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BAZELE PROIECTĂRII STRUCTURILOR CONFORM EN 

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) 2 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 de laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

150 20 20/0 – 70 40 

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

Matematica superioară, Statica construcţiilor, Stabilitatea şi dinamica 
construcțiilor, Construcții din beton armat, Construcții metalice, Inginerie seismică. 

Conform competențelor Cunoștințe avansate din teoria generală și specială a structurilor, elemente de 
mecanică a structurilor. 

4. Condiții de desfășurare 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. 

5. Competențe 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. 
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CP5. Respectarea cerințelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcțiilor și edificiilor 
inginerești. 
 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 

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 unității de curs 
Obiectivul general Obținerea competențelor stabile de utilizare a Eurocodurilor 
Obiectivele specifice Dezvoltarea capacității de proiectare a structurilor conform normelor europene. 

Cunoașterea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri și metodelor de 
dimensionare a elementelor componente ale unei construcții. 
Analiza principiilor şi utilizarea metodelor și cerințelor identificate în întocmirea unei 
documentații tehnice. 

7. Conținutul unității de curs 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Prelegeri 
T1. Bazele proiectării construcțiilor conform normelor europene (EC). Principii privind stabilirea 
încărcărilor și concepțiile de calcul conform EC. 

4 

T2. Proiectarea structurilor din beton (Eurocod 2). 4 
T3. Proiectarea structurilor de oțel (Eurocod 3). 4 
T4. Proiectare geotehnică. Fundații (Eurocod 7). 4 
T5. Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur (Eurocod 8). 4 

Total prelegeri 20 
Lucrări practice 

LP1. Calculul încărcărilor și acțiunilor. Modelarea structurii și calculul eforturilor. 4 
LP2. Determinarea secțiunii transversale și schița de armare pentru o grindă rectangulară și un 
stâlp din beton armat. 

4 

LP3. Determinarea caracteristicilor secționale necesare pentru o grindă din profil laminat. 
Calculul unei îmbinări de continuitate a grinzii cu eclise.  

4 

LP4. Dimensionarea fundației de suprafață izolate pentru structură în cadre. Dimensionarea 
fundaților pe piloți. 

4 

LP5. Distribuția forței seismice pe o structură în cadre. 4 
Total lucrări practice 20 

8. Referinţe bibliografice 
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încărcări date din zăpadă, Asociația de Standardizare din România (ASRO), martie 2005 

8. SR EN 1992-1-1: Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton, Partea 1-1: Reguli generale 
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9. SR EN 1993-1-1: Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel, Partea 1-1: Reguli generale și 
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10. SR EN 1993-1-1: Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel, Partea 1-8: Proiectarea 
îmbinărilor, Asociația de Standardizare din România (ASRO), iulie 2006 

11. SR EN 1997-1: Eurocod 7: Proiectarea geotehnică, Partea 1: Reguli generale, Asociația de 
Standardizare din România (ASRO), iunie 2006 

12. SR EN 1998-1: Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur, Partea 1: 
Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri, Asociația de Standardizare din 
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Teiu Botez”. 

2. Budescu, M., Ciongradi, I.P., Taranu, N., Gavrilaș, I., Ciupala, M.A., Lungu, I., 2001. 
Reabilitarea Construcțiilor. Iași: Editura Vesper. 

3. Budescu, M., 2005. Noi concepții privind protecția seismică a structurilor.  Iași, Editura 
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Editura Politehnium. 
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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 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. 
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