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I.                 Preliminarii 
  U琀椀lizarea lemnului  ca material  de construcţie este strâns legată de dezvoltarea

societăţii omeneș琀椀. Lemnul, material de construcţie clasic și totodată modern, prezintă o

serie  de  avantaje,  care  îl  fac  să  昀椀e  u琀椀lizat  pe  scară  largă,  dar  în  același  琀椀mp  are  și

inconveniente,  care  nu  trebuie  să  昀椀e  ignorate.  Proiectarea,  executarea  și  exploatarea

construcţiilor  din  lemn  trebuie  sa  昀椀e  făcute  as琀昀el  încât  proprietăţile  (caracteris琀椀cile)

materialului lemnos, privite din unghiul pozi琀椀v, sa 昀椀e puse în valoare, folosite la maximum,

urmărindu-se,  în  același  琀椀mp,  ca  in昀氀uenţa  dezavantajelor,  în  cazul  în  care  nu  poate  昀椀

exclusă complet, să 昀椀e minimă.

 Disciplina  Construcții  din  lemn este  predată  la  specialităţile  în  domeniul
construcţiilor, elevii trebuie să cunoască că lemnul structural este un material e昀椀cient și
economic pentru construcţia podurilor din lemn, tuneluri și  alte structuri industriale din
lemn, dezvoltarea structurilor din lemn permit realizarea construcţiilor de orice di昀椀cultate.

  Această ș琀椀inţă este  important  să 昀椀e predată,  datorită  calităţilor  remarcabile a
lemnului  în  comparaţie  cu  materialele  tradiţionale.  Avantajul  constă  în  durabilitate,  și
termenul  lung  de  exploatare  a  construcţiilor  din  lemn,  aspectul  exterior  decora琀椀v  sau
designul personalizat.  În  acest  context,  viitorul  specialist  în  domeniul  Construcția  și

Exploatarea Drumurilor trebuie să posede competenţe din domeniul construcţiilor din lemn
privind diagnos琀椀carea structurilor industriale.

    Realizarea acestui deziderat necesită studierea disciplinei  Construcțiilor din lemn,
care învaţă elevii să iden琀椀昀椀ce, recunoască, analizeze, caracterizeze structurile industriale din
lemn. La rândul lor cunoș琀椀nţele primite la studierea construcţiilor din lemn sunt bază pentru
a studia disciplinele de specialitate,  precum Poduri  din beton armat  și  metalice,   Căi  de
comunicaţii, Compoziţii ru琀椀ere etc.

                Disciplina „Construcții din lemn” prevede 60h (2 credite), dintre ele pentru contactul

direct sunt 30 h (20 h – teorie, 10h – lucrări prac琀椀ce) și pentru studiul individual sunt 30h.
Disciplina se predă la  anul  I  -  semestrul  II  de  studii  și  se 昀椀nalizează  cu evaluare 昀椀nală  -
examen.

II.                Mo琀椀vaţia, u琀椀litatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

      Disciplina „Construcții din lemn” are un rol important în formarea iniţială, cât și în
formarea  con琀椀nuă  a  specialistului  în  devenire  din  domeniul  Construcția  și  Exploatarea

Drumurilor.  Disciplina  Construcţii  din  lemn  este  o  componentă  fundamentală  cu  statut
obligatoriu procesului de formare profesională a tehnicianului constructor.

     În spaţiul tehnic există un limbaj speci昀椀c cu care specialiș琀椀i comunică între ei.
Pentru  a  rezolva  o  problemă trebuie  să  cunoș琀椀  nu  doar  termenii  dar  și  sensul  acestor
termeni.  Deasemenea  este  necesar  cunoașterea  termenilor  tehnici  speci昀椀ci  în  studierea
literaturii de specialitate. Constructorul este pus deseori în situaţia de a lua decizii pentru
rezolvarea  diferitor  probleme.  Pentru  rezolvarea  pozi琀椀vă  a  problemei  trebuie  de  ș琀椀ut
originea problemei, adică cauza, condiţiile curente, precum și urmările ce pot apărea după
soluţia luată. Cauza apariţiei problemei este necesară de determinat, situaţia curentă trebuie
analizată, iar urmările trebuie evaluate din considerentul soluţiei aprobate.

    Disciplina  „Construcții  din lemn” contribuie la dezvoltarea acestor competenţe,
abilităţi  sau  ap琀椀tudini  prin:  iden琀椀昀椀carea 琀椀purilor  de acţiuni,  legături  și  sisteme de bare,
adoptarea schemelor de asamblare, determinarea soluţiilor op琀椀me.
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   În  cazul  economiei  de  piaţă,  dezvoltării  tehnologiei  construcţiilor  și  apariţiei
materialelor noi moderne trebuie de implementat. Acest lucru este posibil doar dacă se va
conș琀椀en琀椀za caracteris琀椀cile mecanice ale acestora. Iată de ce este important pentru elevii
acestei specialităţi de a cunoaște noţiunile, principiile, metodele de asamblare u琀椀lizate în
domeniul construcţiilor din lemn, pe care le studiază în cursul orelor teore琀椀ce cât și prac琀椀ce
la disciplina „Construcții din lemn”. Elevii se vor familiariza cu cele mai importante metode de
asamblare a structurilor din lemn, norma琀椀ve speci昀椀ce calculului elementelor construc琀椀ve
asamblate metalic.

   Viitorii  tehnicieni  constructori  trebuie  să  poată  aprecia  cauzele  și  urmările
problemelor.  Este o abilitate care îl  va ajuta să aprecieze corect situaţia  și  să aleagă,  să
decidă, să accepte soluţia op琀椀mă pentru această situaţie. Totodată apare necesitatea de a
respecta cu stricteţe  normele  de proiectare,  normele de executare și  nu în ul琀椀mul  rând
normele de exploatare a structurilor din lemn: poduri din lemn, tuneluri. 

      Cunoș琀椀nţele obţinute în cadrul acestei discipline vor permite u琀椀lizarea noţiunilor
generale despre construcţii din lemn, alcătuirea construc琀椀vă a diferitor asamblări , îmbinări
supuse la rezistenţă mecanică în comunicarea tehnică de specialitate, u琀椀lizarea norma琀椀velor
speci昀椀ce, precum și ci琀椀rea proiectelor, lucrărilor de construcţie montaj, lucrările de 昀椀nisare,
lucrările de reparaţie, reconstrucţie a structurilor din lemn.

III.       Competenţele profesionale speci昀椀ce disciplinei

           Competența profesională din descrierea cali昀椀cării: 

UP2.  Rezolvarea problemelor/situaţiilor 琀椀pice domeniului construcţiilor ru琀椀ere, în   
           condiţii  de asistenţă cali昀椀cată.
UP7.  U琀椀lizarea limbajului tehnic în comunicarea profesională speci昀椀că domeniului 
           construcţiilor.

            Competențe profesionale speci昀椀ce disciplinei:

CS1.  Descrierea elementelor construcţiilor din lemn
CS2.   Iden琀椀昀椀carea 琀椀purilor de solicitărilor mecanice  în construcţii din lemn.
CS3.  Asamblarea elementelor construcţiilor din lemn u琀椀lizând îmbinări solicitate la 
          diferite  acţiuni.

     CS4.   Iden琀椀昀椀carea construcţiilor din lemn conform documentaţiei de proiect.

IV.         Administrarea disciplinei

Semestrul

Numărul de ore

Modalitatea

de evaluare

Numărul de

credite

Contact direct

Studiul

individual
Total Prelegeri

Prac琀椀ca/

Seminar
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II 60 20 10 30 Examen 2

V.          Unităţile de învăţare

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut

1. Elemente de bază 

1. Descrierea elementelor construcțiilor din lemn

- iden琀椀昀椀carea   avantajelor  și  dezavantajelor

construcţiilor din lemn.

- precizarea  produselor  de  materiale  la

aprovizionarea  structurilor  din  lemn  în

construcţii.

1.1.  Avantajele și dezavantajele  construcţiilor din

lemn.  Reguli  generale  privind  proiectarea

construcţiilor din lemn.

1.2.  Construc琀椀ve  moderne;  clasi昀椀carea

construcţiilor  din  lemn.  Materiale  lemnoase,

defectele, categorii de calitate.  

2. Caracteris琀椀cile mecanice ale lemnului de construcții

2. Iden琀椀昀椀carea 琀椀purilor de solicitărilor mecanice  în

construcții din lemn.

- iden琀椀昀椀carea  proprietăţilor  昀椀zico-mecanice  în

evaluarea speciei lemnoase și  a capacităţii  sale

portante.

- dis琀椀ngerea  modalităţilor  de  deformaţie  a

elementelor .

- explicarea  proprietăţilor  mecanice  favorabile

structurilor din lemn.

- stabilirea sarcinilor de încărcare asupra structurii

din lemn.

- aplicarea standardelor și norma琀椀velor în vigoare.

- iden琀椀昀椀carea în secţiune a elementelor solicitate

la în琀椀ndere axială și încovoiere. 

- construirea  elementelor  din  lemn  pe  baza

rezultatelor  de  dimensionare  la  昀氀ambaj  și

oboseală.

2.1. Proprietăţile  mecanice  ale  lemnului  de

construcţii. Clasi昀椀carea speciilor lemnoase.

2.2. Comportarea  elementelor  la  în琀椀ndere

compresiune, strivire și forfecare.

2.3. Factorii  care  in昀氀uenţează  comportarea

lemnului la diferite solicitări.

2.4. Proiectarea structurilor  supuse la  încovoiere.

Elementelor  solicitate  la  în琀椀ndere  axială  și

încovoiere. 

2.5. Flambajul  barelor  comprimate  axial  și  la

oboseală. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut

3.  Îmbinări folosite la construcțiile din lemn

3. Asamblarea  elementelor  construcțiilor  din  lemn

u琀椀lizând îmbinări solicitate la diferite acțiuni.

- de昀椀nirea  noţiunii  de  îmbinare,  琀椀puri  și

clasi昀椀carea lor.

- iden琀椀昀椀carea modului de îmbinare a structurilor

din lemn. 

- cercetarea  comportamentului  în  琀椀mp  de

îmbinare des u琀椀lizat în construcţiile din lemn.

- simularea duratei  de viaţă a celor mai u琀椀lizate

îmbinări  structurale lemnoase.

3.1. Tipuri de îmbinări. Clasi昀椀carea îmbinărilor.

3.2. Construcţia și alcătuirea îmbinărilor din lemn.

3.3. Asamblarea  prin  selecţie  a  pieselor  și

elemente metalice la îmbinări.

3.4. Factorii  care  in昀氀uenţează  caracteris琀椀cile

mecanice a îmbinărilor.

4. Structuri din elemente cu secțiuni compuse

4. Iden琀椀昀椀carea  construcțiilor  din  lemn  conform

documentației de proiect.

- alegerea 琀椀pului de grinzi conform proiectului de

dimensionare

- ci琀椀rea  structurii  lemnoase  localizate

documentaţiei de proiect

- aplicarea  procedeelor  de  asigurare  la  ci琀椀rea

documentaţiei de proiect

- veri昀椀carea  la  stabilitate  a  elementelor

construcţiilor din lemn.

- veri昀椀carea la rezistenţă a structurii lemnoase.

- compararea   elemntelor  de  îmbinarea  la

rezistenţă comprimate centric.

4.1. Grinzi și  ferme industriale din lemn. 

4.2.  Proiectarea  grinzilor  cu  inimă  plină.

Stabilitatea  generală  și  locală  a  grinzilor  –

procedee de asigurare. 

4.3.  Construcţii  din  elemente  plane:  grinzi  cu

zăbrele.

4.4. Cadre  și  arce  cu  ar琀椀culaţii,  alcătuirea

construc琀椀vă în diferite structuri industriale din

lemn.
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VI.  Repar琀椀zarea orienta琀椀vă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr.

crt.

Unităţi de învăţare

Numărul de ore

Total

Contact direct

Lucrul

IndividualPrelegeri

Prac琀椀că/

Seminar

1. Elemente de bază 8 2 2 4

2.
Caracteris琀椀cile  mecanice  ale  lemnului  de

construcţii
12 4 2 6

3. Îmbinări folosite la construcţiile din lemn 16 6 2 8

4. Structuri din elemente cu secţiuni compuse 24 8 4 12

Total 60 20 10 30

  VII.  Studiu individual ghidat de profesor

Materii pentru studiul individual
Produse de

elaborat

Modalităţi de

evaluare

Termeni de

realizare

Construcţii din lemn moderne Portofoliul
Prezentarea

portofoliului
Săptămâna 3

Îmbinări demontabile și nedemontabile Studiu de caz
Prezentarea studiului

de caz
Săptămâna 6

Determinarea  eforturilor  axiale  în

structurile lemnoase de rezistenţă Situaţii problemă

Prezentarea situaţiei

problemă

Săptămâna

10

Compararea  elementelor  din  lemn   la

diferite solicitări centrice.
Demonstraţia 

Prezentarea

demonstra琀椀vă

Săptămâna

14

                 Studiul individual ghidat de profesor va 昀椀 realizat pentru 昀椀ecare unitate de           

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

-  comunicări la temele propuse de profesor, oferindu-le și lista literaturii

                  de  specialitate pe care o pot u琀椀liza;

-  prezentări a unor teme recomandate;

-  recuperarea lucrărilor prac琀椀ce; 

-  sarcini pentru corecţia notelor;

-  consultaţii.

VIII.            Lucrările prac琀椀ce recomandate

Nr. Denumirea lucrărilor
Nr. de

ore
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1.

Dimensionarea construc琀椀vă a grinzilor laminate. 

Veri昀椀carea rezistenţei și rigidităţii.

2

2. Calculul și alcătuirea îmbinărilor nedemontabile și 昀椀let de rezistenţă înaltă. 2

3. Alcătuirea pla琀昀ormelor metalice. Dimensionarea platelajului din oţel. 2

4. Calculul și veri昀椀carea grinzilor compuse prin sudare. 2

5. Calculul și veri昀椀carea stabilităţii stâlpilor comprimaţi centric cu inima plină. 2

Total 10h

IX.               Suges琀椀i metodologice

      În procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Construcții din lemn ” se vor
u琀椀liza mai multe metodologii de predare. Cele recomandate sunt acelea în care elevilor le
este propusă o sarcină auten琀椀că sau simulată în baza căreia elevii pot propune diferite soluţii
de rezolvare în baza teoriei studiate la obiect dar totodată făcând o legătură interdisciplinar.

      Instrumentele de lucru bazate în întregime pe competenţe digitale, pot 昀椀 u琀椀lizate
atât  asincron,  cât  și  sincron.   Ambele  categorii  de  instrumente  dezvoltă  simultan  un
ansamblu de competenţe extrem de u琀椀le, pentru unii elevi poate în 琀椀mp mai scurt decât
prin metodele faţă în faţă, printre care: studiu de caz, asalt de idei, demonstraţia, metode
simulate,etc.

   Pentru  formarea  cunoș琀椀nţelor  se  recomandă  o  abordare  didac琀椀că  ușoară,
profesorul  va  u琀椀liza  următoarele  metode,  procedee  și  tehnici  de  predare  învăţare:
prelegerea,  explicaţia,  prezentare,  discuţie ghidată,  problema琀椀zarea,  precum și  forme de
lucru:  frontal,  individual  și  în  echipă.  Mijloacele  asincrone  u琀椀lizate:  Google  Classroom,
Google Slides.     

    Cadrul didac琀椀c va ordona conţinuturile curriculumului în conformitate cu logica
domeniilor specialităţii și logica didac琀椀că, iar ac琀椀vităţile de predare-învăţare vor 昀椀 selectate
în așa mod, ca să asigure condiţii  op琀椀me pentru formarea și  dezvoltarea competenţelor
speci昀椀cate  în  curriculum.  Profesorul  va  stabili  coerenţa  între  competenţele  speci昀椀ce
disciplinei,  conţinuturi,  ac琀椀vităţi  de  învăţare,  resurse,  mijloace  și  tehnici  de  evaluare.  În
cadrul  lecţiilor,  profesorul  va  u琀椀liza  mijloace  instrucţionale  de  琀椀pul:  Evocare,  Realizarea
sensului, Re昀氀ecţie, Ex琀椀ndere.  

Unităţi de conţinut Metode de predare recomandate

1. Elemente de bază.

1.1. Avantajele și dezavantajele  construcţiilor din lemn.   

      Reguli generale privind proiectarea construcţiilor din 

       lemn.

1.2. Construc琀椀ve moderne; clasi昀椀carea construcţiilor 

       din lemn. Materiale lemnoase, defectele, categorii   

       de calitate.  

Prelegeri, Prezentarea

Diagrama Venn, Mozaicul

conversaţia, discuţia ghidată

lucru în echipă, învăţarea prin descoperire,

algoritmizarea,
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Unităţi de conţinut Metode de predare recomandate

explicaţia argumentul în patru pași

2. Caracteris琀椀cile mecanice ale lemnului de construcții

2.1. Proprietăţile mecanice ale lemnului de construcţii.     

        Clasi昀椀carea speciilor lemnoase.

2.2. Comportarea elementelor la în琀椀ndere 

        compresiune, strivire și forfecare.

2.3. Factorii care in昀氀uenţează comportarea lemnului la 

        diferite solicitări.

2.4. Proiectarea structurilor supuse la încovoiere.         

       Elementelor solicitate la în琀椀ndere axială și 

        încovoiere. 

2.5. Flambajul barelor comprimate axial și la oboseală.

Prelegeri, conversaţia, demonstraţia,

studiul de caz, metode intui琀椀ve, bazate pe

observarea directă explicaţia, asaltul de

idei, mozaicul, harta conceptuală,

brainstorming, metode simulate.

3. Îmbinări folosite la construcțiile din lemn. 

3.1. Tipuri de îmbinări. Clasi昀椀carea îmbinărilor.

3.2. Construcţia și alcătuirea îmbinărilor din lemn.

3.3. Asamblarea prin selecţie a pieselor și elemente metalice

la îmbinări.

3.4. Factorii  care  in昀氀uenţează  caracteris琀椀cile  mecanice  a

îmbinărilor.

Prelegeri, Prezentarea, conversaţia

demonstraţia, studiul de caz, metode

intui琀椀ve bazate pe observarea directă,

explicaţia, dezbaterea, metode simulate,

discuţie ghidată,, gîndește perechi prezintă,

lectura în perechi, inves琀椀gaţia de grup,

lectura ghidată.

4. Structuri din elemente cu secțiuni compuse

4.1.  Grinzi și  ferme industriale din lemn. 

4.2. Proiectarea grinzilor cu inimă plină. Stabilitatea 

     generală și locală a grinzilor – procedee de asigurare. 

4.3. Construcţii din elemente plane: grinzi cu zăbrele.

4.4. Cadre și arce cu ar琀椀culaţii, alcătuirea construc琀椀vă 

       în diferite structuri industriale din lemn.

Prelegeri, Prezentarea, conversaţia,

demonstraţia, studiul de caz, metode

intui琀椀ve  bazate pe observarea directă,

explicaţia, metode simulate, discuţie

ghidată,gîndește perechi prezintă, lectura

în perechi, inves琀椀gaţia de grup,

mozaicul,lectura ghidată.

X.               Suges琀椀i de evaluare a competenţelor profesionale

     Competenţele profesionale pot 昀椀 evaluate a琀t cele cogni琀椀ve cât și cele funcţionale.
Competenţele  cogni琀椀ve  se  pot  evalua   cu  ajutorul   testelor,  昀椀șe  de  lucru,  lucrărilor  de
veri昀椀care  a  cunoș琀椀nţelor  precum   și  a  altor  sarcini  cu  studiu  de  caz.  Competenţele
funcţionale se recomandă să 昀椀e evaluate prin efectuarea lucrărilor prac琀椀ce, conform datelor
iniţiale, în care să 昀椀e reprezentate elementelor construc琀椀ve metalice și detalierea, borderoul
de materiale și alte date speci昀椀ce domeniului.

    Axarea procesului de învăţare – predare - evaluare pe competenţe, presupune
efectuarea  evaluării  pe  parcursul  întregului  proces  de instruire.  Evaluarea con琀椀nuă va  昀椀
structurată în evaluări forma琀椀ve și evaluări suma琀椀ve. Pentru evaluarea forma琀椀vă/con琀椀nuă a
cunoș琀椀nţelor, în cadrul prelegerilor se recomandă de a aplica ches琀椀onarea orală sau scrisă.
Ca instrument de evaluare scrisă, se recomandă aplicarea 昀椀șelor de lucru, testelor. 

    Evaluarea forma琀椀vă/con琀椀nuă a  competenţelor  se  desfășoară în cadrul realizării
lucrărilor  prac琀椀ce,  ca instrument de evaluare se recomandă de a u琀椀liza 昀椀șa de evaluare
individuală.  Cadrul  didac琀椀c  va  aprecia  ac琀椀vitatea  elevului  în  昀椀șă,  conform  criteriilor  de

10 / 12



evaluare.  În  cadrul  studiului  individual,  evaluarea  competenţelor se  va  realiza  prin
prezentarea  produselor  elaborate.   Instrumentele  recomandate  pentru  evaluarea
competenţelor 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 conţinutului digital sub formă de prezentări;

 -    Men琀椀meter, program pentru colectare de date sau evaluare;

 -    Padlet, aplicaţie online care permite veri昀椀carea sarcinile de lucru.

    La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare forma琀椀vă și suma琀椀vă, profesorul va
ţine  cont  de  competenţele  speci昀椀ce  disciplinei.  Produsele  elaborate  în  cadrul  studiului
individual vor 昀椀 evaluate în bază de criterii și descriptori de evaluare, conform sistemului de
10 puncte. 

    Evaluarea suma琀椀vă se realizează la 昀椀nele disciplinei, prin susţinerea examenului.
Durata examenului este de 135 minute și pentru admiterea la examen este necesar ca elevul
să obţină notă pozi琀椀vă la semestru și să prezinte portofoliul cu produsele elaborate. 

     Lucrările seminar care au scopul de a dezvolta abilităţile praxiologice de analiză, vor
昀椀 realizate și evaluate în mod curent prin rezolvarea situaţiilor de probleme algoritmizate,
cadrul  didac琀椀c  acordând  atenţie  lucrului  individual  sau  în  echipă,  corec琀椀tudinii  u琀椀lizării
materialelor didac琀椀ce, a literaturii norma琀椀ve, respectării algoritmului de rezolvare etc. 

Nr Produse pentru măsurarea

competenţei
Criterii de evaluare a produselor

1.
Situaţii

problemă

Înţelegerea  problemei.  Documentarea  în  vederea  iden琀椀昀椀cării

informaţiilor  necesare  în  rezolvarea  problemei.  Stabilirea  strategiei

rezolu琀椀ve. Prezentarea și interpretarea rezultatelor.

2. Demonstraţia

Corec琀椀tudinea ipotezei. Corec琀椀tudinea concluziei.

 Corec琀椀tudinea metodei  de demonstraţie.  Originalitatea metodei  de

demonstraţie.  Corec琀椀tudinea  raţionamentelor.  Calitatea  prezentării

textuale și gra昀椀ce. U琀椀lizarea unui limbaj speci昀椀c domeniului.

3. Portofoliul

Aspectul  este琀椀c.  Integralitatea  pieselor  din  conţinutul  obligatoriu.

Capacitatea de a redacta texte coerente, adecvate cerinţelor. U琀椀lizarea

unui  material  diversi昀椀cat.  Nivelul  simţului  este琀椀c  și  al  crea琀椀vităţii

dovedit  în  redactarea  portofoliului.  Demonstrarea  progresului.

Profunzimea  autoevaluării.  Perseverenţa/dedicare.  Calitatea

produselor.  Cali昀椀ca琀椀vul  dominant  obţinut  la  produsele  elaborate.

Modul de prezentare a portofoliului.

4. Studiu de caz Corec琀椀tudinea  interpretării  studiului  de  caz  propus.  Calitatea

soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. Corespunderea

soluţiilor,  ipotezelor  propuse  pentru  rezolvarea  adecvată  a  cazului

analizat. Corec琀椀tudinea lingvis琀椀că a formulărilor. U琀椀lizarea adecvată a

terminologiei  în  cauză.  Rezolvarea  corectă  a  problemei,  asociate

studiului  de caz.  Punerea în  evidentă a  subiectului,  problema琀椀cii  și

formularea.  Comple琀椀tudinea  informaţiei  și  coerenţa  între  subiect  și

documentele  studiate.  Noutatea  și  valoarea ș琀椀inţi昀椀că a  informaţiei. 

Capacitatea  de  analiză  și  de  sinteză  a  documentelor,  adaptarea
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conţinutului.  Originalitatea  studiului,  a  formulării  și  a  realizării. 

Personalizarea (să nu 昀椀e plagiat). Corec琀椀tudinea interpretării studiului

de caz propus.

XI.               Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu

      Pentru desfășurarea procesului de studiu este necesar o sală de studii dotată cu o
tablă mare, proiector, planșe și machete. Alte cerinţe speciale nu sînt necesare decât cele
standarde (iluminare su昀椀cientă, ven琀椀lare, scaune și bănci de scris pentru toţi elevii).  

    Pentru  parcurgerea  disciplinei  "Construcții  din  lemn" se  recomandă  u琀椀lizarea
următoarelor resurse materiale: documentaţie de specialitate, manuale, pliante, reviste de
specialitate, broșuri, cataloage, norma琀椀ve, material informa琀椀v cu suport electronic, proiecte,
calculator  cu  funcţii  de  calcul  ș琀椀inţi昀椀c,  昀椀șe  de  lucru,  materiale  video,  markere,  hâr琀椀e,
videoproiector, laptop, informaţii suport la teme din Internet, rigla, raportor, compas. 

XII.              Resurse didac琀椀ce recomandate elevilor.

Nr.

crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate 昀椀

consultată această

resursă

Numărul de

exemplare

disponibile

1. Structuri  din  lemn.  Exemple  de  calcul.  Note  de

prelegeri.UTM,2009
Biblioteca 3

2. D.  Marusciac.  Construcţii  moderne  din  lemn.  Editura

Tehnica, Bucureș琀椀,1997
Biblioteca 2

3. D.  Bratoșin.  Elemente  în  mecanica  structurilor  din  lemn.

Editura fundaţiei România de Mâine,2001
Biblioteca 1

4.
Norma琀椀v  privind  proiectarea  construcţiilor  din  lemn.

h琀琀ps://www.scribd.com/document/325322064/NCM-F-02-

02-2006-pdf

Internet -

5. R.Crișan,  Construcţii din  lemn,  Editura  Universitară  ,,Ion

Mincu,, Bucureș琀椀, 2012
intermet -
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