
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica Timisoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Arhitectura si Urbanism / Departamentul de Arhitectura   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Arhitectura / 50.60.10.10   
1.5 Ciclul de studii Master   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea   Proiectare complexa in arhitectura/ Arhitect   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Estetica Structurilor   
2.2 Titularul activităţ ilor de curs Prof.dr.ing. Marius MOSOARCA 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Prof.dr.ing. Marius MOSOARCA  

2.4 Anul de studiu6 II   2.5 Semestrul III  2.6 Tipul de evaluare E-E   2.7 Regimul disciplinei optionala   

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3  , din care:    3.2 curs 2  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică 1  

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 42   , din care:  3.5 curs 28   3.6 activităţ i aplicative 14   
3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 20  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10   

Tutoriat 8   

Examinări 2   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 60   

3.8 Total ore pe semestru7 102   

3.9 Numărul de credite  7  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  -  

4.2 de competenţ e  Operarea cu fundamente ştiinţifice şi inginereşti  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de capacitate de maxim 50 studenti. Materiale suport: laptop, videoproiector, ecran 
proiecţie, tablă  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  Sală pentru seminar, laborator de informatica, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C1. Istorie, teorie si metode 
 C2. Releveul investigativ; proiectul de restaurare 
 C3. Materiale, tehnologii de explorare si interventie si impact ambiental  
 C4. Contextul proiectului de restaurare si regenerare – studii spatiale, sociale si culturale  

Competenţ e 
transversale 

 CT2  Identificarea, descrierea si derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor 
roluri in echipa si descrierea clara si concisa, verbal si in scris, in limba romana si intr-o limba de circulatie 
internationala, a rezultatelor din domeniul de activitate 

  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
  Disciplina îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe fundamentale despre conformarea 

eficienta si estetica a structurilor portante la diverse actiunii  

7.2 Obiectivele specifice 

 După  terminarea cursului, studentul trebuie sa fie capabil sa : (1)  sa conformeze estetic 
structurile portante (2) sa cunoasca tipuri de structuri portante estetice si eficiente in preluarea 
fortelor; (3) sa realizeze detalii de imbinari estetice; (4) sa utilizeze si sa cunoasca materiale 
de constructii noi care premit realizarea unor structuri estetice;    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Structura, expresie a arhitecurii 2  Prelegeri sustinute de 
prezentari PPT, 
demonstratii, conversatii, 
explicatii, exemplificari   

2. Estetica structurilor din beton armat   4  

3. Estetica structurilor din metal   4  

4.Estetica structurilor din lemn  2  

 5.Estetica structurilor din cabluri   2  

 6.Estetica structuri cu membrane  2  

 7.Estetica structuri cu firme libere  2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 8.Estetica structurilor la cladiri inalte  2  

  9.Arhitecti contemporani , firme de arhitectura si structurile lor 8  

      

      

      

      

      

Bibliografie9    1. V. Gioncu, Mecanica şi proiectarea structurilor, Curs pentru arhitecţi, IPT, Timişoara, 1979. 
2. V. Gioncu, Teoria structurilor, IPT, Timişoara, 1974; 
3. V. Gioncu, Structuri în arhitectură, IPT, 1974; 
4. V. Gioncu, M. Mosoarca, A. Anastasidis, Estetica structurilor – Curs postat se site-ul Facultatii de Arhitectura si Urbanism Timisoara, 
2014; 
5. Charleston W. Andrew- Structure as Architecture. A source book for architects and structural engineers. Architectural Press – Elsevier, 
2006, ISBN -13:978-0-7506-6527-8; 
6. O. Popovici Larsen; A. Tyas – Conceptual structural design: Bridging the gap between architects and engineers, Ed. Thomas Telford, 
ISBN 07277 32358, 2003; 
7. M. Nygaard Folkmann – The aesthetics of imagination in design,  Ed. Institute of Technology MIT Press, Massachusetts, 2013    
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Enuntarea temei de seminar si a modului de notare  1    Expunere tema, discutii, 
întrebari, rezolvare 2. Estetica structurilor moderne din zidarie  3   

3. Estetica structurilor  moderne din beton armat   2   

4. Estetica structurilor moderne din lemn   2   

5. Estetica structurilor moderne din metal   4   Expunere tema, discutii, 
întrebari, rezolvare   

6. Estetica structurilor moderne din sticla   2    Expunere tema, discutii, 
întrebari, rezolvare   

         

         

         

Bibliografie11   1. V. Gioncu, Mecanica şi proiectarea structurilor, Curs pentru arhitecţi, IPT, Timişoara, 1979. 
2. V. Gioncu, Teoria structurilor, IPT, Timişoara, 1974. 
3. V. Gioncu, Structuri în arhitectură, IPT, 1974 
4. T. Paulay, H. Bachmann. K. Moser, Proiectarea structurilor de beton armat la actiuni seismice, Ed. Tehnica, 19975. 
 5.Charleston W. Andrew- Structure as Architecture. A source book for architects and structural engineers. Architectural Press – Elsevier, 
2006, ISBN -13:978-0-7506-6527-8; 

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

6. O. Popovici Larsen; A. Tyas – Conceptual structural design: Bridging the gap between architects and engineers, Ed. Thomas Telford, 
ISBN 07277 32358, 2003; 
7. M. Nygaard Folkmann – The aesthetics of imagination in design,  Ed. Institute of Technology MIT Press, Massachusetts, 2013     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Absolvenții trebuie să deprindă cunoștințe despre  dimensionarea, proiectarea si executarea estetica a structurilor ;  detalii de 
executie si sisteme structurale dezvoltate de diversi producator. Subiectele tratate in cadrul disciplinei au fost stabilite 
impreuna cu reprezentanti ai Ordinului Arhitectilor din Romania si Registrul Urbanistilor din Romania.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

 Raspunsul la subiectele 
teoretice din aria cursului . 
Examinarea va consta in 
raspunsul la 4 subiecte din 
cadrul cursului    

Evaluare orala  50%  

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Rezolvarea problemelor 
corespunzatoare lucrarilor de 
seminar   

 Evaluarea se realizeaza prin intrebari din 
materia predata la curs si aplicata in cadrul 
referatului scris intocmit de student  

50%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Raspunsurile la subiectele de la examen trebuie sa obtina minim nota 5 la fiecare subiect, inclusiv promovarea seminarului.  

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.04.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

  30.04.2014    

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

…………………….……… …………………….……… 
 


