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      I.         Preliminarii  

 Disciplina Construcții metalice este predată la specialitățile în domeniul 
construcțiilor, elevii trebuie să cunoască că  oțelul structural este un material eficient �i 
economic pentru construcția de  drumuri, poduri, tuneluri �i alte structuri metalice, 
dezvoltarea structurilor metalice permit realizarea construcțiilor de orice dificultate. 

   Această _tiindă este important să fie predată, datorită calităților remarcabile a 
oțelului în comparație cu materialele tradiționale. Avantajul constă în durabilitate, �i 
termenul lung de exploatare a Construcțiilor metalice, aspectul exterior plăcut sau designul 

personalizat. 

      În acest context, viitorul specialist în domeniul Construcția �i exploatarea 
drumurilor trebuie să posede competende din domeniul Construcțiilor metalice privind 
diagnosticarea structurilor din metal. 

      Realizarea acestui deziderat necesită studierea disciplinei  Construcțiilor metalice, 
care învadă elevii să identifice, recunoască, analizeze, caracterizeze structurile metalice.  

      La rândul lor cuno_tindele primite la studierea construcțiilor metalice sunt bază 
pentru a studia disciplinele de specialitate, precum Poduri din beton armat �i metalice,  Căi 
de comunicații, Compoziții rutiere etc. 

      Disciplina „Construcții metalice” prevede 60h (2 credite), dintre ele pentru 

contactul direct sunt 30 h (20 h – teorie, 10h – lucrări practice) _i pentru studiul individual 

sunt 30h. Disciplina se predă la anul I - semestrul II de studii �i se finalizează cu evaluare 
finală - examen. 

 

II.                Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

       Disciplina „Construcții metalice” are un rol important în formarea inidială, cât �i în 
formarea continuă a specialistului în devenire din domeniul Construcția �i exploatarea 
drumurilor. Disciplina Construcții metalice este o componentă fundamentală cu statut 
obligatoriu procesului de formare profesională a tehnicianului evaluator.  

      În spadiul tehnic există un limbaj specific cu care speciali_tii comunică între ei. 
Pentru a rezolva o problemă trebuie să cuno_ti nu doar termenii dar _i sensul acestor 
termeni. Deasemenea este necesar cunoa_terea termenilor tehnici specifici în studierea 
literaturii de specialitate. Specialistul este pus deseori în situadia de a lua decizii pentru 
rezolvarea diferitor probleme. Pentru rezolvarea pozitivă a problemei trebuie de _tiut 
originea problemei, adică cauza, condidiile curente, precum _i urmările ce pot apărea după 
soludia luată. Cauza aparidiei problemei este necesară de determinat, situadia curentă trebuie 
analizată, iar urmările trebuie evaluate din considerentul soludiei aprobate. 

      Disciplina „Construcții metalice” contribuie la dezvoltarea acestor competende, 
abilitădi sau aptitudini prin: identificarea tipurilor de acdiuni, legături _i sisteme de bare, 
adoptarea schemelor de asamblare, determinarea soludiilor optime. 

      În cazul economiei de piadă, dezvoltării tehnologiei construcdiilor _i aparidiei 
materialelor noi moderne trebuie de implementat. Acest lucru este posibil doar dacă se va 
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con_tientiza caracteristicile mecanice ale acestora. Iată de ce este important pentru elevii 
acestei specialitădi de a cunoa_te nodiunile, principiile, metodele de asamblare utilizate în 
domeniul construcdiilor metalice, pe care le studiază în cursul orelor teoretice cât _i practice 
la disciplina „Construcții metalice”. Elevii se vor familiariza cu cele mai importante metode de 

asamblare a construcdiilor metalice, normative specifice calculului elementelor constructive 
asamblate metalic. 

      Viitorii tehnicieni constructori trebuie să poată aprecia cauzele _i urmările 
problemelor. Este o abilitate care îl va ajuta să aprecieze corect situadia _i să aleagă, să 
decidă, să accepte soludia optimă pentru această situadie. Totodată apare necesitatea de a 
respecta cu strictede normele de proiectare, normele de executare _i nu în ultimul rând 
normele de exploatare a structurilor metalice: platforme de acoperi�uri, drumuri, poduri, 
tuneluri, buncare �i silozuri, rezervoare de mare capacitate. Muldi neglijează necesitatea de a 
putea explica anumite procese _i din cauza aceasta apar distrugeri ale structuri metalice, 
care uneori nu pot fi reparate. De aici apare necesitatea de a cunoa_te diferite metodele de 
asamblare _i a putea explica, prezenta diferite scheme ale  structurilor mecanice. 

       Cuno_tindele obdinute în cadrul acestei discipline vor permite utilizarea nodiunilor 
generale despre construcții metalice, alcătuirea constructivă a diferitor asamblări metalice 
supuse la rezistendă mecanică în comunicarea tehnică de specialitate, utilizarea normativelor 

specifice, precum _i citirea proiectelor, lucrărilor de construcdie montaj, lucrările de finisare, 
lucrările de reparadie, reconstrucdie. 

III.       Competenţele profesionale specifice disciplinei 

           Competenţa profesională din descrierea calificării:  

UP2.  Rezolvarea problemelor/situațiilor tipice domeniului construcdiilor rutiere, în    
           condiții  de asistență calificată. 
UP7.  Utilizarea limbajului tehnic în comunicarea profesională specifică domeniului  
           construcdiilor. 

            Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

CS1.  Caracterizarea  construcțiilor metalice _i a materialelor utilizate 

CS2.   Explicarea fenomenelor termice _i mecanice care apar în construcțiile metalice. 
CS3.   Calculul barelor solicitate la comprimare, întindere axială. 
CS4.   Asamblarea elementelor metalice utilizând îmbinări solicitate la diferite acdiuni. 
CS5.   Identificarea construcții metalice conform documentadiei de proiect. 

 

IV.         Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 
Numărul 

de credite 

Contact direct 

Studiul 

individual Total Prelegeri 
Practica/ 
Seminar 

II 60 20 10 30 Examen 2 
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V.          Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Principii de alcătuire și calcul 
1. Caracterizarea  construcțiilor metalice şi a 
materialelor utilizate 

- identificarea  avantajelor _i dezavantajelor 
structurilor din metal. 

- precizarea produselor de materiale la 

aprovizionarea structurilor din metal în 

construcdii. 
- Elemente structurale metalice. 

1.1. Introducere. Avantajele _i dezavantajele  
construcțiilor metalice. 

1.2.  Forme constructive moderne; 

proprietădi fundamentale _i posibilitădile 
construcdiilor metalice.    

2. Caracteristicile construcțiilor din metal 
2. Explicarea fenomenelor termice şi mecanice 
care apar în construcțiile metalice. 
- identificarea proprietădilor fizico-mecanice 

în evaluarea calitădii metalului _i a 
capacitădii sale portante. 

- distingerea modalitădilor de deformadie a 
elementelor din metal. 

- explicarea proprietădilor termice favorabile 
structurilor din metal. 

 
 
2.1. Structura odelului _i proprietădile fizico-

mecanice. Tratamente termice ale 

odelului. Clasificarea odelurilor. 
2.2. Comportarea elementelor metalice la 

coroziune. Prevenirea _i protecdia 
anticorozivă ale structurilor metalice. 

3.  Dimensionarea construcțiilor metalice. 
3. Calculul barelor solicitate la comprimare, 

întindere axială. 
- stabilirea sarcinilor de încărcare asupra 

structurii metalice. 

- aplicarea standardelor _i normativelor în 
vigoare. 

- efectuarea calculelor de dimensionare a 

secdiunilor solicitate la întindere axială �i 
încovoiere.  

- construirea elementelor din metal pe baza 

rezultatelor de dimensionare la flambaj �i 
oboseală. 

 
3.1. Metode de calcul ale construcdiilor 

metalice. Metoda stărilor limită. Sarcini 
_i acdiuni. Rezistende normate _i de 
calcul. Coeficiendii condidiilor de lucru �i 
de sigurandă după destinadie. 

3.2. Proiectarea elementelor supuse la 

încovoiere.  Calculul elementelor 

solicitate la întindere axială _i încovoiere.  
3.3. Flambajul barelor comprimate axial. 

Calculul elementelor metalice la 

oboseală. 
4.  Îmbinări structurale metalice 

4.Asamblarea elementelor metalice utilizând 

îmbinări solicitate la diferite acţiuni. 
- definirea nodiunii de îmbinare, tipuri _i 

clasificarea lor. 

- identificarea modului de îmbinare a 

structurilor din metal.  

- cercetarea comportamentului în timp de 

îmbinare des utilizat în structurile din metal. 

- simularea duratei de viadă a celor mai 
utilizate îmbinări  structurale din metal. 

 
4.1. Tipuri de îmbinări. Îmbinări 

nedemontabile. Calculul _i alcătuirea 
îmbinărilor metalice. 

4.2. Calculul îmbinărilor solicitate la forfecare 
_i strivire, torsiune. 

4.3.  Îmbinări prin filet. Calculul îmbinărilor 
cu _uruburi solicitate de moment 
încovoietor, forda de forfecare _i forda 
axială.  

5. Sisteme de construcții metalice 

5. Identificarea construcții metalice conform 
documentaţiei de proiect. 

 
5.1. Grinzi _i structuri metalice cu grinzi. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- alegerea tipului de grinzi conform 

proiectului de dimensionare 

- citirea structurii metalice localizate 

documentației de proiect 

- aplicarea procedeelor de asigurare la citirea 

documentației de proiect 

- verificarea la stabilitate a elementelor de 

construcdii pentru dimensionarea 

structurilor din metal. 

- verificarea rezistendă _i stabilitate a 
elementelor metalice. 

- compararea  stâlpilor la îmbinarea de 

rezistență comprimate centric. 

Platforme industriale.  

5.2.  Proiectarea grinzilor compuse cu inimă 
plină. Stabilitatea generală _i locală a 
grinzilor compuse – procedee de 

asigurare. Rezemări _i prinderi. 
5.3.  Îmbinarea grinzilor. Grinzi cu goluri în 

inimă. Grinzi hibride. 
5.4. Stâlpi _i bare comprimate centric,  

alcătuirea _i calculul bazelor stâlpilor 

comprimadi centric.  

 

VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

Individu

al 
Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

1. Principii de alcătuire �i calcul. 8 4 - 4 

2. Caracteristicile construcțiilor din metal. 8 4 - 4 

3. Dimensionarea construcțiilor metalice. 12 4 2 6 

4. Îmbinări structurale metalice. 14 4 4 6 

5. Sisteme de construcții metalice. 18 4 4 10 

 Total 60 20 10 30 

 

  VII.  Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Construcții metalice moderne Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 
3 

Îmbinări demontabile �i 
nedemontabile 

Studiu de caz 
Prezentarea 

studiului de caz 
Săptămâna 

6 

Determinarea eforturilor axiale în 
grinzile compuse 

Situadii problemă 
Prezentarea situației 

problemă 

Săptămâna 
10 

Compararea elementelor metalice la 
diferite solicitări centrice. Demonstrația 

Prezentarea 
demonstrativă 

Săptămâna 
14 

                   Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de 

conținut, propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate, marcate prin: 

-  comunicări la temele propuse de profesor, oferindu-le �i lista literaturii de   
specialitate pe care o pot utiliza; 

-  prezentări a unor teme recomandate; 
-  recuperarea lucrărilor practice;  
-  sarcini pentru corecția notelor; 
-  consultații. 
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VIII.            Lucrările practice recomandate 

Nr. Denumirea lucrărilor 
Nr. de 

ore 

1. 
Dimensionarea constructivă a grinzilor laminate.  
Verificarea rezistendei _i rigiditădii. 2 

2. 
Calculul _i alcătuirea îmbinărilor nedemontabile �i filet de rezistendă 
înaltă. 2 

3. Alcătuirea platformelor metalice. Dimensionarea platelajului din odel. 2 

4. Calculul _i verificarea grinzilor compuse prin sudare. 2 

5. 
Calculul _i verificarea stabilitădii stâlpilor comprimadi centric cu inima 
plină. 2 

 Total 10h 
 

IX.                Sugestii metodologice 

        În procesul de predare-învădare-evaluare a disciplinei „Construcții metalice ” se 

vor utiliza mai multe metodologii de predare. Cele recomandate sunt acelea în care elevilor 

le este propusă o sarcină autentică sau simulată în baza căreia elevii pot propune diferite 

soludii de rezolvare în baza teoriei studiate la obiect dar totodată făcând o legătură 
interdisciplinar. 

       Instrumentele de lucru bazate în întregime pe competențe digitale, pot fi utilizate 
atât asincron, cât �i sincron.  Ambele categorii de instrumente dezvoltă simultan un 
ansamblu de competențe extrem de utile, pentru unii elevi poate în timp mai scurt decât 
prin metodele față în față, printre care: studiu de caz, asalt de idei, demonstrația, metode 
simulate,etc. 

      Pentru formarea cuno�tințelor se recomandă o abordare didactică u�oară, 
profesorul va utiliza următoarele metode, procedee _i tehnici de predare învădare: 
prelegerea, explicația, prezentare, discuție ghidată, problematizarea, precum _i forme de 
lucru: frontal, individual _i în echipă. Mijloacele asincrone utilizate: Google Classroom, 
Google Slides.      

      Cadrul didactic va ordona condinuturile curriculumului în conformitate cu logica 
domeniilor specialitădii _i logica didactică, iar activitădile de predare-învădare vor fi selectate 
în a_a mod, ca să asigure condidii optime pentru formarea _i dezvoltarea competendelor 
specificate în curriculum. Profesorul va stabili coerența între competențele specifice 
disciplinei, conținuturi, activități de învățare, resurse, mijloace _i tehnici de evaluare. În 
cadrul lecțiilor, profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: Evocare, Realizarea 
sensului, Reflecție, Extindere.   
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Unităţi de conţinut Metode de predare recomandate 

1. Principii de alcătuire și calcul 
1.1. Introducere. Avantajele _i dezavantajele  

construcțiilor metalice. 
1.2.  Forme constructive moderne; proprietădi 

fundamentale _i posibilitădile construcdiilor 
metalice.    

Prelegeri, Prezentarea 
Diagrama Venn, Mozaicul 

conversația, discuția ghidată 
lucru în echipă, problematizare 

învățarea prin descoperire, 
algoritmizarea, 

explicația argumentul în patru pa�i 
2. Caracteristicile construcțiilor din metal  

2.1. Structura odelului _i proprietădile fizico-mecanice. 

Tratamente termice ale odelului. Clasificarea 
odelurilor. 

2.2. Comportarea elementelor metalice la coroziune. 

Prevenirea _i protecdia anticorozivă ale 

structurilor metalice. 

Prelegeri, conversadia, demonstradia, 
studiul de caz, metode intuitive, bazate 
pe observarea directă explicadia, asaltul 

de idei, mozaicul harta conceptuală, 
brainstorming  metode simulate. 

3. Dimensionarea construcțiilor metalice.  

3.1. Metode de calcul ale construcdiilor metalice. 
Metoda stărilor limită. Sarcini _i acdiuni. 
Rezistende normate _i de calcul. Coeficiendii 
condidiilor de lucru �i de sigurandă după 
destinadie. 

3.2. Proiectarea elementelor supuse la încovoiere.  

Calculul elementelor solicitate la întindere axială 
_i încovoiere.  

3.3. Flambajul barelor comprimate axial. Calculul 

elementelor metalice la oboseală. 

Prelegeri, Prezentarea, conversadia  
demonstradia, studiul de caz metode 

intuitive bazate pe observarea directă, 
explicadia, problematizarea dezbaterea, 

metode simulate, 
discuție ghidată, observația, gînde�te 
perechi prezintă, lectura în perechi, 

investigația de grup, mozaicul, lectura 
ghidată. 

4. Îmbinări structurale metalice 

4.1. Tipuri de îmbinări. Îmbinări nedemontabile. 
Calculul _i alcătuirea îmbinărilor metalice. 

4.2. Calculul îmbinărilor solicitate la forfecare _i 
strivire, torsiune. 

4.3. Îmbinări prin filet. Calculul îmbinărilor cu _uruburi 
solicitate de moment încovoietor, forda de 
forfecare _i forda axială. 

            Prelegeri, Prezentarea 
studiu de caz, situații simulate, 

brainstorming, observația dirijată, , 
problematizarea, lectura ghidată, 

metode intuitive 
 bazate pe observarea directă. 

5. Sisteme de construcții metalice 

5.1. Grinzi _i structuri metalice cu grinzi. Platforme 
industriale.  

5.2.  Proiectarea grinzilor compuse cu inimă plină. 
Stabilitatea generală _i locală a grinzilor compuse 
– procedee de asigurare. Rezemări _i prinderi. 

5.3.  Îmbinarea grinzilor. Grinzi cu goluri în inimă. 
Grinzi hibride. 

5.4. Stâlpi _i bare comprimate centric,  alcătuirea _i 
calculul bazelor stâlpilor comprimadi centric. 

Prelegeri, Prezentarea, conversadia, 
demonstradia, studiul de caz metode 

intuitive  bazate pe observarea directă, 
explicadia, problematizarea dezbaterea, 

metode simulate, discuție ghidată, 
observația, gînde�te perechi prezintă, 

lectura în perechi, investigația de grup, 
mozaicul,lectura ghidată. 
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X.               Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

      Competendele profesionale pot fi evaluate atît cele cognitive cât _i cele 
funcdionale. Competendele cognitive se pot evalua  cu ajutorul  testelor, fi�e de lucru, 
lucrărilor de verificare a cuno_tindelor precum  _i a altor sarcini cu studiu de caz. 
Competendele funcdionale se recomandă să fie evaluate prin efectuarea lucrărilor practice, 
conform datelor inidiale, în care să fie reprezentate elementelor constructive metalice _i 
detalierea, borderoul de materiale _i alte date specifice domeniului. 

     Axarea procesului de învădare – predare - evaluare pe competende, presupune 
efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi 
structurată în evaluări formative _i evaluări sumative. Pentru evaluarea formativă/continuă a 
cuno_tindelor, în cadrul prelegerilor se recomandă de a aplica chestionarea orală sau scrisă. 
Ca instrument de evaluare scrisă, se recomandă aplicarea fi_elor de lucru, testelor.  

       Evaluarea formativă/continuă a competențelor se desfă�oară în cadrul realizării 
lucrărilor practice, ca instrument de evaluare se recomandă de a utiliza fi_a de evaluare 
individuală. Cadrul didactic va aprecia activitatea elevului în fi_ă, conform criteriilor de 
evaluare. În cadrul studiului individual, evaluarea competențelor se va realiza prin 

prezentarea produselor elaborate.  Instrumentele recomandate pentru evaluarea 

competențelor elevului pe parcursul întregului proces de instruire:  

 -    Google Forms, o diversitate de formulare pentru teste de evaluare; 

 -    Google Docs, se pot crea paragrafele unui raport de către elevi;  
 -    Google Slides, crearea conținutului digital sub formă de prezentări; 
 -    Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare; 

 -    Padlet, aplicație online care permite verificarea sarcinile de lucru. 

       La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă �i sumativă, profesorul va 
ține cont de competențele specifice disciplinei. Produsele elaborate în cadrul studiului 
individual vor fi evaluate în bază de criterii �i descriptori de evaluare, conform sistemului de 
10 puncte.  

       Evaluarea sumativă se realizează la finele disciplinei, prin susdinerea examenului. 
Durata examenului este de 135 minute _i pentru admiterea la examen este necesar ca elevul 
să obdină notă pozitivă la semestru �i să prezinte portofoliul cu produsele elaborate.  

       Lucrările practice care au scopul de a dezvolta abilitățile praxiologice de analiză, 
vor fi realizate �i evaluate în mod curent prin rezolvarea situațiilor de probleme 
algoritmizate,  cadrul didactic acordând atenție lucrului individual sau în echipă, 
corectitudinii utilizării materialelor didactice, a literaturii normative, respectării algoritmului 
de rezolvare etc.  
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Nr Produse pentru 

măsurarea competenței Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Situadii 
problemă 

Înțelegerea problemei.  Documentarea în vederea identificării 
informațiilor necesare în rezolvarea problemei. Stabilirea 
strategiei rezolutive. Prezentarea �i interpretarea rezultatelor. 

2. 

Demonstrație 
 Corectitudinea ipotezei. Corectitudinea concluziei. 
 Corectitudinea metodei de demonstradie. Originalitatea metodei 
de demonstradie. Corectitudinea radionamentelor. Calitatea 
prezentării textuale _i grafice. Utilizarea unui limbaj specific 
domeniului. 

3. Portofoliul 

Aspectul estetic. Integralitatea pieselor din condinutul 
obligatoriu. Capacitatea de a redacta texte coerente, adecvate 
cerindelor. Utilizarea unui material diversificat. Nivelul simdului 
estetic _i al creativitădii dovedit în redactarea portofoliului. 
Demonstrarea progresului. Profunzimea autoevaluării. 
Perseverența/dedicare. Calitatea produselor. Calificativul 
dominant obdinut la produsele elaborate. Modul de prezentare a 
portofoliului. 

4. Studiu de caz 

Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.  Calitatea 
soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 
Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 
adecvată a cazului analizat. Corectitudinea lingvistică a 
formulărilor. Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului de caz.  
Punerea în evidentă a subiectului, problematicii �i formularea. 
Completitudinea informației �i coerența între subiect �i 
documentele studiate. Noutatea �i valoarea �tiințifică a 
informației.  Capacitatea de analiză �i de sinteză a documentelor, 
adaptarea conținutului. Originalitatea studiului, a formulării �i a 
realizării.  Personalizarea (să nu fie plagiat). Corectitudinea 
interpretării studiului de caz propus. 

 

XI.             Resursele necesare pentru desfă_urarea procesului de studiu 

      Pentru desfă_urarea procesului de studiu este necesar o sală de studii dotată cu o 
tablă mare, proiector, plan_e _i machete. Alte cerinde speciale nu sînt necesare decât cele 
standarde (iluminare suficientă, ventilare, scaune _i bănci de scris pentru todi elevii).   

      Pentru parcurgerea disciplinei "Construcții metalice" se recomandă utilizarea 
următoarelor resurse materiale: documentadie de specialitate, manuale, pliante, reviste de 
specialitate, bro_uri, cataloage, normative, material informativ cu suport electronic, 
proiecte, calculator cu funcții de calcul �tiințific, fi_e de lucru, materiale video, markere, 
hârtie, videoproiector, laptop, informadii suport la teme din Internet, rigla, raportor, compas.  
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XII.              Resurse didactice recomandate elevilor. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate 

fi consultată 
această resursă 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1.  Construcții din metal- Patrauceanu Biblioteca 
IP CEC 

2 

2.  Construcții metalice. Utilaj tehnologic Marginean 

 
Biblioteca 

IP CEC 
1 

3.  
Construcții - C. Pestisanu 

 
Biblioteca 

IP CEC 
1 

4.  TARANENCO, A. Construcţii metalice. Partea I (curs 
electronic). Chi_inău: UTM, 2014. Biblioteca 1 

5.  
SIMINEA, P., NEGREI, L. Construcţii metalice. Calcul 
prin metoda stărilor limită. Bucure_ti: Editura 
didactică _i pedagogică, 1982. 

Internet - 

6.  
MORARU, Gh., cIBICHI, V., TARANENCO, A. Calculul 

elementelor de rezistenţă ale platformelor industriale 
în exemple. Chi_inău: Secdia de editare a UTM, 2003. 

Biblioteca 1 

7.  DALBAN, C., JUNCAN, N. et al. Construcţii metalice. 
Bucure_ti: Editura didactică _i pedagogică, 1983. Internet - 

8.  
Construcții Metalice 1 - Dan Mateescu 

https://ro.scribd.com/doc/8296343/Constructii-
Metalice-1-Dan-Mateescu 

Internet - 

9.  
https://www.conpet.ro/wp-
content/uploads/2019/01/Anexa_la_caietul_de_sarci
ni_Manualul_metodologic.pdf 

Internet - 

10.  

CONSTRUCTII METALICE DAN MATEESCU 

https://vdocuments.mx/constructii-metalice-dan-
mateescu.html?page=4 

Internet - 

 

 

 


