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CONSTRUCŢII SPECIALE DIN OŢEL 

1. Date despre unitatea de curs 
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 
Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie 
Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 
Domeniul de formare profesională 0732 – Construcții și Inginerie Civilă 
Programul de master Inginerie Structurală 
Anul de studii Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență) 1 E S - unitate de 
curs de 

specialitate 

A – unitate de 
curs la liberă 

alegere 
5 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Lecţii practice/ 
lucrări laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

150 20 20/0 40 52 18 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 
Conform planului de 
învăţământ 

Matematica superioară, Statica construcţiilor, Stabilitatea şi dinamica 
construcţiilor, Construcţii metalice, Metoda elementelor finite 

Conform competenţelor Posesia cunoştinţelor privind determinarea stării de tensiune-deformaţie a 
structurilor de rezistenţă din oţel, abilităţi pentru realizarea studiilor de caz şi 
algoritmizare a problemelor 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 

calculator, tablă, cretă, marker, internet 
Lecţii practice Studenții vor aplica materialul teoretic în rezolvarea problemelor și vor realiza breviare de 

calcul ale unor structuri de rezistenţă conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competențe 
profesionale 

CP1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile 
specific programului de studii absolvit. 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din teoria 
generală şi specială a ingineriei structurale. 

 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor unei construcții şi edificiu 
ingineresc. 

 Explicarea alcătuirii structurale a diferitelor categorii de construcțiilor şi edificiilor inginereşti. 
 Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcțiilor şi edificiilor inginereşti 

în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice. 
 Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru documentaţii 

tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcții şi edificii inginereşti. 
 Aprecierea calităţii unei construcții şi edificiu ingineresc, utilizând criterii de evaluare 

specifice domeniului. 
CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific 

programului de studii absolvit. 

http://www.utm.md/


 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice 
domeniului ingineriei structurale. 

 Identificarea materialelor de construcţii şi a tipurilor de structuri în construcții şi edificii 
inginereşti. 

 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 construcții şi edificiu ingineresc 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 construcții şi edificii inginereşti. 

CP4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare si intretinere a construcţiilor 
şi edificiilor inginereşti. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi 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 execuţie a construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti. 

 Selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuţie a construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti. 

 Precizarea resurselor materiale şi umane necesare execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

 Evaluarea costurilor resurselor necesare pentru execuţia, utilizarea şi întretinerea 
construcţiilor civile industriale şi agricole în scopul întocmirii documentaţiei financiare. 

 Programarea şi optimizarea activităţilor specifice execuţiei, utilizării şi întreţinerii 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti cu respectarea specificaţiilor din documentaţia de 
urbanism. 

 Elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de execuţie, 
utilizare şi întreţinere a construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

CP5. Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei structurale, pe baza 
identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate. 

 Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Adaptarea metodelor de calcul folosite in construcţiile şi edificiile inginereşti la 
particularităţile de comportare ale acestora. 

 Respectarea principiilor şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul specifice construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti şi cerinţelor identificate în întocmirea unei documentaţii tehnice. 

 Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea unei construcţii şi edificii 
inginereşti. 

 Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi rezolvarea 
eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, utilizarea şi întreţinerea, 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

Competențe 
transversale 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, pe diverse paliere ierarhice. 
CT3. Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi 

personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile specificații tehnice. 

6. Obiectivele unități de curs 
Obiectivul general Asigurarea cunoștințelor  necesare  în  domeniul  cercetării  şi proiectării constructiilor 

speciale. 
Obiectivele specifice - studierea  teoretică   şi   practică  a   principiilor   de   bază   de  alcătuire   şi   de   calcul  

a constructiilor  cu  deschidere mare,  structurilor  reticulare,  a  constructiilor  cu  
acoperișuri suspendate pe cabluri, a constructiilor multietajate, a constructiilor înalte, a 
construcțiilor din tablă; 
- formarea deprinderilor practice de proiectare a constructiilor speciale. 
 



7. Conținutul unități de curs 

Tematica activităților didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica prelegerilor 

T1. Sisteme de rezistență ale structurilor cu deschidere mare.  2 
T2. Construcții în cadre.  2 
T3. Structuri reticulare.  2 
T4. Acoperișuri suspendate pe cabluri. 2 
T5. Structuri metalice multietajate. 2 
T6. Turnuri. Tipuri. Elemente generale de alcătuire.  2 
T7. Piloni ancorați.   2 
T8. Stâlpi metalici pentru susținerea liniilor electrice aeriene.  2 
T9. Rezervoare. 2 
T10. Buncăre. 2 

Total prelegeri 20 
 

Tematica activităților didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica lucrărilor practice 

LP1. Alcătuirea schemei respective cu ferme cu deschidere mare. Calculul static al fermelor, 
dimensionarea bazelor. 

2 

LP2. Alcătuirea acrelor. Încărcări. Determinarea eforturilor. Dimensionarea elementelor de 
rezistență ale arcelor. 

2 

LP3. Alcătuirea schemei de calcul a unei structuri reticulare. Determinarea eforturilor şi 
dimensionarea barelor. 

2 

LP4. Alcătuirea structurii suspendate plane. Calculul firului flexibil.  2 
LP5. Alcătuirea și calculul elementelor de rezistență ale turnurilor. 2 
LP6. Alcătuirea și calculul elementelor de rezistență ale pilonilor ancorați. 2 
LP7. Alcătuirea și calculul stâlpilor LEA. Calculul conductoarelor LEA. 2 
LP8. Alcătuirea şi calculul elementelor de rezistență ale rezervoarelor verticale  2 
LP9. Alcătuirea și calculul elementelor de rezistență ale rezervoarelor cilindrice orizontale 2 
LP10. Alcătuirea și calculul elementelor de rezistență ale buncărelor. 2 

Total lucrări practice 20 
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9. Evaluare 
Curentă Examen final 

Învăţământ cu frecvență Atestarea 1 Atestarea 2 Proiect / lucrare 
de an 

40% 

15% 15% 30% 
Standard minim de performanţă:  
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecţii practice. 
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente. 
Susţinerea proiectului de an pe nota minimă de „5”. 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


