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TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A DRUMURILOR II (CONSTRUCŢIA SISTEMELOR RUTIERE)
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
Categoria
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
S – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
6
E
curs de
redusă)
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

150

55

45

Ore auditoriale

Din care
Proiect de
an
20

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
15
15

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Geometria descriptiva și desenul tehnic, Materiale de constructie,
Topografia, Masini pentru constructia drumurilor
Conform competenţelor
Obţinerea cunoştinţelor necesare în tehnologia şi organizarea lucrărilor,
care ar permite viitorului specialist de a stabili construcţiile edificiilor cel
mai raţional, cu folosirea tehnologiilor avansate şi cu minim de cheltuieli,
procese şi operaţiuni tehnologice cît mai eficiente
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. 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

FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS/ M O D U LU L UI

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.
CP2. 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.
CP3. 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
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
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Competenţe
transversale

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.
CP4. 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.
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
Obiectivul general
Studierea principiilor construcţie a drumurilor în întregime, precum şi a diferitor
edificii, folosind utilajele disponibile, materiale şi alte resurse. În condiţiile actuale
important este de a folosi pe scară largă materialele locale, deşeurile şi reziduurile
industriale în scopul reducerii costului lucrărilor.
Obiectivele specifice Elaborarea tehnologiei lucrărilor a sistemelor rutiere;
Cunoaşterea proceselor tehnologice, utilizarea maşinilor moderne;
Identificarea metodelor actuale de exercitare a calculelor tehnice-economice legate
de mecanizarea lucrărilor în construcţia sistemelor rutiere;
Exploatarea perfectă a tehnologiei inginereşti în domeniu.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
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frecvenţă

redusă

7
8
8
8

3
3
2
3

8

3

T6.Tehnologia de Construcţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare

8

3

T7.Tehnologia de Construcţie a îmbrăcăminţilor rutiere nerigide grele

8

3

55

20

Tematica prelegerilor
T1. Bazele teoretice a proceselor de executare a structurilor rutiere.
T2. Prepararea malaxarea şi aşternerea materialelor rutiere.
T3. Pregătirea stratului suport în vederea executării îmbrăcăminţilor rutiere.
T4. Realizarea straturilor de bază şi îmbrăcăminţilor pentru îmbrăcăminţi rutiere
semipermanente şi provizorii.
T5. Realizarea îmbrăcăminţilor şi straturilor de bază pentru sisteme rutiere
semipermanente.

Total prelegeri:
Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Determinarea duratei de constru-cţie a structurilor rutiere. Aprecierea
oportunităţii folo-sirii materialelor locale.
LP2. Alcătuirea structurilor rutiere, confruntarea diferitor variante şi alegerea
celei optimale.
LP3. Organizarea asigurării constru-cţiei cu materiale. Calculul necesaru-lui de
materiale
LP4. Tehnologia compactării straturilor rutiere. Determinarea necesarului de
utilaje. Particularităţile stabilirii normei de timp
LP5. Tehnologia execuţiei substra-turilor din nisip, balast etc.
LP6. Tehnologia execuţiei stratu-rilor de fundaţie şi a îmbrăcăminţilor din
macadam împănat.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
4

1

4

1

4

1

4

1

4
3

1
1

LP7. Tehnologia execuţiei straturi-lor din macadam penetrat.

3

1

LP8. Tehnologia execuţiei îmbrăcă-minţilor din beton asfaltic

3

1

LP9. Alegerea locului de ampla-sare a bazelor de producţie

3

1

LP10. Tehnologia execuţiei îmbrăcă-minţilor din beton de ciment prin metoda
cofrajelor glisante
LP11. Tehnologia execuţiei îmbrăcă- minţilor şi fundaţi-ilor din beton de ciment
cu cofraje laterale fixe
Determinarea volumului complexului de lucrări. Complectarea formaţiilor şi
echipelor specializate
LP12. Alegerea şi calculul schemei tehnologice de concasare, ciuruire şi sortareînnobilare.
LP13. Alegerea şi fundamentarea utilajelor centralelor de asfalt.

3

2

3

2

3

1

4

2

5

2

LP 14. Întocmirea graficelor fluxu-rilor (pe durata lucrărilor şi pe schimb.
Întocmirea schi-ţelor de proiecte de execuţie şi pro-iectelor de organ-izare
a şantierului
Total lucrări de laborator/seminare:

5

2

55

20
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ROM, Bucureşti, 2020
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Suplimentare 13. Справочник инженера – механика дорожника. М. И Вейцман и др. – М.: Транспорт,
14. Добронравов С. С. Строительные машины и оборудование: Справочник для строит.
спец. вузов и инж.-техн. работников. – М.:Высш. шк., 1991
15.Строительство улиц и городских дорог: Ч. 1 и 2. / Под. ред. А. Я. Тулаева. - М.:
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16. ЕНиР сб. 2. Выпуск 1 и 2. Земляные работы. Москва. Стройиздат,. 1989.
17.ЕНиР сб. Е17. Строительство автомобильных дорог. Москва. Стройиздат,. 1989.
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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.

