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Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Roxana Dana BUCUR 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Disciplina Construcții oferă noţiunile de bază necesare însuşirii limbajului grafic al proiectării, cu 
care operează toate disciplinele tehnice. Structurile construcțiilor agricole au in vedere alcătuirea 
celor ce funcționează in medii specifice adăpostirii animalelor si depozitarii hranei acestora, 
elementelor structurale specifice mediului agricol. Se au in vedere cunoștințele ce trebuie 
dobândite referitoare la funcționalitatea optima corelata cu procesul tehnologic din agricultură. Se 
urmăresc: 

• cunoaşterea de către studenţi a materialelor de constructii si utilizarea in functie de 
proprietatile fizico-mecanice 

• cunoasterea modului de alcatuire a constructiilor agricole 
• cunoasterea modului de proiectare a unei unitati cu profil agricol si zonificarea acesteia in 

functie de activitatile desfasurate pe teritoriul respectiv 
• cunoasterea modului de eficientizare a spatiilor de baza sau auxiliare in dependenta cu 

materialele din care sunt alcatuite constructiile agricole si cu necesarul proiectat 
• abilitatea de a identifica, explica probleme specifice lucrărilor de construcţii si de a propune 

şi interpreta coerent soluţii pentru creșterea eficienței tehnice a acestora. 
• dezvoltarea profesională prin activităţi de susţinere de lucrări si proiecte pe diverse teme 

specifice disciplinei, manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific, dezvoltarea interesului faţă de aplicarea unor tehnologii de execuţie in corelație cu 
specificul construcțiilor productive din agricultură 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

 Curs (capitole / subcapitole) 
Introducere. Scopul, importanţa, conţinutul cursului şi relaţiile cu alte discipline.  
Caracteristici generale ale materialelor de construcţii. Piatra naturală, lemn, metal, materiale 
ceramice, sticlă, mortar, beton, polimeri sintetici, materiale pentru hidroizolaţii şi termoizolaţii. 
Elemente de construcţii şi structuri de rezistenţă din lemn, metal, zidarie, beton. 

Elemente de rezistenţă a construcţiilor.Fundaţii. Pereţi. Acoperişuri. 

Lucrari de finisaje.Pardoseli. Tencuieli. Placaje. Scări. 

Constructii agricole cu structura de zidărie. 

Constructii agricole cu structură metalică. 

Construcţii agricole din beton armat.  



Constructii pentru depozitarea, conservarea si conditionarea productiei vegetale. Depozite 
de mică şi mare capacitate. Construcţii pentru depozitarea cerealelor. Construcţii pentru
depozitarea furajelor. 
 

Conţinutul lucrărilor practice 

Noţiuni de desentehnic de construcţii. Formate. Scări. Cotări. Axe de trasare. Cotarea de nivel. 
Reprezentăriconvenţionale. 

Prezentareamaterialelor de construcţii. Soluţii constructive înelevaţie. Scări. Rampe.  

Calcululpierderilor de căldură la diferitesoluţii constructive aelementelor de închidere a 
unorconstrucţii. 

Soluţiiprivindconstrucţiilerealizate din materialeprietenoasemediului. 

Analizaunorsoluţii constructive privindutilizareaeficientă a spaţiilor productive -
princalculeeconomico-matematice 

Dimensionarea modulelor de spaţii productive. Zonificarea pe activităţi a teritoriului unităţii 
proiectate. 

Planul general al unei unităţi agricole. Planşa 1.  

Calculul necesarului de apă pentru unitatea proiectată.  

Calculul indicilor tehnico-economici ai planului general. 

Proiectarea spaţiilor de bază impuse în tema de proiectare prin economisirea spaţiului 
productiv. Planşa 2. 

Comportarea şi calculul termic al elementelor de construcţii. Planşa 3. 

Calculul cantităţii de zidărie, sticlă şi beton necesare construirii spaţiilor de bază impuse în tema 
de proiectare. Antemăsuratoare 

Calculul necesarului de energie pentru buna desfăşurare a activităţilor în cadrul unităţii 
proiectate.  

Deviz pe categorii de lucrări. 
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Evaluare finală 

Tipul de evaluare Forme de evaluare Procent din nota 
finală(%) 

Examen Scris 70 

Evaluare pe parcurs Scris 20 

Lucrări practice Activitate susţinută în cadrul 
lucrărilor practice 

10 
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