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ARHITECTURA CONSTRUCȚIILOR I 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Urbanism și Design Urban 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 584.3 Evaluarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

3; 
5; 
 

E. 
 

F - unitatea de 
curs de 

fundamentală 

O – unitatea 
de curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 45 30 30 30 

180 12 12 78 78 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Geometrie descriptivă, 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.  Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept 

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

 Identificarea situațiilor practice soluționarea cărora este posibilă prin intermediul 
cunoștințelor căpătate 1P 

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

 Aplicarea corectă a normativelor din domeniul construcțiilor. 
 Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 
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Competenţe 
profesionale 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale 

 Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a bunurilor 
imobile, inclusiv ca parte componentă a afacerii (fonduri fixe). 

 Identificarea factorilor de influență asupra valorii. 
 Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și 

clasificarea informației. 
 Elaborarea și analiza bazei de date specifice domeniului 
 Elaborarea rapoartelor de analiză a peții bunurilor imobile (în funcție de destinația 

bunului imobil). 

CP3.  Evaluarea tehnică a construcțiilor (aprecierea gradului de uzură fizică și funcțională)   

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

 Identificarea aplicabilității metodelor de evaluare tehnică în funcție de situație 
 Utilizarea metodelor de identificare și apreciere a stării tehnice  a construcțiilor. 
 Inspectarea (fotografiere, măsurare, verificarea respectării tehnologiei, corespunderii 

actelor cadastrale, etc.) bunurilor imobile, structurarea informației. 
 Elaborarea proiectelor de evaluare tehnică a bunului imobil. 

Competenţe 
transversale 

CT1.  Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

 

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 II 

T1.   Introducere.  Definiția arhitecturii si   urbanismului. Clasificarea clădirilor şi 
particularităţile constructive ale lor. Exigențe atașate clădirilor de locuit 

        Clădiri de locuit. Principiile de proiectare. Noțiuni generale despre clădiri. 
Alcătuirea generala 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 

 
 

10 

 
 

2 

 T2. Fundaţii şi terenuri de fundare. Terenuri de fundare naturale şi artificiale. 
Alcătuirea generală a fundaţiilor. Soluţii constructive 
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        Fundaţii continue. Fundaţii izolate. Fundaţii pe radier general. Fundaţii pe 
piloţi. Izolarea hidrofugă a pereţilor subsolurilor pentru diferite cote ale 
apelor freatice. 

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

 
8 

 
2 

T3. 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, planșee turnate monolit. 

5 2 

T4. Acoperişuri. Acţiuni şi exigenţe de proiectare. Clasificarea acoperişurilor  
după structura de rezistenţă, termo- şi hidro izolaţie, rezistenţă la 
coroziune, 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 azbociment, materiale plastice. 

 
4 

 
1 

T5. Scări. Exigenţe funcţionale, arhitecturale, constructive şi antiincendiare. 
Scheme  de sistematizare. Scări din elemente mici de beton armat. Scări pe 
vanguri din metal, din lemn. Scări din beton armat monolit. Scări de 
evacuare și scări antiincendiare. 

 
2 

 
1 

T6. 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. 
Clădiri din blocuri mari. Scheme constructive. Elemente componente. 
Amplasarea blocurilor pe asize 

 

6 

 

2 

T7.  Clădiri cu schelet. Scheme constructive. Elemente componente. Juncțiunile 
elementelor clădirilor cu schelet. 
Clădiri cu pereți din beton armat monolit. Tehnologii moderne de execuție a 
clădirilor monolite. Elementele clădirilor monolite. 

6 1 

T8. Noțiuni generale despre proiectarea clădirilor industriale. Elemente 
constructive ale clădirilor industriale 

4 1 

Total prelegeri: 45 12 
 

 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor  sem. III 

LL1. Scopul si obiectivele proiectării de arhitectura. Structura si conținutul 
proiectelor de arhitectura. Scheme de sistematizare. 
Corecția schemelor de sistematizare ale clădirilor de locuit sistematizare in 
funcție de prescripțiile tehnice. 
Scheme constructive la clădirile civile P+E.  Corelația intre schema de 
sistematizare și schema constructivă conform sistemului unic modular. 
Analiza schemelor constructive si selectarea schemei optimale. 

8 2 

LL2. Dezaxări. Regulile indicării cotelor. Tabele și borderouri. Legende. 
Regulile reprezentării grafice ale planurilor arhitectural constructive. 
Elaborarea planului parter. Amplasarea încăperilor. Asigurarea iluminării și 
ventilației. Elaborarea planului etaj. Amplasarea încăperilor. Asigurarea 
iluminării și ventilației. 

10 2 
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Amplasarea grupelor sanitare și cotele necesare amplasate pe plan parter. 

LL3. Alcătuirea fundațiilor continue din beton, beton ciclopan, piatra bruta. 
Elaborarea planului fundațiilor 
Lucrările ciclului “zero”. Pardoselile parterului si subsolului. Hidroizolarea 
fundațiilor. 

6 2 

LL4. Elaborarea planului planșeu intermediar. Dimensionarea. Amplasarea 
elementelor. Noduri. Elaborarea planului planșeu de pod. Dimensionarea. 
Amplasarea elementelor. Noduri 

6 2 

LL5. Elaborarea secțiunii transversal prin casa scării. Calculul parametrilor scării. 
Elementele scării. Noduri 

        Elaborarea planului șarpantei și a acoperișului. Dimensionarea. Elementele 
șarpantei. Noduri. 

6 2 

LL6. Amplasarea clădirilor pe teren. Îndeplinirea planurilor de situație, generale, 
de trasare. Amplasarea clădirilor pe relief. Determinarea cotelor altimetrice. 

         Proiectarea canalelor de ventilare, sobelor și semințelor. Trasarea coșului de 
fum. 

        Alcătuirea fațadelor cu utilizarea mijloacelor de armonizare de arhitectură. 
        Avizarea și coordonarea proiectelor de arhitectura. 

9 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 14 
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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 

15% 15% 30% 40% 

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. 

 


