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PROCESE ȘI MĂRIMI ALEATOARE ÎN INGINERIE 

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 F - unitate de 
curs 

fundamentală 

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 laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

150 20 20/0 – 110 – 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului 
de învăţământ 

Studii superioare de licență ciclul I, în care au fost studiate teoria probabilității și statistica 
matematică, rezistenții și mecanicii structurilor, alcătuirii, calculului și dimensionării 
(proiectării) construcțiilor.  

Conform 
competenţelor 

Posesia cunoştinţelor din domeniul teoriei probabilității și statisticii matematice privind 
legile de repartiție a variabilelor, din domeniul construcțiilor privind alcătuirea, calcul, 
dimensionare, executarea (edificare) și exploatarea lor.  

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 pentru simularea și rezolvarea problemelor de  
prognozare a valorilor caracteristice (normate) și de calcul a acțiunilor și/sau rezistenței 
materialului și se vor familiariza cu calculele la fiabilitate. 

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 

http://www.utm.md/


specifice domeniului. 
CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si intretinere a 

constructiilor din domeniul ingineriei civile specifice programul de studii absolvit. 
 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru calcule 

inginereşti în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice construcțiilor şi edificiilor 
inginereşti în condiţii de asistenţă calificată. 

 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcțiilor şi edificiilor inginereşti. 
 Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă pentru 

construcţii şi edificii inginereşti. 
 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor de 

construcţii şi edificii inginereşti în vederea edificării. 
 Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor şi edificiilor inginereşti în scopul 

selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor. 
 Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru construcţii 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.  

6. Obiectivele unităţii de curs 

Obiectivul 
general 

Familiarizarea viitorilor specialiști cu cunoştinţe teoretice și deprinderi practice la analiza, 
prelucrarea informației și  adoptarea deciziilor ţinând cont de specificul aleatoriu al 
informației.  

Obiectivele 
specifice 

- studierea teoretică şi practică a principiilor de bază de selectare, prelucrare şi de 
adoptare adecvată a statisticilor (rezultatelor) studiilor efectuate,  

- familiarizarea masteranzilor cu modalitatea de selectare și prelucrare a informației, 
precum și cu metodele și eventualele rezultate ale analizei informației,  

7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica prelegerilor 
T1. Caracterul probabilistic al valorilor acţiunilor, proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor, 
dimensiunilor și caracteristicilor geometrice ale elementelor şi structurilor de construcții. Scopul şi 
obiectivele disciplinei. 

2 

T2. Noţiuni generale din teoria probabilităţii şi statistica matematică. Variabilele, clasificarea lor şi 
interacţiunea dintre variabile. Familiarizarea cu modelele probabilistice utilizate în calculul construcţiilor 

2 

T3. Selecţia și exigenţele impuse faţă de probă - eşantion. Indicatorii statistici de localizare, 
împrăştiere, asimetrie şi exces. Repartiţiile utilizate la analiza variabilelor şi proprietăţile repartițiilor 
utilizate. 

2 

T.4. Concepţii de siguranţă şi/sau fiabilitate a structurilor. Rezistenţa de calcul şi normată 
(caracteristică) a materialelor de construcţie.  

2 

T.5. Examinarea probabilistică și clasificarea încărcărilor permanente și/sau cvasi-permanente în 
normativele existente de calcul al structurilor. Studii de caz privind adoptarea valorilor caracteristice ;i 
de calcul ale încărcărilor datorate activității omului.  

2 

T.6. . Încărcările geo-climatice. Conceptul perioadei medii de revenire, care influenţează acţiunile 
ciclice de frecvență și/sau de la zăpadă, chiciură și vânt. Standardizarea încărcărilor în baza perioadei 
medii de revenire a acțiunii. 

2 

T.7. Încărcările geo-climatice. Modelarea probabilistică a răspunsului static și/sau dinamic datorat 
vântului sau seismului. Răspunsul dinamic la cutremur şi/sau la acţiunea vântului. 

2 

T.8. Concepţii de siguranţă şi/sau fiabilitate a structurilor. Criteriile datorate proprietăţilor materialelor, 
încărcărilor, precum şi cele datorate conjuncturii de factori ce ţin de concepere, fabricare şi/sau 
exploatare  

2 

T.9. Formularea analitică a problemei siguranţei structurilor de rezistenţă a clădirilor şi construcţiilor 
inginereşti.  

2 

T.10 Metode deterministe, probabiliste şi semi-probabiliste de calcul. Modalităţi de prognozare a 
fiabilităţii.  

2 

Total prelegeri 20 
 



Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor practice 
T1. Formularea problemei. Principiul de selectare şi înregistrare a datelor unui eşantion. Selectării 
datelor pentru un eşantion de examinare a rezistenţei şi densităţii reale a betonului. 

2 

T2. Analiza preliminară a datelor selectate. Familiarizarea cu metoda clasică de grupare a datelor. 
Calculul statisticelor eșantionului examinat şi prezentarea lor grafică.  

2 

T3. Calculul primelor patru momente statistice, utilizând metoda calculelor de estimare şi cele precise. 
Verificarea existenţei unor eventuale erori grave în selecţia examinată şi excludere lor. 

2 

T4. Evaluarea şi verificarea ipotezei de distribuire normală a variabilei examinate, utilizând metodele 
simpliste (aproximative) la evaluarea caracteristicilor statistice ale selecţiei analizate.  

2 

T5. Determinarea rezistenţei caracteristice a betonului în condiţiile rezultatelor evaluate anterior şi/sau 
argumentarea necesităţii unor noi examinări, suplimentare a eşantionului şi statisticilor calculate.  

2 

T6. Familiarizarea cu metodele de prognozare a maximelor, utilizând Repartiţiile Gumbel, Frechet şi 
Weibul. Determinarea valorilor normate a încărcărilor datorate vitezei vântului.  

2 

T7. Prognozarea maximelor, utilizând Repartiţiile Gumbel, Frechet şi Weibul. Determinarea valorilor 
caracteristice ale încărcărilor datorate grosimii stratului de zăpadă.  

2 

T8. Analiza şi examinarea rezultatelor prognozării valorii sarcinii datorate densităţii betonului utilizat la 
executarea structurii de rezistenţă a clădirii examinate.  

2 

T9. Familiarizarea cu metodele existente de calcul. Studiul concepțiilor utilizate la metodele existente de 
calcul. Argumentarea unei sau altei metode de calcul. Formularea ipotezelor ce au stat la baza utilizării 
metodelor de calcul al elementelor structurale, a clădirilor și/sau a construcțiilor inginerești.  

2 

T10. Familiarizarea cu normativele de reglementare a acţiunilor adoptate (utilizate) în statele 
Comunităţii Europene. Familiarizarea cu factorii și informaţia referitoare la accidente.  

2 

Total lucrări practice 20 
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2. Lungu D. şi Ghiociel D. Metode probabilistice în calculul construcţiilor, Editura Tehnica, Bucureşti,1982. 
3. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия Госстрой СССР, М.1987.  
4. А. П. Кудзис Железобетонные и каменные конструкции. Т.1 Материалы, конструирова-ние, теория 
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re 

1. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул. – М. Высшая школа 
1988.  

2. NCM F.02.02-2006 Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton 
precomprimat. Agenţia C.D.T. R.М., Chişinău: 2006.  

3. Добромыслов А. Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений. М. Издательство 
Ассоциации Строительных Вузов 2007.  

4. Надежность и эффективность в технике_Справочник в 10 томах, Москва Машиностроение 1990 г.  
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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 lecții practice. 
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. 

 


