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CONCURS PROFESIONAL 

 
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

1. 

Oțeluri pentru construcții 1. E. Axinte – Elemente din oțel 
pentru construcții, Ed. Pim, 2010, 
pag. 34-60; 
2. V.E.Roşca, E.Axinte, - Evaluarea 
calităţii oţelurilor şi a îmbinărilor 
sudate prin încercări fizico-
mecanice, Edit. Soc. Acad. Matei Teiu 
Botez Iaşi, 2010, pag. 9-35 

 - fabricarea și turnarea oțelului 
 - prelucrarea oțelului pentru structuri (laminare la 
cald, formare la rece, produse laminate lungi și 
produse laminate late) 
- mărci de oțel; simbolizarea oțelurilor pentru 
structuri 

2. 
Clasificarea secțiunilor transversale conform SR 

EN 1993-1-1/2006 

1. E. Axinte – Elemente din oțel 
pentru construcții, Ed. Pim, 2010; 
pag. 124-130 
2. SR EN 1993-1-1/2006, pct. 5.5 

3. 

Îmbinarea elementelor din oțel 1. SR EN 1993-1-8/2006, cap. 3 și 4; 
2. V. Roșca et al. Elemente de calcul 
pentru structuri din oțel, Iași, 2013, 
cap. 6; 
 

- îmbinări cu șuruburi (clase de șuruburi, prevederi 
constructive – toleranțe în gaură și distanțe 
recomandate, categorii de îmbinări, verificarea 
îmbinărilor în funcție de categorie) 
- îmbinări sudate (materiale pentru îmbinări, 
procedee de sudare, suduri în adâncime, suduri în 
relief, dimensionare și verificarea îmbinărilor 
sudate) 

4. 

Grinzi cu inimă plină 1. SR EN 1993-1-1/2006, cap. 6;  
2. V. E. Roșca et al. Elemente de 
calcul pentru structuri din oțel, Iași, 
2013, cap. 5; 

- dimensionarea grinzilor în funcție de clasa secțiunii 
transversale (1, 2 sau 3) 
- verificarea grinzilor cu inimă plină la S.L.U. 

• verificarea rezistenței grinzii la încovoiere, 
• verificarea rezistenței grinzii la forță 

tăietoare, 
• verificarea rezistenței la voalare prin 

forfecare, 
• verificarea rezistenței grinzii la încovoiere și 

forfecare 
• stabilitatea locală a elementelor comprimate 

ale grinzii (rigidizări transversale și 
longitudinale) 

• stabilitatea generală a grinzilor  
5. Grinzi cu zăbrele 1. E. Axinte et al., Elemente din oțel 
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- lungimi de flambaj ale elementelor componente (în 
planul grinzii și normal pe planul grinzii) 

pentru construcții vol 2, Iași 2010, 
cap. 2; 
2. SR EN 1993-1-1/2006, 6.2, 6.3; 

 - dimensionarea și verificarea elementelor întinse 
- dimensionarea și verificarea elementelor 
comprimate 
- grinzi cu zăbrele din profile tubulare (tipuri de 
noduri, moduri de cedare ale nodurilor) 

SR EN 1993-1-8/2006, pct.7 ;  
 

6. 

 Stâlpi din produse laminate la cald (cu secțiune 
unitară) 

E. Axinte et al. Elemente din oțel 
pentru construcții, vol. 3, Iași 2012, 
cap. 1; 
 SR EN 1993-1-1/2006, pct. 6; 
 

- rezistența stâlpilor solicitați la încovoiere, 
compresiune și forfecare 
 - stabilitatea stâlpilor solicitați la compresiune cu 
încovoiere 
- baza stâlpului 

• ancorare în fundație (articulată, încastrată) 
• rezistența la forfecare a nodului de la baza 

stâlpului 
• rezistența la compresiune / întindere și / sau 

încovoiere a nodului de la baza stâlpului 
 


