
FIŞA UNITĂŢ I I  DE CURS/MODULULUI

MD-2060, CHIŞINĂU, BD. DACIA, 41 TEL: 022 77-34-88 | FAX: 022 77-39-96, www.utm.md

F.02.O.008  MECANICA CONSTRUCŢIILOR I

1. Date despre unitatea de curs
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Catedra Inginerie Civilă și Geodezie
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi management în construcţii
Anul de studiu Semestrul Tip de

evaluare
Categoria
formativă

Categoria de
opţionalitate

Credite
ECTS

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

redusă)

2;
3 E

F– unitate de
curs

fundamentală

O - unitate de
curs

obligatorie
6

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 180 30 60/0 0 60 30
f/r 180 10 16/0 24 154 -

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs
Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Fizica
Conform competenţelor Posesia cunoştinţelor de calcul diferenţial şi integral

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
ü Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază

din matematică, fizică, grafică inginerească, drept, teorii economice etc.
ü Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și

interpretarea proceselor specifice construcțiilor capitale.
ü Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele

fundamentale pentru calcule inginerești și economice specifice ingineriei
construcțiilor.

ü 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

ü Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor.
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Competenţe
profesionale

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a
construcțiilor
ü Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de analiză cu scopul

elaborării algoritmului de calcul pentru studii de fezabilitate a viitoarei construcții,
inclusiv resurse recomandate.

ü Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele arhitectonice și tehnologice pentru
explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de situaţii necesare în proiectarea
construcțiilor.

ü Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și
clasificarea informației necesare studiilor de fezabilitate, în condiţii de asistenţă
calificată.

ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare din ştiinţele tehnice pentru
analiza și aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor construcțiilor.

ü Elaborarea rapoartelor de analiză a peței construcțiilor și studiilor de fezabilitate (în
funcție de destinația construcției).

CP3. Examinarea și evaluarea tehnică a construcțiilor la diverse etape de exploatare
(aprecierea gradului de uzură fizică și deprecierii funcționale).
ü Cunoașterea elementelor constructive, a stilurilor arhitecturale, a materialelor de

construcții, a tehnologiilor aplicate, a metodelor de examinare și evaluare tehnică.
ü Identificarea aplicabilității metodelor de examinare și evaluare tehnică în funcție de

situație.
ü Aplicarea diverselor metode de examinare tehnică a elementelor constructive și

utilizarea metodelor de identificare și apreciere a stării tehnice  a construcțiilor.
ü Inspectarea prin fotografiere, măsurare, verificarea respectării tehnologiei,

corespunderii documentației de proiect, etc., a construcției, structurarea
informației.

ü Elaborarea proiectelor de examinare și evaluare tehnică a construcțiilor.
6. Obiectivele unităţii de curs

Obiectivul general Asigurarea studenţilor cu cunoştinţe generale din statica corpurilor deformabile.
Obiectivele specifice Descrierea modelului mecanic și matematic.

Cunoaşterea alcătuirii schemelor și modelelor matematice de calcul a elementelor de
rezistență a edificiilor.
Efectuarea analizei cantitative și calitative conform criteriilor alese pentru elementele
structurale.
Cunoaşterea metodelor generale de calcul ale elementelor la diferite  solicitări.

7. Conţinutul unităţii de curs

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica prelegerilor

T1. Obiectul disciplinei. Axiomele staticii. Legături și reacțiuni. Axioma legăturilor. 4 1
T2. Sisteme de forțe concurente. Sisteme de forțe paralele 4 1
T3. Condițiile de echilibru pentru sistemul arbitrar de forțe. Ecuațiile de echilibru

și formele de înscriere a lor.
4 1
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T4. Schema de calcul. Deplasări și deformații. Ipoteze de bază.  Eforturi și
tensiuni. Ipotezele de bază.

4 1

T5. Tensiunile în secţiuni transversale şi  oblice  la  întindere  sau comprimare.
Deformaţiile axiale şi transversale. Diagramele încercării materialelor.
Tensiuni admisibile. Calcul de rezistenţă.

4 1

T6. Alunecare pură. Legea lui Hooke la deformaţiile de alunecare. Calculul
îmbinărilor ce lucrează la forfecare.

4 2

T7. Centrul de greutate al secțiunii. Momente statice. Momente axiale şi
centrifugale de inerție. Determinarea caracteristicilor geometrice.

4 2

T8. Moment de torsiune. Torsiunea barei cu secţiune circulară. Calcul de
rezistență şi de rigiditate

2 1

Total prelegeri: 30 10

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica lucrărilor practice

LP1. Stabilirea tipurilor de reazeme. Determinarea reacțiunilor legăturilor. 8 2
LP2. Sisteme alcătuite dintr-un singur element. Determinarea reacțiunilor. 8 2
LP3. Sisteme alcătuite din două sau trei elemente. Generalități. 8 2
LP4. Sisteme alcătuite din două sau trei elemente.  Determinarea reacțiunilor. 8 2
LP5. Condiţiile de echilibru pentru sistemul arbitrar de forţe. Ecuațiile de
echilibru şi formele de înscriere a lor.

8 2

LP6. Diagramele eforturilor la întindere şi comprimare, încovoiere. Calcul de
rezistenţă la întindere şi comprimare, încovoiere.

10 3

LP7. Determinarea caracteristicilor geometrice ale secţiunilor. 10 3
Total lucrări practice: 60 16
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9. Evaluare
Curentă Proiect de an Examen finalAtestarea 1 Atestarea 2

Zi 30% 30% 0% 40%
f/r 20% 0% 80%
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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 cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de rezolvare a
problemelor staticii corpurilor deformabile.
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