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PROBLEME SPECIALE DE STABILITATE 

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 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 

Matematica superioară, Statica construcţiilor, Stabilitatea şi dinamica 
construcţiilor, Metoda elementelor finite 

Conform competenţelor Posesia cunoștințelor privind determinarea eforturilor și deformațiilor în 
structuri, abilități pentru realizarea studiilor de caz şi algoritmizare a 
problemelor 

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 la rezolvarea problemelor. 

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 conținutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru documentaţii 

tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcții şi edificii inginereşti. 
 Aprecierea calității unei construcții şi edificiu ingineresc, utilizând criterii de evaluare 

specifice domeniului. 
CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific 

programului de studii absolvit. 
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 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice 
domeniului ingineriei structurale. 

 Identificarea materialelor de construcții şi a tipurilor de structuri în construcții şi edificii 
inginereşti. 

 Descrierea acțiunilor 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 inginerești. 

Competențe 
transversale 

CT3. Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile specificații tehnice. 

6. Obiectivele unități de curs 
Obiectivul general Studiul fenomenului pierderii stabilității. 
Obiectivele specifice Însușirea calculului de stabilitate și studierea metodelor de rezolvare a problemelor de 

flambaj 

7. Conținutul unități de curs 

Tematica activităților didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni generale. Stabilitatea sistemelor din bare comprimate. Sisteme conservative și 
neconservative. Pierderea stabilității prin bifurcare. Legătură liniar elastică. Comprimare axială 

2 

T2. Stabilitatea sistemului liniar elastic cu număr finit de grade de libertate. Valori proprii. 
Vectori proprii. Spectrul valorilor proprii. Particularitățile sistemului continuu. Criteriul 
energetic al stabilității. 

2 

T3. Energia potențială a barei liniar elastice. 
Problema Euler. Condiții de rezemare. Sistemul omogen de ecuații. Valorile proprii. Formele 
proprii. 

2 

T4. Pierderea stabilității prin salt . 
Bara ideală. Imperfecțiuni inițiale. Bare cu secțiune constantă încovoiate și comprimate. 

2 

T5. Separarea soluției în forma parametrilor inițiali la încărcarea transversală. Bare comprimate 
excentric. Analiza influenței forțelor de comprimare la deplasări și eforturi. 

2 

T6. Metoda eforturilor. Metoda deplasărilor. Aplicații. Formulări a problemei de stabilitate. 2 
T7. Stabilitatea inelelor circulare și a arcelor. 
Forme de pierdere a stabilității. Clasificarea încărcărilor 

2 

T8. Flambajul prin răsucire. 2 
T9. Flambajul lateral al grinzilor. Flambajul plăcilor. 2 
T10. Tensiuni critice în bare. Curba Euler. Bare scurte, medii, lungi. Tensiuni critice în placă. 
Forța critică în plăci pentru diferite condiții de rezemare. 

2 

Total prelegeri 20 
 

Tematica activităților didactice 
Numărul 

de ore 
Tematica lucrărilor practice 

LP1. Comprimare axială. Legătură neliniar elastică. 2 
LP2. Sistemul cu două grade de libertate. 2 

LP3. Starea de echilibru pentru bara comprimată supusă încovoierii.  2 

LP4. Sisteme ideale. Exemple. Comportarea barelor ideale și neideale. 2 

LP5. Structuri din bare liniar elastice 2 



LP6. Calculul barelor din oțel la stabilitate.  2 

LP7. Forța critică pentru inel. Forța critică pentru arce circulare. Forța critică pentru arce 
parabolice. 

2 

LL8. Forța critică pentru bara cu pereți subțiri. 2 

LP9. Ecuația încovoierii plăcilor. Ecuația încovoierii la acțiunea forțelor aplicate pe contur. 2 

LP10. Tensiuni critice în placa simplu rezemată. Raportul b/h pentru diferite elemente de 
solidarizare. 

2 

Total lucrări practice 20 
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9. Evaluare 
Curentă Examen final 

Învăţământ cu frecvență Atestarea 1 Atestarea 2 Proiect / lucrare 
de an 

40% 

15% 15% 30% 
Standard minim de performanţă:  
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.  

 


