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MECANICA CONSTRUCŢIILOR II  

1. Date despre unitatea de curs 

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru  

Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1-Inginerie şi management în construcţii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
4 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lecţii practice/ 

lucrări de laborator 
PA/LA/LG 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

Zi 120 30 30/0 0 30 30 

f/r 120 10 8/0 51 51 - 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Fizica, Mecanica construcţiilor I 

Conform competenţelor Posesia cunoştinţelor privind rezolvarea ecuațiilor de ordinul II, aplicarea 
formulelor trigonometrice, determinarea reacțiunilor şi stării de 
tensiune-deformaţie în structurile simple static determinate. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Lecţii practice Studenţii vor perfecta breviare de calcul ale elementelor structurale conform condiţiilor 
impuse de indicaţiile metodice.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP1.Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei construcțiilor 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază din 
matematică, fizică, grafică inginerească, drept, teorii economice etc. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea proceselor specifice construcțiilor capitale. 

 Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele 
fundamentale pentru calcule inginerești și economice specifice ingineriei construcțiilor. 

 Utilizarea  metodelor de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru identificarea, 
modelarea, analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a caracteristicilor, şi pentru 
prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din ingineria construcțiilor 

 Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 
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 CP3. Examinarea și evaluarea tehnică a construcțiilor la diverse etape de exploatare 
(aprecierea gradului de uzură fizică și deprecierii funcționale).   

 Cunoașterea elementelor constructive, a stilurilor arhitecturale, a materialelor de 
construcții, a tehnologiilor aplicate, a metodelor de examinare și evaluare tehnică. 

 Identificarea aplicabilității metodelor de examinare și evaluare tehnică în funcție de 
situație. 

 Aplicarea diverselor metode de examinare tehnică a elementelor constructive și 
utilizarea metodelor de identificare și apreciere a stării tehnice  a construcțiilor. 

 Inspectarea prin fotografiere, măsurare, verificarea respectării tehnologiei, 
corespunderii documentației de proiect, etc., a construcției, structurarea informației. 

 Elaborarea proiectelor de examinare și evaluare tehnică a construcțiilor. 

 CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, pentru 
soluționarea problemelor profesionale.    

 Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează demararea construcției, calitatea în 
construcții; activitatea de execuție a lucrărilor de construcție montaj. Cunoașterea 
cadrului normativ în construcții (normarea resurselor). 

 Identificarea actelor legislative, normative și indicative sub incidența cărora cad 
situațiile tipice domeniului de studiu. 

 Verificarea documentației ce permite demararea construcției în vederea corespunderii 
legislației R.Moldova. Aplicarea legii nr.721, privind calitatea în construcții și normelor 
de resurse. 

 Examinarea completitudinii și corectitudinii documentației tehnico-economice, de 
proiectare aferente proiectului de construcții. Examinarea documentației de execuție a 
lucrărilor. 

 Elaborarea proiectelor profesionale (inclusiv rapoarte de evaluare economică și 
tehnică).   

 

6. Obiectivele unităţii de curs 

Obiectivul general Asigurarea studenţilor cu cunoştinţe privind calculul elementelor structurale. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea alcătuirii schemelor și modelelor matematice de calcul a elemente lor de 
rezistență a edificiilor. 
Determinarea eforturilor în cadre, ferme şi arce.  
Calculul deplasărilor elastice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Solicitări de încovoiere. Deformații de încovoiere. Calculul de rezistență la 
încovoiere 

4 1 

T2. Calculul deformaţiilor prin metode energetice. Metoda sarcinii unitare. 
Metodele lui Verescheaghin, Simpson 

4 1 

T3. Structuri plane din bare. Clasificarea schemelor de calcul. Etapele de bază la 
calculul structurilor. Analiza geometrică. 

 

4 1 

T4. Construirea diagramelor eforturilor în cadre. Particularități la construirea 
diagramelor eforturilor în cadre. 

4 1 
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T5. Deplasări în structurile plane din bare. Particularități la calculul deplasărilor în 
structurile plane din bare. 

4 1 

T6. Calculul fermelor. Metoda izolării nodurilor. Calculul fermelor. Metoda 
secțiunilor 

4 2 

T7. Calculul arcelor cu trei articulații. Particularități la calculul arcelor cu trei 
articulații 

4 2 

T8. Structuri static nedeterminate. Metoda eforturilor 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

LP1. Reacțiuni și eforturi în grinzi 4 1 

LP2. Calcul de rezistență și rigiditate la încovoiere 6 1 

LP3. Analiza geometrică a structurilor plane din bare. Reacțiuni și eforturi în 
structuri plane din bare. 

4 1 

LP4. Deplasări în structurile plane din bare.  4 1 

LP5. Calculul fermelor. Metoda izolării nodurilor.  Metoda secțiunilor. 6 2 

LP6. Calculul arcelor cu trei articulații 5 1 

LP7. Structuri static nedeterminate. 1 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% 0% 40% 

f/r 20% 0% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrările practice. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări. 
Prezentarea lucrărilor grafice. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoștințelor privind calculul structurilor static determinate.  
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