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Subiectele 

pentru examenul de admitere la masterat, 

 specialitatea  581.2 – Urbanism şi amenajarea teritoriului  

disciplina: ARHITECTURA CLĂDIRILOR 

 

1. Definiţia arhitecturii. Clasificarea generală a construcţiilor. Alcătuirea principială a clădirilor.  

2. Alcătuirea principială a clădirilor. Sistemul Unic Modular. Dezaxarea construcţiilor portante la 

clădirile civile.  

3. Clădiri de locuit. Definiţii şi clasificări. Exigenţe ataşate clădirilor de locuit. Zonarea funcţională a 

locuinţei. Elemente funcţionale.  

4. Clădiri de locuit. Elemente funcţionale. Măsuri anti-incendiare la clădiri de locuit. 

5. Clădiri de locuit. Definiţii şi clasificări. Zonarea funcţională a locuinţei. Circulaţii verticale.  

6. Clădiri de locuit. Exigenţe ataşate clădirilor de locuit. Iluminarea, însorirea, izolarea acustică şi 

aerisirea clădirilor de locuit.  

7. Sisteme de construcţie şi sisteme constructive. Scheme constructive.   

8. Terenuri de fundare. Terenuri de fundare naturale şi artificiale. Alcătuirea generală a fundaţiilor. 

Definiţii şi clasificări.  

9. Alcătuirea generală a fundaţiilor. Soluţii constructive. Fundaţii directe şi de mare adâncime.  

10. Fundaţii continui. Izolarea hidrofugă a pereţilor subsolurilor pentru diferite cote ale  apelor 

freatice.  

11. Pereţi din zidărie portantă. Acţiuni. Exigenţe ataşate pereţilor portanţi. Alcătuirea zidăriei. Pereţi 

despărţitori.  

12. Alcătuirea pereţilor din zidărie. Pereţi din zidărie din blocuri de piatră naturală şi din piatră 

artificială. Alcătuirea soclului. Buiandrugi. Cornişe.  

13. Planşeele clădirilor cu pereţi din zidărie portantă. Definiţii şi clasificări. Acţiuni. Exigenţe ataşate 

planşeelor clădirilor civile. Pardoseli.  

14. Planşee pe grinzi de lemn, grinzi de beton armat şi grinzi metalice. Planşee din fâşii din beton 

armat prefabricate cu goluri rotunde. Planşee din panouri prefabricate.  

15. Acoperişuri. Acţiuni. Exigenţe ataşate acoperişurilor. Clasificarea acoperişurilor. Învelitori din 

lemn, elemente ceramice, tablă de tinichea, etc.  

16. Şarpante din lemn pe scaune. Şarpante din ferme de lemn. Detalii constructive.  

17. Scări interioare şi scări exterioare. Scheme de sistematizare. Scări cu vanguri de lemn, beton şi 

metal. Scări prefabricate.  

18. Construcţii în zone seismice. Esenţa cutremurelor de pământ. Măsuri de sistematizare şi măsuri 

constructive antiseismice.  

19. Clădiri din panouri mari prefabricate. Sisteme constructive. Dezaxări. Elemente componente. 

Acoperişuri cu pod cald şi cu pod rece.  

20. Clădiri din panouri mari prefabricate. Rosturi verticale şi rosturi orizontale. Etanşarea pereţilor 

exteriori şi a rosturilor.  

21. Clădiri din blocuri mari prefabricate. Elevaţia pereţilor. Elemente componente. Rosturi între 

blocuri.  

22. Clădiri cu schelet. Principii de alcătuire. Scheme constructive. Schelet în cadre, cadre rigidizate şi 

schelet contravântuit.  

23. Schelet în cadre, cadre rigidizate şi schelet contravântuit. Îmbinări între elemente componente. 

Particularităţile alcătuirii clădirilor de mare înălţime.  

24. Clădiri cu pereţi din beton armat turnat monolit. Sisteme constructive şi de construcţie. Ordinea 

turnării pereţilor.  

25. Alcătuirea planşeelor clădirilor cu pereţi din beton armat turnat monolit. Rezemare prin contact, 

platformă şi combinată.  

26. Clădiri de utilitate publică: Noţiuni generale şi clasificări. Exigenţe de proiectare. Scheme 

funcţionale.  
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27. Clădiri de utilitate publică: Structura de sistematizare. Elemente componente. Scheme de 

sistematizare: celulară, cu coridoare, în anfiladă, în săli, cu pavilioane, combinată.  

28. Clădiri de utilitate publică: Scheme de sistematizare: celulară, cu coridoare, în anfiladă, în săli, cu 

pavilioane, combinată. Măsuri anti-incendiare.  

29. Evacuarea oamenilor din clădiri. Parametrii fluxurilor de oameni. Legităţile deplasării fluxurilor de 

oameni. Calculul şi proiectarea căilor de evacuare.  

30. Percepţia vizuală şi vizibilitatea în sălile de spectacol. Amplasarea spectatorilor în plan. 

Vizibilitatea în cinematografe, teatre, edificii sportive, circuri, auditorii, etc.  

31. Amplasarea spectatorilor în plan. Alcătuirea profilului longitudinal: pe linie orizontală, "în trepte", 

"pe curbă ideală", pe linie frântă.  

32. Acustica sălilor de spectacol. Propagarea sunetului în încăperi. Absorbţia sunetului. Timpul de 

reverberaţie. Claritatea sunetului.  

33. Acustica sălilor de spectacol. Calculul acustic al sălilor de spectacol. Suprafeţe de reflexie. Săli cu 

acustică naturală.  

34. Clădiri cu deschideri mari din cadre şi arcuri cu împingeri laterale. Bolţi. Principii de alcătuire.  

35. Structuri din fire şi nervuri încrucişate. Structuri din cute. Structuri cu deschideri mari din pereţi 

subţiri: pânze subţiri, cupole, etc.  

36. Structuri cu deschideri mari suspendate: liber suspendate, din cabluri rigidizate, din ferme din 

cabluri. Structuri tip cort şi structuri pneumatice. 
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Disciplina:  RECONSTRUCŢIA  ŞI  CONSOLIDAREA  CLĂDIRILOR 

a. Bazele proiectării 

1. Bazele sociale şi urbanistice a reconstrucţiei clădirilor. Generalităţi. Fondul locativ existent şi 

importanţa lui. 

2. Oraşul şi fondul lui locativ. Particularităţile clădirilor supuse reconstrucţiilor. Monumente istorice 

şi culturale, importanţa lor. 

3. Particularităţile social-economice a reconstrucţiei clădirilor. Fondul locativ şi asigurarea cu 

locuinţe în Republica Moldova. 

4. Rezistenţa, durabilitatea şi uzarea clădirilor. Durabilitatea normală şi existenţa clădirilor. 

Determinarea deviză reconstrucţie a clădirilor. 

5. Pământul orăşenesc şi normele urbanistice. Aprecierea locului amplasării clădirii în interiorul 

oraşului. 

6. Tipurile de demolare a clădirilor şi excluderea demolării neîntemeiate. Exigenţele urbanistice şi 

arhitecturale ataşate clădirilor supuse reconstrucţiilor. 

7. Soluţiile de sistematizare specială a clădirilor şi încăperilor supuse reconstrucţiilor. Particularităţile 

constructive şi de sistematizare a clădirilor supuse reconstrucţiilor. 

8. Executarea apartamentelor moderne în clădirile supuse reconstrucţiei. Resistematizarea clădirilor 

civile supuse reconstrucţiei. Metode de sistematizare pentru proiectarea apartamentelor moderne în 

clădirile reconstruite. 

9. Reconstrucţia încăperilor. Executarea soluţiilor noi şi închiderea golurilor vechi. Lucrări curente la 

reconstrucţia încăperilor. Schimbul destinaţiei încăperilor. Amenajarea încăperilor şi sistemelor 

sanitaro-igienice. 

10. Schimbul destinaţiei încăperilor. Reconstrucţia clădirilor obşteşti şi industriale. 

11. Condiţiile de amplasare a clădirilor civile în clădiri reconstruite. Structura cu sistematizare a 

clădirilor civile. 

12. Ameliorarea exteriorului clădirilor. Direcţiile principale de ameliorare a exterioarelor  clădirilor. 

 Construcţiile clădirilor supuse reconstrucţiilor 

13. Particularităţile construcţiilor clădirilor la diferite etape de exploatare a lor. 

14. Fundaţiile clădirilor supuse reconstrucţiilor. 

15. Pereţii şi pereţii despărţitori în clădirile vechi. 

16. Tipurile tradiţionale de planşee în clădirile supuse reconstrucţiilor. Acoperişuri, balcoane, ferestre, 

pardoseli şi alte construcţii auxiliare în clădirile vechi. 

17. Cercetarea şi măsurarea clădirilor şi pregătirea documentelor corespunzătoare. Instrumente şi 

mecanisme pentru diagnostica clădirilor. Metode de apreciere a stării construcţiilor şi elementelor 

clădirilor. Particularităţile clădirilor din elemente prefabricate. 

18. Construcţii pentru consolidarea şi ameliorarea elementelor clădirilor. Condiţiile şi metodele de 

consolidare a fundaţiilor. 

19. Restabilirea şi executarea izolaţiei hidrofuge. Metode de uscare a pereţilor. 

20. Consolidarea construcţiilor, planşeelor, acoperişurilor, scărilor, balcoanelor. 

21. Clasificarea construcţiilor utilizate pentru înlocuire. Construcţii pentru înlocuirea elementelor 

planşeului. Construcţii cu dimensiuni mici, mijlocii şi mari utilizate pentru planşee. 

22. Stâlpii în condiţiile reconstrucţiei clădirilor. Înlocuirea elementelor pardoselilor. Înlocuirea 

elementelor pardoselilor. Înlocuirea elementelor acoperişurilor, balcoanelor, scărilor, pereţilor 

despărţitori. 

23. Experienţa mondială în reconstrucţia clădirilor. Betonul armat în condiţiile reconstrucţiei clădirilor. 

Metode şi construcţii utilizate la înlocuirea elementelor pardoselilor, acoperişurilor, scărilor, 

balcoanelor, despărţitorilor şi altor construcţii. 

24. Executarea construcţiilor anexe şi suprajactarea construcţiilor. Construcţiile clădirilor anexe şi 

clădirilor suprapuse, tipurile şi particularităţile lor. Deplasarea şi ridicarea clădirilor. 
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