NECLASIFICAT
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din cadrul examenului de diplomă, sesiunea iulie 2020,
la seria de ingineri 2016–2020, specializarea

“CONSTRUCŢII ŞI FORTIFICAŢII”
TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA

pentru proba scrisă “CONSTRUCȚII METALICE ŞI DIN BETON ARMAT” din
cadrul examenului de diplomă, specializarea „Construcţii şi fortificaţii”,

sesiunea IULIE 2020
Tematica pentru disciplina “Construcții metalice şi din beton armat” cuprinde
noţiuni predate la cursurile:
a) Statica construcțiilor;
b) Stabilitatea şi dinamica construcţiilor;
c) Construcţii din beton;
d) Construcţii metalice.
TEMATICA:
1. Structuri static determinate. Bare drepte şi cotite. Cadre. Grinzi continue. Trasarea
diagramelor de eforturi. Determinarea deformaţiilor.
2. Caracteristici dinamice proprii pentru structuri cu un grad de libertate şi pentru
structuri cu mai multe grade de libertate dinamică (pulsaţii, perioade şi moduri de
vibraţie).Determinarea răspunsului seismic prin analiză modală. Parametrii de care
depinde răspunsul seismic al structurilor.
3. Calculul plăcilor plane din beton, armate pe o direcţie sau pe două direcţii.
Calculul grinzilor şi stâlpilor din beton armat, prescripţii de alcătuire constructivă şi
armare.Tipuri de planşee la clădiri.
4. Structuri în cadre din beton armat. Alcătuirea de ansamblu a construcţiilor în
cadre. Calculul structural al construcţiilor în cadre. Calculul structurilor în cadre
supuse preponderent la acţiuni seismice.
5. Construcţii cu pereţi structurali. Comportarea şi calculul structurilor cu pereţi
structurali la acţiunea încărcărilor verticale şi orizontale. Structuri pentru fundaţii.
Structuri de fundaţii pentru cadre. Structuri de fundaţii pentru pereţi.
6. Elemente structurale metalice solicitate la întindere, compresiune, încovoiere.
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Dimensionare şi verificări.
7. Îmbinări la structurile metalice: îmbinări prin sudare, îmbinări cu nituri, îmbinări
cu şuruburi, îmbinări cu şuruburi de înaltă rezistenţă.
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proiectare – model de calcul”, Editura Conspress, Bucureşti, 2006;
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