
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MODULULUI  
 
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. bd. Dacia 39, TEL: 22 773814| FAX: 022 77-44-11, www.utm.md 

 

INGINERIA SEISMICĂ 

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 III 
Programul de studiu 0732.2 Căi Ferate Drumuri Poduri 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

     
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

90 30 15 - 30 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Fizica, Matematici speciale, Materiale de constructie, Topografia, 

Geotehnica, Mecanica teoretica, Rezistenta materialelor  
Conform competenţelor Determinarea  durabilităţii seismice a construcţiilor inginereşti rutiere, 

precum și verificarea construcţiilor existente la durabilitate sesmică; 
 

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, planșe, machete. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, 
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile practice conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrărilor practice – în timpul săptămânii de testare. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării, aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului și 
ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 

 Identificarea adecvată a concepelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din 
matematică, fizică, chimie, desen tehnic, geometrie descriptivă, topografie etc. 

 Definirea principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor 
rutiere și feroviare 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 și tehnologiilor 
construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare 
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 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor tehnologice de execuție a construcțiilor rutiere 
și feroviare, în vederea comunicării profesionale. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor tehnologice de execuție a construcțiilor rutiere 
și feroviare, în vederea comunicării profesionale. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului construcțiilor rutiere și 
feroviare, aeroportuare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/modulele fundamentale pentru 

explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau 
proceselor specifice ingineriei construcțiilor rutiere și feroviar. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor 
rutiere și feroviare 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 și 
execuției construcțiilor rutiere și feroviare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor principale de proiectare a construcțiilor rutiere și feroviare 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 construcțiilor rutiere și feroviare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

CP3. Utilizarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea problemelor/situaţiilor 
bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată. 

 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele/modulele 
fundamentale, pentru calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea 
sistemelor tehnice, specifice ingineriei construcțiilor rutiere și feroviare, în condiţii 
de asistenţă calificată. 

  Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului 
construcțiilor rutiere și feroviare pentru identificarea, analiza caracteristicilor și 
analiza funcţională a produselor specifice, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software și din tehnologiile 
digitale pentru realizare de baze de date, grafică asistată, modelare, proiectare 
asistată de calculator a produselor, proceselor și tehnologiilor, investigarea şi 
prelucrarea computerizată a datelor specifice ingineriei, în general, şi construcțiilor 
rutiere și feroviare în particular, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea construcțiilor rutiere și 
feroviare și a proceselor tehnologice asociate, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de fabricaţie a construcțiilor rutiere și feroviare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
construcțiilor rutiere și feroviare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

CP4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi a limitelor de 
aplicare a unor procese, proiecte, programe, metode şi teorii. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din 
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disciplinele/modulele fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza și 
aprecierea calitativă și cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici, 
precum şi pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din procese specifice 
ingineriei construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare din ştiinţele tehnice 
pentru analiza și aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor, fenomenelor şi 
parametrilor definitorii pentru construcțiilor rutiere și feroviare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia 
calitatea și limitele aplicaţiilor software și a tehnologiilor digitale în rezolvarea de 
sarcini specifice proiectării și execuției construcțiilor rutiere și feroviare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea construcțiilor 
rutiere și feroviare și a proceselor tehnologice asociate acestora. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice aplicate pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor de execuție a construcțiilor rutiere și 
feroviare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii construcțiilor rutiere și feroviare în relaţie cu procesele 
tehnologice asociate. 

CP5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu. 
 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei construcțiilor 

rutiere și feroviare, aeroportuare, pe baza identificării, selectării şi utilizării 
principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate din disciplinele/modulele 
fundamentale. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, pe baza selectării, combinării şi 
utilizării principiilor şi metodelor consacrate din ştiinţele tehnice ale domeniului 
construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare, pentru identificarea și analiza 
caracteristicilor funcţionale ale produselor specifice. 

 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea aplicaţiilor software și a 
tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice proiectării și fabricaţiei 
construcțiilor rutiere și feroviare. 

 Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea construcțiilor rutiere și 
feroviare și a proceselor tehnologice asociate, utilizând principii, procedee, tehnici și 
metode de bază consacrate în domeniu. 

 Elaborarea de proiecte profesionale utilizând procedee, tehnici şi metode 
consacrate în domeniu pentru planificarea, coordonarea şi monitorizarea sistemelor 
de execuție a construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei construcțiilor rutiere și 
feroviare, selectând şi utilizând principii, concepte și metode specifice proceselor de 
evaluare şi asigurare a calităţii construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare, în 
relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

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. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 
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Obiectivul general Studierea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice, evidenţa factorilor naturali, 
cerinţelor eficacităţii şi normativelor în vigoare în cea ce priveşte exploatarea 
construcţiilor inginereşti rutiere la acţiunile seismice. Elaborarea deciziilor de 
execuţie care vor asigura funcţionalitatea construcţiilor rutiere. Studierea modulului 
constă în promovarea deprinderilor studenților pentru a evalua şi calcula corect 
stabilitatea seismică a construcţiilor de poduri şi drumuri elaborarea de soluţii 
individuale care să concordeze nivelul de seismicitate a raionului amplasării 
edificiului, să păstreze normele de proiectare antiseismică a construcţiilor rutiere.   

Obiectivele specifice Să aibă cunoștințe în proiectarea construcţiilor rutiere în raioanele seismice; 
Să aibă cunoștințe în proiectarea suprastructurilor şi pilelor podurilor în raioane 
seismice. 
Să identifice bazele calculului construcţiilor la acţiuni seismice; 
Să aibă cunoștințe pentru verificarea construcţiilor existente la durabilitate sesmică. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Noţiunea cutremur de pământ. Date generale. 4 1 
T2. Problema durabilităţii seismice a construcţiilor rutiere inginereşti. 4 3 
T3. Proiectarea construcţiilor de drumuri şi poduri în raioane seismice. 8 2 
T4. Proiectarea suprastructurilor şi pilelor podurilor în raioane seismice. 8 3 
T5. Bazele calculului construcţiilor la acţiuni seismice. 6 3 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Principii de evaluare a acţiunilor seismice. 2 1 
LP2. Calculul direct şi indirect a forţelor seismice. 2 0,5 
LP3. Calculul eforturilor produse de acţiunea seismică orizontală la pila unui pod 2 1 
LP4. Calculul construcţiilor rutiere la acţiuni seismice 2 1 
LP5. Calculele pilelor podurilor din beton armat la acţiuni seismice 2 0,5 
LP6. Poduri pe grinzi cu aparate de reazem cu frecare de alunecare intrebuinţate 

la construcţiile de poduri. 
5 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. E. Negoescu, Proiectarea şi protecţia antiseismică a podurilor şi  â        construcţiilor pentru 

transporturi.; 
2. G. S. Şestoperov „Seismostoicosti mostov”.; 
3. Gaiduc K. V. „Soderjanie i remont mostov i trub na aftomobilinâh dorog”,   

Transport, 1976. 
4. Cercasov V.V., Defectâ jelezobetonnâh abtodorojnâh mostov”, Minsc 1968. 
5. P.I.Radu, Poduri de beton armat”  Bucureşti – 1981. 
6. SniP 2.05.03.84 „Mostî i trubî”. 
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Suplimentare 7. CP D.02.05 – 2012 - PROIECTAREA PODURILOR DE ŞOSEA ÎN ZONE SEISMICE; 
8. CEN, prEN1998-2, EC8-2: Design provisions for eartquake resistance of strucures. Part 

2:Bridges, 2003. 
 

 

9. Evaluare 
Curentă Lucrarea de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 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 atestări şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de proiectare 
constructivă a podurilor și principiilor principale de proiectare. 
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