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MATERIALE ȘI TEHNOLOGII PERFORMANTE ÎN CONSTRUCȚII 

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 – 26 84 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de 
învăţământ 

Matematica superioară, Materiale de construcții, Tehnologia și mecanizarea 
proceselor de construcții, Tehnologia proceselor de construcții, Tehnologia 
edificării construcțiilor, Tehnologii speciale. 

Conform competenţelor Cunoștințe avansate în domeniul materialelor de construcție, tehnologiilor 
clasice de execuție a proceselor de construcție, criteriile de performanță ale 
acestora 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 practice Studenții vor aplica materialul teoretic în rezolvarea problemelor și vor utiliza tehnici 

de învățare interactivă prin utilizarea pachetelor de programe aplicative. 

5. Competențe specifice acumulate 
Competențe 
profesionale 

CP1. Recunoașterea elementelor şi structurilor construcțiilor 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. 
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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 specificaţii tehnice. 

6. Obiectivele unității de curs 
Obiectivul general Familiarizarea cu materialele și tehnologii performamte, principalele operații și faze 

ale proceselor tehnologice de producție. 
Obiectivele specifice Stabilirea şi conştientizarea domenuilui de utilizare a materialelor performante;  

Studierea metodelor de protecție a construcțiilor;  
Aplicarea tehnologiilor speciale . 

7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Prelegeri 
T1. Degradarea în timp a construcțiilor. 3 
T2. Materialele minerale pentru protecția construcțiilor. 3 
T3. Materiale organice pentru protecția construcțiilor. 3 
T4. Acte normative pentru protecția anticorozivă. 3 
T5. Tehnologii speciale de terasamente. 4 
T6. Tehnologii speciale de betonare. 4 

Total prelegeri 20 
Lecții practice 

LP1. Determinarea cauzelor de degradare a construcțiilor. Metodele de analiză și evaluare a 
gradului de coroziune. 

3 

LP2. Analiza , selectarea și determinarea materialelor minerale pentru protecția 3 



Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

construcțiilor. 
LP3. Analiza , selectarea și determinarea materialelor organice pentru protecția construcțiilor. 3 
LP4. Determinarea domeniului de utilizare a materialelor pentru protecția anticorozivă în 
conformitate cu baza normativă. 

3 

LP5. Normativ privind efectuarea lucrărilor de terasamente NCM F.01.03-2009. Analiza 
factorilor tehnologici și alegerea tehnologiilor speciale de terasamente. 

4 

LP6. Analiza factorilor tehnologici și calculul parametrilor tehnologici a lucrărilor de betonare 
în condiții speciale. Stabilirea criteriilor de calitate. 

4 

Total lecții practice 20 
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Suplimentare 1. Neville, A. Proprietăţile betonului. Editura a IV-a, Bucureşti, 2003. 820 p. 
2. Osztroluczky, M. Izolaţii termice. Editura Oradea, 2012. 138 p. 
3. Tuns, I. Calculul si alcatuirea fundatiilor pe piloti Bucuresti: Matrix Rom, 2007. 202 p. 

ISBN 978-973-755-184-9. 

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. 

 


