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INGINERIE SEISMICĂ 

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 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
8. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lecţii practice/ 

lucrări de laborator 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI 120 
FR 120 

30 
10 

15/15 
6/6 

30 
32 

15 
33 

15 
33 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Rezistenţa materialelor, Statica construcţiilor, 
Stabilitatea şi dinamica construcţiilor, Construcţii metalice, Construcţii 
din beton armat şi zidărie 

Conform competenţelor Posesia cunoştinţelor privind determinarea stării de tensiune-deformaţie 
în structuri de rezistenţă şi elemente structurale 

 

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 unei clădiri din zidărie sau cu schelet 
conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

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 
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elementelor de construcţii. 
 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale proiectului 

pentru construcţii civile, industriale şi agricole. 
Competenţe 
profesionale 

CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si 
intretinere a constructiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de studii 
absolvit. 

 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru 
calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice 
construcțiilor civile, industriale şi agricole în condiţii de asistenţă calificată.  

 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcţiilor civile, industriale şi 
agricole. 

 Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă 
pentru construcţii civile, industriale şi agricole. 

 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor 
de construcţii civile, industriale şi agricole în vederea execuţiei (edificării). 

 Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor civile, industriale şi agricole 
în scopul selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor. 

 Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru construcţii civile, 
industriale şi agricole. 

Competenţe 
transversale 

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 

Obiectivul general însuşirea şi aplicarea în practică a metodelor de proiectare şi edificare a clădirilor 
situate în zone cu seismicitate activă. 

Obiectivele specifice Studiul bazelor teoretice pentru proiectarea construcţiilor amplasate în zone seismice. 
Proiectarea construcţiilor în conformitate cu cerinţele normativelor faţă de rezistenţă 
şi rigiditate. 
Calculul seismic al clădirilor; dimensionarea şi edificarea clădirilor rezistente la 
acţiunile seismice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Condiţiile specifice referitor la construcţie pe teritoriul Republicii 
Moldova. Natura cutremurelor. Zonarea seismică şi microzonarea. Sistemul 
de staţii seismologice.  

6 1,5 

T4. Parametrii clădirilor care determină stabilitatea seismică. Două rezolvări în 
asigurarea stabilităţii seismice. Noţiuni generale din mecanica structurilor. 
Calculul şi determinarea experimentală a parametrilor dinamici ai clădirilor. 
Rezistenţa şi deformaţiile construcţiilor şi materialelor de construcţie. 

4 1 

T6. Structura calculului clădirilor la acţiuni seismice. Compararea rezultatelor 
calculelor cu urmările cutremurelor şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice.  

2 1 

T7. Determinarea forţelor seismice. Teoria statică. Elementele teoriei dinamice. 
Parametrii de calcul ai clădirilor. Metodele moderne de calcul a forţelor 
seismice. 

2 1 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢ II  DE CUR S  
 

 

T8. Schemele de calcul ale clădirilor. Repartiţia forţelor seismice. 2 0,5 

T9. Principii generale în proiectarea clădirilor antiseismice.  2 0,5 

T10. Terenuri de fundare şi fundaţii. Cerinţe către materiale şi domeniul utilizării. 
Cerinţe către tehnologia executării lucrărilor. 

2 0,5 

T11. Construcţii din zidărie. Cerinţele către materiale. Cerinţe către tehnologia 
executării lucrărilor. 

2 1 

T12. Construcţii din elemente prefabricate din beton armat. Cerinţe către 
materiale. Construcţii din beton precomprimat. Cerinţe către tehnologia 
lucrărilor. 

2 1 

T13. Construcţii din beton armat monolit. Cerinţe către materiale. Cerinţe către 
tehnologia lucrărilor. 

2 1 

T14. Proiectarea activă antiseismică a clădirilor. Sisteme cu articulaţii de 
conectare şi deconectare. Exemple de proiecte şi realizări practice. 

2 0,5 

T15. Distrugeri caracteristice în elementele clădirilor. Cercetarea clădirilor înainte 
şi după cutremure. Restabilirea şi consolidarea construcţiilor. 

2 0,5 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lecţiilor practice 

LP1. Determinarea forţelor seismice. Schemele de calcul. 4 1 

LP2. Determinarea forţelor seismice pentru diferite tipuri de clădiri şi edificii din 
zidărie cu cadre din beton armat. Distribuirea forţelor seismice. 

8 3 

LP3. Calculul peretelui intergol îngust la soliсitări seismice. 6 2 

LP4. Determinarea forţelor seismice pentru o hală parter cu structură în cadre. 12 4 

Total lecţii practice: 30 10 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea forţelor seismice. Schemele de calcul. 2 1 

LL2. Determinarea forţelor seismice pentru diferite tipuri de clădiri şi edificii din 
zidărie cu cadre din beton armat. Distribuirea forţelor seismice. 

4 2 

LL3. Calculul peretelui intergol îngust la soliсitări seismice. 3 1 

LL4. Determinarea forţelor seismice pentru o hală parter cu structură în cadre. 6 2 

Total lucrări de laborator: 15 6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecţii practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de calcul seismic al clădirilor şi edificiilor 
inginereşti. 
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