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METODA ELEMENTULUI FINIT – ELEMENTE AVANSATE 

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 

O – unitate de 
curs obligatorie 5 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Lecţii practice/ 
lucrări de laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

150 20 0/20 – 30 80 

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 Cunoștințe avansate din teoria generală și specială a structurilor, elemente de 
programare numerică, noțiuni stabile despre metoda elementului finit și 
aptitudini de utilizare a pachetelor de programe aplicative. 

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. 
Lucrări de laborator Studenții vor aplica materialul teoretic în rezolvarea problemelor și vor utiliza tehnici de 

învățare interactivă prin utilizarea pachetelor de programe aplicative. 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competențe 
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 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. 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale. 

http://www.utm.md/


6. Obiectivele unităţii de curs 
Obiectivul general Obţinerea competenţelor stabile de utilizare a metodei elementului finit pentru calculul 

construcţiilor. 
Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţii de modelare a construcţiilor. 

Studiu performant al calculului de stabilitate şi calculului dinamic prin metoda 
elementului finit. 
Cunoaştere a problemei de contact a mecanicii solidului deformabil. 

7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Prelegeri 
T1. Probleme de modelare în mecanică. 4 
T2. Erori la modelarea structurilor. 4 
T3. Validarea calculelor. 2 
T4. Calculul de stabilitate. 4 
T5. Calculul dinamic. 4 
T6. Problema de contact. 2 

Total prelegeri 20 
Lucrări de laborator 

LL1. Calculul structurilor din bare prin metoda elementelor finite. 2 
LL2. Calculul unei structuri plane prin metoda elementelor finite. 2 
LL3. Calculul plăcilor plane şi curbe prin metoda elementelor finite. 4 
LL4. Calculul structurilor reticulate prin metoda elementelor finite. 2 
LL5. Calculul de stabilitate a elementelor din oțel prin metoda elementelor finite. 2 
LL6. Analiza dinamică a structurilor din bare prin metoda elementelor finite. 4 
LL7. Interacțiunea construcțiilor cu mediile deformabile. 4 

Total lucrări practice 20 

8. Referinţe bibliografice 
Obligatorii 1. Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L. The finite element method. Vol. 1. The Basis Heinemann, 

Oxford, 2000 (Curs electronic). 
2. Moraru, Gh. Introducere în metoda elementelor finite şi de frontieră. Ciclu de prelegeri. 

Chişinău, U.T.M., 2002. 
3. Перельмутер, А. В., Сливкер, В. И. Расчётные модели сооружений и возможность их 

анализа. Издательство ДМК, Москва, 2011 (электронный вариант). 
4. Moraru, Gh., Taranenco, A. Calculul structurilor prin metoda elementelor finite. Îndrumări 

metodice la utilizarea pachetelor de programe aplicative „LIRA”. Editura U.T.M., Chişinău, 
2000. 

Suplimentare 1. Морару, Г. Метод разрывных решений в механике деформируемых тел. Кишинёв, 
Штиинца, 1990. 

2. Maksay, Ştefan, Bistrian, Diana. Introducere în metoda elementelor finite. Iaşi, CERMI, 2008. 
ISBN 978-973-667-324-5. 

3. Avram, C., Bob, C., Friedrich, R., Stoian, V. Structuri din beton armat – Metoda Elementelor 
Finite, Teoria Echivalenţelor, Bucureşti, Ed. Acad. RSR, 1984. 

9. Evaluare 
Evaluare semestrială 

Evaluare 
finală Componente Medie 

trunchiată Evaluare periodică Evaluare 
curentă Lucru individual Nr.1 Nr.2 60% 40% 

Standard minim de performanță: 
Prezența şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluările periodice. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluarea curentă. 
Obținerea notei minime ”5” la activitatea individuală. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluarea finală. 

 


