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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Roxana Dana BUCUR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina Constructii oferă noţiunile de bază necesare însuşirii limbajului grafic al proiectării, cu 

care operează toate disciplinele tehnice. Structurile constructiilor agricole au in vedere alcatuirea 

celor ce functioneaza in medii specifice adapostirii animalelor si depozitarii hranei acestora, 

elementelor structurale specifice mediului agricol. Se au in vedere cunostintele ce trebuie 

dobandite referitoare la functionalitatea optima corelata cu procesul tehnologic din agricultura. 

Absolvenții disciplinei vor fi deținătorii cunoștințelor de constructii pentru materializarea grafică 

și interpretarea corectă a ideilor tehnice necesare oricărui inginer agronom. De asemenea, vor 

dobândi abilitățile necesare inginerului specializat în agricultură, de a proiecta si utiliza in mod 

eficient spatiile destinate productiilor agricole. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere. Scopul, importanţa, conţinutul cursului şi relaţiile cu alte discipline. Noţiuni 

generale despre construcţii. Clasificarea construcţiilor. Condiţii tehnice pentru construcţii. 

Caracteristici generale ale materialelor de constructii. Lemn, piatră, metal, beton, mortar. 

Materiale ceramice. Materiale pentru hidro şi termo izolaţii. Sticla, polimeri sintetici, geotextile 

Elemente de constructii si structuri de rezistenta. Elemente de constructii si structuri de 

rezistenta din lemn, zidarie, metal, beton si beton armat. 

Elemente de rezistenta a constructiilor. Fundatii. Pereti. Acoperisuri 

Lucrari de finisaje. Pardoseli. Tencuieli. Placaje. Scari 

Constructii agricole cu structura de zidărie. Magazii de cereale. Depozite de legume si fructe. 

Constructii sanitar-veterinare. Construcţii zootehnice. 

Constructii agricole cu structură metalică. Magazii pentru depozitarea produselor vegetale. 

Pătule pentru porumb. Uscătorii pentru cereale. Silozuri de cereale şi furaje. Sere şi solarii. 

Construcţii auxiliare anexe. 

Construcţii agricole din beton armat. Elemente biometrice folosite la dimensionarea 

construcţiilor pentru adăpostirea animalelor. Medii agresive în construcţii agrozootehnice, 

protecţia elementelor de închidere. 

Constructii pentru depozitarea, conservarea si conditionarea productiei vegetale. 

Modalitati de depozitare. Depozite de mica si mare capacitate. Instalatii si utilaje folosite in 

depozite. Constructii pentru depozitarea cerealelor si furajelor. 

 

Lucrări practice 

Noţiuni de desen tehnic de construcţii. Formate. Scări. Cotări. Axe de trasare. Cotarea de nivel. 

Reprezentări convenţionale. 



Prezentarea materialelor de construcţii. Soluţii constructive în elevaţie. Scări. Rampe. 

Calculul pierderilor de căldură prin diferite soluţii constructive a elementelor de închidere a unor 

construcţii. 

Soluţii privind construcţiile realizate din materiale prietenoase mediului. 

Analiza unor soluţii constructive privind utilizarea eficientă a spaţiilor productive -prin calcule 

economico-matematice. 

Temă de poriectare. Dimensionarea modulelor de spaţii productive. Zonificarea pe activităţi a 

teritoriului unităţii proiectate. 

Planul general al unei unităţi agricole. Planşa 1. Calculul cantităţii necesare 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. Antemăsuratoarea. 

Calculul cantităţii necesare de energie pentru buna desfăşurare a activităţilor în cadrul unităţii 

proiectate. Deviz pe categorii de lucrări. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Test grilă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 
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