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Specializarea: Construcţii Civile Industriale şi Agricole

Competenţe generale: Stabilirea rezistenţei la foc a produselor pentru construcţii şi a unor subansambluri de
construcţii. Evaluarea riscului de incendiu şi a siguranţei la foc. Soluţionarea unor probleme specifice.
Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere : Cunoaşterea şi înţelegerea claselor de perfomanţă pentru
comportarea la foc. Clasificarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de
reacţie la foc. Substanţe şi procedee utilizate pentru ignifugare.
2. Explicare şi interpretare: Explicarea şi interpretarea comportării la foc a materialelor de
construcţii.
3. Instrumental – applicative: Evaluarea riscului de incendiu şi a siguranţei la foc a clădirilor.
Prepararea şi aplicarea substanţelor ignifuge. Procedee de ignifugare a lemnului, a
materialelor plastice şi a altor materiale.
4. Atitudinale: Pe lângă propria evoluţie profesională, studentul învaţă să gândească
rezolvarea unor probleme, să efectueze cercetări pentru găsirea unor soluţii tehnice optime
pentru siguranţa la foc a construcţiilor.

Tipul activitatii
CURS

Programa analitica
Continutul
Terminologie, clasificări. Condiţii generale de performanţă la foc a construcţiilor.

Ore
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LUCRĂRI

Risc de incendiu şi grad de rezistenţă la foc. Categorii de pericol de incendiu.
Amplasarea construcţiilor şi conformarea lor la foc. Alcătuiri constructive.
Limitarea propagării focului şi a fumului. Elementele antifoc şi protecţia golurilor
din acestea. Elemente rezistente la foc şi protecţia golurilor. Elemente rezistente
la explozie şi protecţia golurilor. Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi. Căi de
evacuare în caz de incendiu. Instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.
Instalaţii utilitare aferente construcţiilor. Căi de acces, intervenţie şi salvare.
Dotarea cu mijloace de intervenţie şi serviciul de pompieri. Performanţe comune
clădirilor civile. Performanţe specifice clădirilor civile. Performanţe comune
construcţiilor de producţie şi/sau depozitare. Performanţe specifice construcţiilor
de producţie şi/sau depozitare. Performanţe comune construcţiilor cu funcţiuni
mixte. Performanţe specifice construcţiilor cu funcţiuni mixte.
În cadrul lucrărilor pentru fiecare tematică abordată, vizând înţelegerea şi
datalierea unor aspecte prezentate la curs, se vor realiza aplicaţii specifice, cum
ar fi: Scenariu de siguranţă la foc pentru un obiectiv. Scenariul va cuprinde: 1)
Caracteristici constructive sau ale instalaţiei tehnologice. 2) Nivelurile criteriilor
de perfomanţă şi timpii de siguranţă la foc asiguraţi conform reglementărilor
tehnice. 3) Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
4) Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu. 5)
Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice.

14

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la colocviu (evaluare finală)

65

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

3

- testarea periodică prin lucrări de control

10

- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme (referate)

7
15

- alte activităţi (precizaţi)

-

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, V. Test grilă, colocviu în grup.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cunoaşterea noţiunilor elementare privind clasele de
performanţă pentru comportarea la foc a construcţiilor.
Rezolvarea cel puţin jumătate din aplicaţia practică.

Cerinţe pentru nota 10
Evaluarea corectă a riscului de incendiu şi a
siguranţei la foc a structurilor. Rezolvarea
corectă şi completă a aplicaţiei practice.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

14

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu după manual, suport de curs

7

9. Pregatire examinare finală

14

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

7

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

2

11. Documentare pe teren

0

5. Activitate specifică de pregătire
LABORATOR

7

12. Documentare pe INTERNET

4

6. Realizare teme, referate

7

13. Alte activităţi

0

7. Pregătire lucrări de control

5

14. Alte activităţi

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

70
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