
Construcţii agroturistice (ANUL II, SEMESTRUL IV) 
 
Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 
materialele de construcţii, alcătuirea unei clădiri, calculul structurilor de rezistenţă; prezentarea 
principalelor tipuri de construcţii agroturistice şi anexe, însuşirea unor cunoştinţe legate de 
structura constructivă a acestora şi dimensionarea spaţiului interior. Cunoaşterea modului de 
alegere a materialelor de construcţii, cunoaşterea modului de alcătuire a clădirilor şi în special a 
pensiunilor, cunoaşterea legislaţiei în domeniul autorizării şi execuţiei construcţiilor. La lucrările 
practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de întocmire a desenelor tehnice. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa construcţiilor  
Noţiuni privind rezistenţa materialelor şi dimensionarea elementelor de construcţii 
Materiale de construcţii 
Elemente de construcţii 
Planul general de amenajare a incintei unei pensiuni agroturistice 
Autorizarea lucrărilor de construcţii 
Structuri de cazare şi de primire turistică 
Construcţii anexe aferente pensiunilor agroturistice 
Amenajarea spaţiilor pentru gospodăria agroturistică 

 
Lucrări practice 

Elemente de desen tehnic în construcţii 
Formatele şi indicatoarele desenului tehnic 
Cotarea desenelor de construcţii şi sisteme de proiecţie 
Reprezentarea şi desfăşurarea corpurilor geometrice 
Reprezentarea convenţională a materialelor de construcţii 
Reprezentarea elementelor de construcţie 
Reprezentarea elementelor de construcţie din lemn, zidărie, beton, beton armat şi metalice 
Desenul de instalaţii 
Copierea la scară a unui desen dat 
Întocmirea planului general al unei pensiuni agroturistice 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 
80% 

Aprecierea activităţii în timpul 
semestrului 

Evaluare orală în timpul 
semestrului, teste de verificare, 
colocviu de laborator. 

20% 
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