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Construcții din lemn 

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 și Management în Construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/Lecţii 

practice 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI 150 
FR 150 

30 
10 

15/30 
6/10 

30 
41 

30 
41 

15 
42 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de învăţământ Promovarea disciplinelor „Statica construcțiilor (I,II)” 

Conform competenţelor Nu este cazul 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/lecţii 
practice 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile. 
 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din teoria 

generală şi specială a ingineriei civile. 
 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor unei construcţii civile, industriale şi 

agricole. 
 Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcţii civile, industriale şi 

agricole. 
 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 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 
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specifice domeniului. 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific 
programului de studii absolvit. 

 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 construcţii şi a tipurilor de structuri în construcţii. 
 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. 

 CP5. Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor civile, 
industriale şi agricole. 

 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. 

 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. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs 

Obiectivul general Dezvoltarea de competente privind respectarea cerințelor de siguranță și dezvoltare 
durabilă a unei construcții din lemn 

Obiectivele specifice Asimilarea cunostințelor teoretice privind dimensionarea și verificarea elementelor 
din lemn, precum și a îmbinărilor specifice structurilor din lemn. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Date generale despre istoricul dezvoltării construcţiilor din lemn. Domenii de 
folosire raţională a construcţiilor de lemn. Baza de materie primă. 
Perspectiva dezvoltării construcţiilor de lemn. 

2 1 

T2. Lemnul ca material de construcţie. Proprietăţile lemnului ca material de 
construcţie. Lemnul ca material natural regenerabil. 

6 2 

T3. Principii de calcul a elementelor si constructiilor din lemn. Metode de calcul. 4 3 
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Sarcini si actiuni. Rezistente de calcul. Dimensionarea elementelor de 
construcţii din lemn 

T4. Îmbinările elementelor construcţiilor din lemn. Clasificarea îmbinărilor, 
cerinţe. Metode de alcătuire şi de calcul. 

4 2 

T5. Construcţii din lemn plane. Elemente cu secţiune simplă și  compusă 
solidarizate cu piese cedabile. Proiectarea, dimensionarea verificarea 

8 2 

T6. Contravântuirea construcţiilor plane din lemn. Particularităţile stabilităţii 
construcţiilor de lemn. Scheme de bază şi soluşionări de asigurare a 
stabilităţii spaţiale. 

2  

T7. Construcţii spaţiale. Generalităţi. Construcţii spaţiale lamelare. Consolidarea 
şi restabilirea construcţiilor din lemn 

2  

T8. Preocupări şi tendinţe în domeniul construcţiilor de lemn în contextul 
dezvoltării durabile şi a schimbărilor climatice. 

2  

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studiul comportării elementelor de lemn  cu secţiune întreagă supuse 
încovoierii.  Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere în lungul 
fibrelor 

2 1 

LL2. Studiul elementelor de lemn supuse comprimării axiale 2 1 

LL3. Determinarea rezistenţei de calcul la forfecare a lemnului. Pregătirea şi 
efectuarea încercărilor. Prelucrarea rezultatelor experimentale 

2  

LL4. Studierea comportării îmbinărilor cu cuie. Prelucrarea rezultatelor 
experimentale. 

2 1 

LL5. Studierea comportării construcţiilor cu nodurile realizate prin chertare. 
Analiza rezultatelor experimentale 

2 1 

LL6. Studiul comportării nodurilor realizate cu şuruburi. Analiza rezultatelor 1 1 

LL7. Lucrul grinzilor solidarizate cu cuie. Analiza rezultatelor experimentale 2 1 

LL8. Studiul comportării elementelor cu fururi supuse compresiunii. Analiza 
rezultatelor  

2 – 

Total lucrări de laborator: 15 6 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

LP1. Calculul elementelor din lemn la întindere şi compresiune axială. 6 2 

LP2. Calculul elementelor din lemn  la încovoiere transversală. Calculul 
elementelor din lemn  la încovoiere oblică. Calculul elementelor solicitate  la 
compresiune cu încovoiere, întindere şi încovoiere 

6 2 

LP3. Calculul îmbinărilor construcţiilor din lemn.  6 2 

LP4. Proiectarea şi calculul  șarpantelor 6 2 

LP5. Proiectarea şi arcelor și cadrelor. 6 2 
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Total lucrări practice: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
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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