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BAZELE CONSTRUCŢIILOR INDUSTRIALE 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia și Menagiment în Industria Alimentară  

Catedra/departamentul Urbanism și Design Urban 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 541.2„Tehnologia produselor alimentare ” 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formative 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6 
7 
 

Ex. 
Ex. 

 

S - unitatea de 
curs de 

specialitate 

O – unitatea 
de curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

90 30 15  30 45 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Geometrie descriptivă, desen tehnic, studiul materialelor. 

Conform competențelor Obținerea cunoștințelor pentru reprezentarea grafică a soluțiilor de 
proiectare a clădirilor industriale. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar/proiect 
de an 

Aprofundarea materialului teoretic prin executarea diferitor lucrări de proiectare pe 
hârtie milimetrică sau la calculator. Desenele se prezintă la catedră până la începutul 
sesiunii de examene. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1.  Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei civile, pe baza cunoștințelor din științele fundamentale 
 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din 
teoria generală și specială a ingineriei industriale. 
 Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcții civile, industriale și 
agricole. Aplicarea metodelor și principiilor de bază pentru majorarea performanțelor în 
proiectarea și gestionarea localităților. 
 Reprezentarea grafică și modelarea diferitelor tipuri de construcții industriale și agricole în 
scopul întocmirii unei documentații tehnice specifice.  
 Particularizarea conținutului și detalierea studiilor de fundamentare pentru documentații 
tehnice pe faze de promovare a investiției pentru construcții industriale și agricole. 
 Aprecierea calității unei construcții industriale și agricole, utilizând criterii de evaluare 
specifice domeniului. 
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Competențe 
profesionale 

 

CP2. Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor specifice științelor tehnice ale 
domeniului construcțiilor industriale pentru identificarea și analiza caracteristicilor 
produselor specifice 
 Utilizarea cunoștințelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice 
domeniului construcțiilor industriale. 
 Identificarea materialelor de construcții și tipurilor de structuri în construcții. 
 Descrierea acțiunilor și stabilirea încărcărilor prin corelare cu factorii de amplasament. 
 Evaluarea, selectarea și utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în alcătuirea 
elementelor de construcții. 
 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale 
proiectului pentru construcții  industriale și agricole. 

CP4.  Proiectarea construcțiilor industriale și a obiectivelor proceselor tehnologice  
asociate. 
 Utilizarea adecvată de criterii și 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 execuție a 
construcțiilor industriale. 
 Selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuție a construcțiilor 

industriale. 
 Precizarea resurselor materiale și umane necesare execuției, utilizării în întreținerea 

construcțiilor industriale. 
 Evaluarea costurilor resurselor necesare pentru execuția, utilizarea și șntreținerea 

construcțiilor industriale îîn scopul întocmirii documentației financiare. 
 Programarea și optimizarea activităților specifice execuției, utilizării și întreținerii 

construcțiilor îndustriale cu respectarea specificațiilor din documentația de urbanism. 

Competențe 
transversale 

CT1.   Aplicarea strategiilor de muncă eficientă și responsabilă, de punctualitate, seriozitate 
și răspundere personală, pe baza principiilor, normelor și a valorilor eticii profesionale. 
CT3. Documentarea în limba română și într-o limbă străină, pentru dezvoltarea 
profesională și personală, prin formare continuă și adaptarea eficientă la noile specificații 
tehnice. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

însușirea metodelor de proiectare și tehnologiilor de construcție a clădirilor industriale. 

Obiectivele 
specifice 

- să cunoască exigențele principale atașate clădirilor industriale și elementelor 
constructive a lor. 
- să cunoască metodologia de proiectare a clădirilor industriale, și tehnologiile moderne 

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

 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

Învățământ 
cu 

frecvență 

Învățământ 
cu frecvență 

redusă 

                                        Tematica prelegerilor sem V I 

T1. Introducere. Scopul și obiectivul cursului. Materiale de construcție. 
Proprietățile materialelor de construcție naturale. Articole ceramice. Lianți. 
Mortare. Materiale termo și fonoizolante. Metale. 

 
 

4 

 
 
- 
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 T2. Noțiuni generale despre clădirile industriale. Clasificarea clădirilor 
industriale. Exigențe atașate clădirilor industriale. Tipizarea și unificare 
elementelor clădirilor industriale. Dezaxarea elementelor în raport cu axele 
modulare. 

 
4 
 
 

 
1 
 
 

T3. Trenuri de fundație. Fundațiile clădirilor industriale,clasificarea  
       Fundațiilor. Grinda de fundație. Amplasarea grinzii de fundație pe fundație , 
        3 proiecții. 

 
 

4 

 
1 

T4. Stâlpii clădirilor industriale. Generalități. Clasificarea stâlpilor. Scheme  
       constructive ale stâlpilor Grinzi de rulare. Generalități. Clasificarea grinzilor 
de rulare. Exigențe atașate grinzilor de rulare. Scheme constructive. 

 
          4 
 

 
2 
 

T5.   Elemente portante ale acoperișului. Generalități. Clasificarea elementelor 
portante. Exigențe atașate elementelor portante. Scheme constructive. Grinzi 
șarpante, jug. Ferme șarpante, jug. Elemente de închidere ale acoperișului. 
Generalități. Exigențe atașate elementelor de închidere ale acoperișului. 
Învelitori. 

 
         4 

 
 
 

 
         2 

 
 
 

T6.   Pereții clădirilor industriale. ș clasificări. Executarea pereților din elemente 
prefabricate și joncțiunea pereților cu panourile. Alte elemente constructive. Uși 
și ferestre. Porți pivotante, glisante, ridicătoare. Contravântuiri verticale și 
orizontale. 

  
         4 

 
2 

T7.   Pardoselile. Alcătuirea pardoselilor. Pardoseli monolite și din materiale cu 
rulouri. Hale etajate. Clasificări. Scheme constructive și de sistematizare. 
Alcătuirea halelor etajate cu rigle dreptunghiulare. Stâlpi pentru un etaj, pentru 
două etaje e.t.c. 

 
6 

 
2 

Total prelegeri: 30 10 

                   Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor  sem. V I 

LL1. Soluții de sistematizare spațiale. Dezaxarea elementelor în raport cu axele 
modulare. Elaborarea planului parter la cota 0.00 conform scării 
determinate. Amplasarea încăperilor.  

 
4 

 
1 
 

LL2. Alcătuirea planului parter conform schemei primite. Amplasarea grupelor 
sanitare și cotele necesare amplasate pe plan parter. Dimensionarea. 
Amplasarea elementelor. Noduri 

 
4 

 
2 

LL3. Elaborarea secțiunii transversale conform planului executat. Indicăm toate 
cotele pe verticală conform scării determinate. Indicăm componența 
acoperișului și a pardoselii. 

 
4 
 

 
2 

LL4. Executarea secțiunii orizontale conform planului executat. Indicăm   toate 
cotele pe verticală ce trec prin secțiune. Elaborarea planului general. 
Amplasarea clădirilor pe teren. Orientarea clădirilor. Amenajarea 
teritoriului. 

 
3 

 
1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 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 

Curente 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15%  40% 

Standard minim de performanțe 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări practice; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări ; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finale a cunoașterii condițiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructive. 

 


