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DRUMURI I (BAZELE PROIECTĂRII DRUMURILOR, PAC)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism și Arhitectură
Catedra/departamentul
Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
0732.2 Căi Ferate Drumuri Poduri
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
4
S – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
5
E
curs de
redusă)
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

180

30

30/30

Ore auditoriale

Din care
Proiect de
an
50

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
20
20

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Geometria descriptiva și desenul tehnic, Materiale de constructie,
Topografia, Geologie inginerească, Căi de comunicații
Conform competenţelor
Obţinerea desfăşuratelor plane ale proiectării drumurilor şi ale alcătuirii
lor în corespondenţă cu variantele de proiectare
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la unele din teme este nevoie de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile
telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile practice și de laborator conform condiţiilor impuse de
indicaţiile metodice respective. Predarea lucrărilor practice se efectuează în prima
jumătatea a semestrului, iar lucrărilor de laborator - în jumătatea a doua a semestrului .
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1.Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării drumurilor
profesionale
și accesoriilor acestora.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
elaborare a variantelor traseului drumului.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea drumurilor, în condiţii de
asistenţă calificată.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea drumurilor.
 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee,
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu.
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Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CP2. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului și
ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională, descrierea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea calităţii drumurilor
în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Identificarea adecvată a concepelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază
din matematică, fizică, desen tehnic, geometrie descriptivă, topografie etc.
 Definirea principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor
rutiere pentru identificarea și analiza caracteristicilor funcţionale ale tehnologiilor și
produselor specifice.
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul aplicaţiilor
software și tehnologiilor digitale, cu preponderenţă din domeniul proiectării
drumurilor.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea,
coordonarea şi monitorizarea sistemelor tehnologice de proiectarea drumurilor, în
vederea comunicării profesionale.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii de proiectare a drumurilor în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
CP3. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului de proiectare a drumurilor .
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/modulele fundamentale pentru
explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau
proceselor specifice ingineriei de proiectare a drumurilor .
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului de proiectare a
drumurilor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte și situaţii
necesare în identificarea și analiza caracteristicilor funcţionale ale produselor
specifice.
 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor de bază pentru explicarea și interpretarea
conceptelor, procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare in utilizarea aplicaţiilor
software și a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice proiectării
drumurilor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor și metodelor principale de proiectare a drumurilor și a proceselor
tehnologice asociate acestora.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și asigurare a
calităţii drumurilor în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
CT1.Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi
autoevaluării în luarea deciziilor.
CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea
continuă a propriei activităţi.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Studierea, însușirea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice a tuturor
elementelor de proiectare a drumurilor, rolul lor în economia naţională, evidenţa
factorilor naturali, cerinţelor eficacităţii şi circulaţiei sigure, alegerea variantelor de
proiectare a drumurilor.
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Obiectivele specifice

Să înţeleagă şi să descrie alcătuirea unui proiect de drum.
Să analizeze tehnologii de proiectare adecvate pentru elaborarea variantă a proiectării
drumurilor.
Să formeze o schemă optimă de aplicare a procedeelor de proiectare a drumurilor.
Să aplice corect procedeele de proiectare constructiva a drumurilor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Drumuri. Generalități.
T2.Mișcarea autovehiculelor pe drumuri.Acțiunea reciprocă dintre autovehicule
și drumuri.
T3. Cerințe către elementele drumurilor.
T4. Bazele proiectării drumurilor.
T5. Proiectarea terasamentelor.
Total prelegeri:
Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/practice
Bazele proiectării drumurilor
LL1.Familiarizarea pe teren cu elementele drumurilor / LP1. Argumentarea
categoriei tehnice a drumului, mărimii vitezei de proiectare.
LL2.Studierea caracteristicelor de accelerare a automobilului / LP2.Calculul
elementelor geometrice a drumului
LL3.Studierea procesului de frânare a automobilului / Lp3.1. Proiectarea
profilului longitudinal al drumului
LL4.Determinarea rezistenței aerului în funcție de viteza de circulație / LP3.2.
Proiectarea profilului longitudinal al drumului
LL5.Determinarea mărimii coeficientului de aderență longitudinală a pneurilor cu
îmbrăcămintea rutieră conform distanței de frânare / LP4.1. Determinarea
volumelor lucrărilor de terasamente
LL6.Determinarea declivității longitudinale a drumului prin mișcarea
automobilului în pantă cu transmisia decuplată / LP4.2. Determinarea
volumelor lucrărilor de terasamente
Susţinerea dărilor de seamă a lucrărilor de labarator / LP5. Calculul stabilității
terasamentelor
Total lucrări de laborator/seminare:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/practice
Proiectarea Asistată de Calculator

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
4
4

1
1

8
8
6
30

4
2
2
10

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2/2

2/1

2/2

-/-

2/2

-/1

2/2

-/1

2/2

1/0,5

2/2

2/0,5

3/3

-/1

15/15

5/5

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
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LL1. Noţiunea sistemului de proiectare automatizată a drumurilor / LP1. Crearea
modelului binar al reliefului.
LL2. Operaţiunile principale asupra elementelor suprafeţei – Introducerea
elementelor suprafeţei. Introducerea punctelor./ LP2. Importul datelor iniţiale
pentru crearea modelului binar al reliefului (MBR). Importul suprafeţei din dxffile. Redactarea punctelor suprafeţei. Selectarea grupului de puncte
LL3. Proiectarea traseului de drum în plan / LP3 Desenarea elementelor
suprafeţei. Desenarea traseului – axa, aliniamente, curbe circulare, clotoide ca
polilinie cu pasul 1m., tangente
LL4. Ordinea proiectării planului de traseu – determinarea poziţiei unghiurilor de
deviere; înscrierea curbelor orizontale; precizarea poziţiei axei reieşind din
condiţiile de exploatare. / LP4 Crearea suprafeţei de proiect – suprafeţei după
stratul indicat; suprafaţa după grosimile straturilor structurii rutiere.
LL5. Metode de creare a profilului longitudinal – după MBR, din file textual, după
profile transversale. / LP5. Proiectarea automatizată a profilului de proiect
LL6. Insertarea PT după profilul longitudinal. Deplasarea pe lista PT. Vizualizarea
datelor privind PT existente (a terenului) şi proiectate. Redactarea profilelor de
teren / LP6. Proiectarea profilelor transversale: crearea listei a PT; crearea
suprafeţei platformei drumului; adoptarea taluzurilor; adoptarea rigolelor
LL7. Crearea desenului drumului în plan Crearea desenului profilului longitudinal.
Crearea fişelor şi tabelelor./ LP7. Crearea desenului profilelor transversale.
Crearea borderouri, tabele privind: elementele drumului în plan; fişa datelor
asupra stratului superior al structurii rutiere; fişa volume de lucru în 3 variante –
volumul de terasamente tip, volume extinse, volume de lucrări pe straturi
constructive.
Total lucrări de laborator/seminare:

2/2

0,8/0,8

2/2

0,8/0,8

2/2

0,8/0,8

2/2

0,8/0,8

2/2

0,8/0,8

2/2

0,8/0,8

3/3

1,2/1,2

15/15

5/5
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9. Evaluare

Curentă

Proiect de an
Examen final
1
2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice/seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări, lucrări practice și de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiect de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de proiectare
a drumurilor și principiilor principale de proiectare.

