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PRACTICA DE DOCUMENTARE LA PROIECTUL DE LICENȚĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism și Arhitectură
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
IV (învăţământ cu frecvenţă);
8;
S – unitate de
V(învăţământ cu frecvenţă
10
REFERAT
curs de
redusă)
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
120 (învăţământ
cu frecvenţă)
120 (învăţământ
cu frecvenţă
redusă)

Ore auditoriale

Din care

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic

Curs

Laborator/seminar

Lucrare de
an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Topografia, Topografia Specială,Materiale de construcție, Mașini pentru
construcția drumurilor, Drumuri I, Bazele Proiectarii Podurilor, Căi
ferate I, Fundațiile Construcțiilor Rutiere.
Conform competenţelor
Cunoașterea tipurilor de mașini și utilaje utilizate la lucrările de
construcție și întreținere a drumurilor, podurilor și căilor ferate.
Cunoașterea elementelor terasamentelor drumurilor și căilor ferate,
suprastructurii drumurilor, podurilor și căilor ferate și condițiile de
realizare a lor.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentu desfășurarea practiicii responsabilii de practică de la programul de studii încheie
contracte de colaborare cu întreprinderile specializate în domeniul căilor ferate,
drumurilor și podurilor. În baza acestor contracte studenții sunt repartizați la
întreprinderi pentru desfășurarea practicii.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile în timul practicii conform condiţiilor impuse de
responsabilii de practică de la întreprinderi. Termenul de predare a raportului de
practică conform graficului de studii, la finalul practicii.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice mașinilor și
profesionale
utilajelor de construcții, tehnologiei lucrăilor de construcție și întreținere a
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Competenţe
profesionale

drumurilor, podurilor și căilor ferate și accesoriilor acestora.
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
construcție și tehnologiei lucrăilor de construcție și întreținere a drumurilor, podurilor
și căilor ferate .
Aplicarea de principii şi metode de bază pentru construcția și întreținerea drumurilor,
podurilor și căilor ferate, 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 construcția și întreținerea
drumurilor, podurilor și căilor ferate .
Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee,
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu.

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
construcţiilor de drumuri, poduri și căi ferate în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 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.
 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 de bază necesare pentru
asigurarea calităţii construcțiilor rutiere și feroviare, aeroportuare 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 construcțiilor rutiere și
feroviare.
 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
tehnologiei masinilor de constructii și construcțiilor rutiere și feroviare.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor și metodelor principale de constructie și întreținere a construcțiilor
rutiere și feroviare și a proceselor tehnologice asociate acestora.
CP4. Utilizarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea problemelor/situaţiilor
bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată asociate domeniului
construcțiilor rutiere și feroviare.
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Competenţe
transversale

 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.
 Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software și din tehnologiile
digitale pentru realizare, proiectare asistată de calculator a produselor, proceselor
și tehnologiilor construcțiilor rutiere și feroviare în particular, în condiţii de
asistenţă calificată.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru elaborarea proceselor tehnologice
asociate construcțiilor rutiere și feroviare, în condiţii de asistenţă calificată.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi
monitorizarea sistemelor de fabricaţie a construcțiilorde drumuri, poduri și căi
ferate.
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
tehnologiilor de execuție a elementelor drumurilor, podurilor și căilor ferate , rolul
lor în economia naţională, evidenţa factorilor naturali, alegerea variantelor de
execuție in dependență de condițiile locale, elaborarea deciziilor de execuţie care
vor asigura funcţionalitatea și siguranța în trafic.
Obiectivele specifice Să cunoască mecanisme și utilaje pentru lucrările de construcție și întreținere a
drumurilor, podurilor și căilor ferate.
Să cunoască tehnologia de execuție lucrărilor de terasamente a drumurilor și căilor
ferate.
Să cunoască tehnologia de execuție a suprastructurii a drumurilor, podurilor și căilor
ferate.
Să cunoască tehnologia de realizare a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor
de suprafata la drumuri, poduri și căi ferate.
Să cunoască tehnologia de realizarea lucrarilor de sprijinire la drumuri, poduri și căi
ferate.
Să cunoască metode moderne întreținere a drumurilor podurilor și căilor ferate.
Să cunoască masuri de protectia muncii la drumuri, poduri și căi ferate.
Să cunoască tehnologii de executie si montaj a suprastructurilor de poduri alcatuite
din elemente prefabricate.
Să cunoască tehnologii de executie a tablierelor metalice
Să cunoască ehnologii de realizare a caii, a trotuarelor si parapeti.
Să comunice eficient utilizând terminologia şi noţiunile de bază legate de procesele
tehnologice la drumuri, poduri și căi ferate.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu frecvenţă
frecvenţă
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redusă

Tematica activităților
În urma discuţiilor cu îndrumătorul,studentul va studia bibliografia
aferentă temei proiectului de diplomă, va stabili obiectivele proiectului şi
va elabora un referat cu soluţiile constructive propuse şi experimentele
preliminare realizate.
Îndrumătorul proiectului de diplomă îl va ghida pe parcursul activităţii, îi
va recomanda bibliografie şi îi va facilita accesul la resursele logistice ale
facultăţii pentru efectuarea experimentelor.
Documentarea sistematică în domeniul de care aparţine tema (drumuri,
poduri, cai ferate). Cunoaşterea domeniului de care aparţine tema.
Prezentarea realizărilor existente conform bibliografiei consultate;
Prezentarea tehnologiei care va fi utilizată în elaborarea proiectului.
Prezentarea unor experimente şi rezultate proprii (dacă există deja -după
caz)
Formularea planului de lucru pentru elaborarea proiectului. Plan de lucru
propus pentru elaborarea proiectului. Formularea (ca urmare a
documentării efectuate) a obiectivelor pe care le va urmări studentul în
elaborarea proiectului.
Bibliografie
Proiecte anterioare (autor, an de absolvire, titlu)
Cărţi (autor/autori, an, titlu, editură)
Articole de revistă (autor/autori, an, titlul articolului, titlul revistei, volum,
pagini)Documentaţie web (autor, an, titlul documentului, adresă http)
Elaborarea referatului; conform ghidului pentru practica de documentare.
Prezentarea referatului în cadrul evaluarii.
Total prelegeri:

10

10

30

30

30

30

30

30

20

20

120

120

8. Referinţe bibliografice
Principale
1. Ghid de întocmire a referatului de practică pentru elaborarea proiectului de licență
2. Referinţe de specialitate, lucrări stiinţifice, monografii, manuale de utilizare.
3. Normative și acte legislative în vigoare.
9. Evaluare

învăţământ cu frecvenţă

Curentă
Atestarea 1

Atestarea 2

Lucrarea de
an

Prezentarea raportului
de practică

0%

0%

-

100%

învăţământ cu frecvenţă redusă
0%
100%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la orele de practică la întreprindere;
Demonstrarea în raportul de practică a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a mecanismelor, utilajelor,
tehnologiilor noi de excuție a lucrărilor de construcție și întreținere a drumurilor, podurilor și căilor ferate.

