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CONSTRUCŢII SPECIALE DIN BETON ARMAT 

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 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 24 68 18 

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

Studii superioare de licență ciclul I, în care au fost studiate – Arhitectura materialele și 
construcțiile, Statica construcţiilor, Stabilitatea şi dinamica construcţiilor inclusiv și la seism, 
Tehnologia fabricării și/sau edificării construcţiilor, Metoda elementelor finite  

Conform 
competenţelor 

Posesia cunoştinţelor din domeniul rezistenței materialelor, mecanicii structurilor, 
construcțiilor privind calculele eforturilor și/sau secțiunilor, proiectarea, alcătuirea, 
dimensionare și executarea (edificarea) 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 în familiarizarea, simularea și rezolvarea problemelor de 

calcul și proiectare a structuri de rezistenţă ale construcțiilor speciale examinate . 

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 
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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. 

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 ierahice. 
CT3. Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi 

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

6. Obiectivele unităţii de curs 
Obiectivul 
general 

Altoirea viitorilor specialiști cunoştinţe teoretice și deprinderi practice la proiectarea 
structurilor din beton armat, ţinând cont de specificul industrial al Republicii Moldova.  . 

Obiectivele 
specifice 

- studierea teoretică şi practică a principiilor de bază de alcătuire şi de calcul a 
construcţiilor de acoperire a deschiderilor mari,  

- familiarizarea masteranzilor cu structuri reticulare, a construcţiilor cu acoperişuri din 
plăci curbe, a construcţiilor înalte;  



- formarea deprinderilor practice de proiectare a construcţiilor special  

7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica prelegerilor 

T1. Concepții generale referitoare la clasificarea construcțiilor din beton armat. Specificul 
structurilor din beton armat Cupole, plăci subţiri curbe cilindrice, parabolice de curbură dublă  

2 

T2. Principiile de alcătuire, Calcul, dimensionarea şi realizarea plăcilor subţiri cilindrice. 
Specificul proiectării și realizării plăcilor subțiri parabolice şi celor cu curbură dublă 

2 

T3. Buncăre. Principii generale de alcătuire. Scheme constructive şi de calcul. Stabilirea 
încărcărilor. Determinarea eforturilor în elementele de rezistenţă ale buncărelor. Calcul, 
alcătuirea și dimensionarea pereţilor şi  pâlniilor. 

2 

T4. Silozuri. Principii generale de alcătuire, calcul și dimensionare a elementelor structurii de 
rezistenţă ale silozurilor din beton armat monolit, prefabricat şi/sau beton precomprimat cu 
celule dreptunghiulare, poligonale şi/sau circulare. 

2 

T5. Rezervoare. Menirea, tipurile de rezervoare şi clasificarea lor. Rezervoare cilindrice și 
prismatice din beton armat. Calculul elementelor de rezistenţă a rezervorului semi-îngropat. 
Metodele de calcul, alcătuire și dimensionare a elementelor structurii de rezistenţă  

2 

T6. Castele de apă. Generalităţi. Menirea, tipurile de castele şi clasificarea lor. Turnurile de 
susţinere, principiile de alcătuire şi calcul  și dimensionare a acestora. 

2 

T7. Turnuri de răcire. Concepţii generale de alcătuire. Menirea, structura turnurilor, elementele 
principale ale unui turn de răcire din beton armat. Calculul eforturilor și rezistenței  elementelor 
portante ale turnurilor de răcire.  

2 

T8. Coşuri de fum. Concepţii generale. Schema de calcul. Specificul problemelor de concepere 
şi calcul al coşurilor de fum  

2 

T9. Turnuri de telecomunicaţii existente din beton armat. Concepţii de alcătuire utilizate la 
realizarea unor astfel de structuri inginerești. Scheme de calcul, de concepere, alcătuire, 
realizare și exploatare 

2 

T10. Căi de  comunicare, estacade, poduri, tunele, Pereţi de sprijin. Scheme constructive de 
calcul şi de realizare a acestora. Principiul de alcătuire și calcul al unor astfel de structuri. . 

2 

Total prelegeri 20 
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica lucrărilor practice 

LP1. Clasificarea tipurilor de plăci subţiri utilizate la realizarea unui acoperiş spaţial. 
Familiarizarea cu principiile de alcătuire a elementelor prefabricate, ordinare şi marginale ale 
acoperişurilor alcătuite din plăci parabolice subţiri. 

2 

LP2. Alcătuirea şi calculul acrelor, fermelor sau altor elemente de reazem al plăcilor subţiri. 
Dimensionarea elementelor respective de rezistenţă 

2 

LP3. Examinarea schemelor de calcul, sarcinilor ce acţionează şi a algoritmului de calcul al 
elementelor structurale ale unui buncăr cu celule dreptunghiulare. Alcătuirea, calculul și 
dimensionarea, inclusiv armarea pereţilor şi pâlniei buncărului. 

2 

LP4. Silozuri din beton armat monolit, prefabricat şi/sau precomprimat. Familiarizarea cu 
schema de calcul al unui eventual siloz din beton armat monolit. Principiu de alcătuire, calculul 
şi armare a pereţilor unui astfel de siloz. 

2 

LP5. Exemplu de proiectare a unui rezervor semi-îngropat dreptunghiular. Familiarizarea cu 
schemele de calcul al pereţilor, diagramele eforturilor din aceştia, modalităţile de calcul al 
rezistenţelor secţiunilor şi armării acestora. Dimensionarea elementelor de rezistenţă 

2 

LP6. Examinarea schemei de calcul, algoritmul de calcul al eforturilor în elementele portante 
ale turnului unui castel de apă. Alcătuirea, dimensionarea şi armarea pereţilor şi bazinului.  

2 

LP7. Familiarizarea cu problemele şi căile de rezolvare a acestora în cazul proiectării unui turn 
de telecomunicaţii din beton armat.  

2 



LP8. Clasificarea turnurilor de răcire. Familiarizarea cu tehnologia procesului de răcire, factor 
decisiv pentru optimizarea structurii de rezistenţă a turnurilor de răcire. Problemele 
principale care necesită abordare la proiectarea turnurilor de răcire.  

2 

LP9. Proiectarea unui coş de fum din beton armat, conjunctura de factori care urmează să fie 
studiaţi şi modalităţile de evitare şi/sau rezolvare a influenţei lor.  

2 

LP10. Alcătuirea şi schemele de calcul ale estacadelor, podurilor, tunelelor și pereţilor de 
sprijin. Principii de calcul, proiectare  şi realizare a unor astfel de structuri din beton armat. 

2 

Total lucrări practice 20 
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1.  

9. Evaluare 
Evaluare semestrială 

Proiect de an Evaluare 
finală Componente Medie 

trunchiată Evaluare periodică Evaluare curentă Nr.1 Nr.2 30% 30% 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 susținerea proiectului de an. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluarea finală. 

 


