

T1. Construcțiile etajate. Sisteme constructive și sisteme de construcție. Priorități 
și dezavantaje. Fundațiile clădirilor etajate. Clasificarea fundațiilor. Fundații 
pe radier general și pe piloți. Exigențe atașate fundațiilor. 

 
 

6 

 
1 

T2. Clădiri din panouri mari prefabricate. Scheme constructive. Elementele 
componente. Dezaxări. Rosturile elementelor clădirilor din panouri mari . 
Rosturi orizontale și verticale. Etanșarea rosturilor elementelor clădirilor din 
panouri mari. Particularitățile etanșării rosturilor în regiunile seismice. 

 
 
 

6 

2 

T3. Clădiri din blocuri mari. Scheme constructive. Elemente componente. 
Amplasarea blocurilor pe asize. Acoperișurile clădirilor etajate. Acoperișuri 
terase, cu pod cald, cu pod rece. Învelitori. 

 
 

6 
 
 
 

1 

T4. Clădiri cu schelet. Scheme constructive. Elemente componente. Joncțiunile 
elementelor clădirilor cu schelet. Clădiri cu pereți din beton armat monolit. 
Tehnologii moderne de execuție a clădirilor monolite. Elementele clădirilor 
monolite. 

 
 

6 
2 

T5. Clădiri cu deschideri mari. Domenii de utilizare. Avantaje și dezavantaje. 
Asigurarea stabilității construcțiilor cu deschideri mari. Structuri plane cu 
contravântuiri. Scheme constructive. Domeniul de utilizare. Cadre. Arcuri. 
Parametrii principali. Avantajele și dezavantajele. Structuri în boltă. Scheme 
constructive. Domeniul de utilizare. Structuri cu zăbrele și nervuri 
încrucișate. Domeniul de utilizare. Avantajele și dezavantajele 

 
3 

2 

T6. Structuri spațiale cu pereți subțiri. Domeniul de utilizare . Pânze subțiri cu 
curbura nulă, cu curbura pozitivă și cu curbură negative. Avantajele și 
dezavantajele. Cupole cu pânze subțiri. Scheme constructive, parametrii 
principali. Structuri cutate. Domeniul de utilizare. Avantajele și 

3 2 



FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

dezavantajele. Structuri suspendate. Domeniul de utilizare. Scheme 
constructive. Structuri atârnate. Avantajele și dezavantajele. 

Total prelegeri: 45 10 

 

Tematica seminarelorsem. III 

LL1. Elaborarea planului parter și planului etaj. Amplasarea încăperilor. 
Asigurarea iluminării și ventilației. 

10 3 

LL2. Amplasarea grupelor sanitare și cotele necesare amplasate pe plan parter. 
Elaborarea planului fundațiilor și planșeelor. Dimensionarea. Amplasarea 
elementelor. Noduri 

10 3 

LL3. Elaborarea secțiunii transversal prin casa scării. Calculul parametrilor scării. 
Elementele scării. Noduri. Elaborarea planului șarpantei și a acoperișului. 
Dimensionarea. Elementele șarpantei. Noduri. 

10 2 

LL4. Elaborarea planului general. Amplasarea clădirilor pe teren. Orientarea 
clădirilor.Determinarea cotei 0.00. Amenajarea teritoriului. 

15 2 

Total seminare: 45 10 

 

Tematica seminarelor sem. IV 

LL1. Structura si componenta proiectelor clădirilor cu multe nivele. Determinarea 
schemei de sistematizare spațială optimale. Alegerea schemei constructive. 
Determinarea numărului și suprafețelor încăperilor pentru schema 
constructivă aleasă. Amplasarea încăperilor în apartament. 

4 1 

LL2. Proiectarea planului parter. Precizarea amplasării încăperilor. Determinarea 
dimensiunilor golurilor pentru uși și ferestre. Proiectarea etajului tip. 
Coordonarea amplasării încăperilor cu parterul. Determinarea parametrilor 
scării și întrării în clădire. Proiectarea planului fundațiilor și determinarea 
parametrilor elementelor fundațiilor. Amplasarea fundațiilor la diferite cote. 

6 1 

LL3.  Proiectarea planului planșeu. Alegerea schemei constructive a planșeului. 
Determinarea parametrilor elementelor planșeului. Executarea secțiunii 
transversal a clădirii prin casa scării. Calculul parametrilor scării. Alegerea 
schemei constructive a scării. 

4 1 

LL4. Proiectarea acoperișurilor clădirilor etajate. Determinarea tipului 
acoperișului și argumentarea lui. Executarea planului acoperiș. Pardoselile 
clădirilor civile. Alegerea tipului pardoselii pentru diferite încăperi. Pardoseli 
pe planșeu și pe sol. Amplasarea lor pe secțiunea transversal. Proiectarea 
fațadelor clădirilor etajate. Coordonarea fundației cu planele etajelor și 
secțiunea transversal. Metode de ameliorare a fațadei. 

6 1 

LL5. Proiectarea planului general. Exigențele necesare pentru proiectare planului 
general. Determinarea elementelor planului general. Amenajarea 
teritoriului planului general. Legenda planului general și semnele 
convenționale utilizate la amenajarea teritoriului. 

4 1 

LL6. Proiectarea elementelor auxiliare. Particularitățile executării scărilor 
balcoanelor, balustradelor în clădiri monolite. Particularitățile proiectării 
clădirilor cu schelet. Documentația de proiect necesară pentru proiectarea 
acestor clădiri. Proiectarea clădirilor de mare înălțime în regiunile seismice. 
Scheme constructive optimale. Analiza clădirilor unice construite în Moldova 
și în lume. 

6 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 6 
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Suplimentare 1. Indicații metodice privind proiectul de an nr. III, la disciplina Arhitectura Clădirilor, 
”Clădiri industriale”.  Chișinău 2014 Ciobanu N. Rogojin S. 

2. Ciclul de prelegeri ” Arhitectura clădirilor industriale” Chișinău 2013, Ciobanu N.Sîli A. 
3. Ciclu de prelegeri ”Clădiri cu deschideri mari” Chișinău 2015, Ciobanu N.Zestrea P. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

zi 15% 15% 30% 40% 

f/r 20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări ; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 
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