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METODE AVANSATE DE PROIECTARE
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 master, ciclul II
Programul de studiu
Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
S – unitate de
I (învăţământ cu frecvenţă);
2
E
curs de
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

150

20

20

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
60
50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Tehnologii informaționale, Topografia, Topografie Specială, Drumuri
Conform planului de învăţământ
I(PAC), Drumuri II(PAC), Drumuri III(PAC), Tehnologia de execuție a
lucrărilor, Întreținerea Drumurilor,

Conform competenţelor

Obţinerea de competenţe privind utilizarea programelor
specializate pentru proiectarea drumurilor. Cunoaşterea şi
aplicarea normelor actuale de proiectare, a metodelor de
proiectare, modelarea structurilor pentru introducerea într-un
program de calcul, alte elemente specifice de proiectare.
Cunoaşterea modului de utilizare a programelor TOPOMATIC
pentru proiectarea drumurilor;

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs pentru teme este nevoie de
proiector şi calculator, planșe, machete e.t.c. 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
CP2. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului și
profesionale
ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională descrierea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea calităţii în
exploatare a construcţiilor de poduri în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Identificarea adecvată a concepelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază
din matematică, desen tehnic, geometrie descriptivă, topografie, tehnologii
informaționale, bazele proiectării drumurilor etc.
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 Definirea principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor
rutiere pentru identificarea și analiza caracteristicilor funcţionale ale tehnologiilor și
produselor specifice de proiectare ale drumurilor.
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul aplicaţiilor
software și tehnologiilor digitale, cu preponderenţă din domeniul construcțiilor de
drumuri, poduri rutiere și feroviare.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii în domeniul de proiectare a drumurilor.
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CP3. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului construcțiilor de drumuri și
mentenanța lor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/modulele fundamentale pentru
explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau
proceselor specifice ingineriei proiectării drumurilor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor de
drumuri și mentenanța lor, 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 de drumuri.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și asigurare a
calităţii construcțiilor de drumuri, în relaţie cu procesele tehnologice asociate
proiectării.
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
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 de drumuri.
 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 construcțiile de drumuri.
 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 de drumuri.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea construcțiilor
de drumuri și a proceselor tehnologice asociate proiectării 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 proiectare a construcțiilor de drumuri.
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.
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Studierea, însușirea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice a tuturor elementelor
Obiectivul
proiectare şi construcție de poduri, rolul lor în industria de execuție a drumurilor și
general
economia națională, alegerea variantă de proiectare a suprastructurii și infrastructurii,
elaborarea deciziilor de proiectare care vor asigura siguranta și confortul.
Să înţeleagă şi să execute proiectarea unei construcții de drum în condițiile de relief și în
funcție de zona de amplasare.
Obiectivele
Să analizeze tehnologii de proiectare și construcție adecvate pentru elaborarea unei
specifice
construcții durabile și funcționale.
Să formeze detalii optime de aplicare a procedeelor de proiectare.
Să aplice corect tehnologiile și procedeele de proiectare ale drumurilor.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Noțiuni generale de proiectare a drumurilor. Reguli generale de proiectare a drumurilor
in plan, profil longitudinal, profile transversale; Particularitati privind proiectarea
drumurilor noi si a celor existente ( reabilitari, modernizari).
T2. Studiul drumurilor. Normative de proiectare drumuri, strazi. Prescriptii de proiectare.
T3. Elemente de proiectare a drumurilor urbane, strazi. Elemente de alcatuire a strazilor
T4.Siguranța elementelor proiectate. Confortul optic. Vizibilitatea in plan.
T5. Programe de calcul utilizate la proiectarea drumurilor. Prezentare generala. Programe de
proiectare, descriere, particularitati
T6. Programul Topomatic. Drumuri. Descrierea programului, ipoteze de lucru,
aplicabilitate. Prezentare generala. Prelucrare suprafata teren.
T7. Programul Topomatic. Drumuri. Proiectarea in plan de situatie si profil longitudinal.
Generarea
profilurilor
transversale.
Realizarea profilurilor transversale
T8. Prezentari lucrari. Elaborare dete de ieșire
Total prelegeri:

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

2
2
2
2
2
4
4
2
20
Numărul de ore

Tematica activităţilor didactice
Tematica seminarelor
LP1. Lucrul cu datele de teren. Generarea acestora și modelarea în programul Topomatic.
Drumuri.
LP2. Proiectarea in plan de situatie. Tipuri de curbe. Proiectare cu programul Topomatic.
Drumuri.
LP3. Proiectarea in plan de situatie. Amenjarea curbelor. Proiectare cu programul
Topomatic. Drumuri.
LP4. Proiectarea drumului in profil longitudinal Proiectare cu programul Topomatic.
Drumuri.
LP5. Trasarea liniei rosii tinand cont de grosimea minima de ranforsare. Proiectare
cu programul Topomatic. Drumuri.

învăţământ cu
frecvenţă
2
2
2
2
2

LP6. Amenajarea profilelor transversale. Proiectare cu programul Topomatic. Drumuri.

2

LP7. Proiectarea unei platfome in programul Topomatic. Drumuri.

2

LP8. Proiectatea sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale de tip închis și deschis
cu programul Topomatic. Drumuri.

2
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LP9. Execuția și amenajarea organizării circulației rutiere, marcaje, semne,rutiere, sisteme
de orientare și ghidare în programul Topomatic. Drumuri.
LP10. Calculul cantitatilor . Vizualizare 3D.Editare si plotare planse cu programul
Total lucrări de seminare:

2
2
20

8. Referinţe bibliografice
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Principale
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Suplimentare
6. Lectii video privind utilizarea programului ТОПОМАТИК Robur - Автомобильные
дороги, версия 7.5. http://support.topomatic.ru/methodical_manuals
7. Lecții practice privind utilizarea programului ТОПОМАТИК Robur - Автомобильные
дороги, версия 7.5. http://support.topomatic.ru/documentation
8. Zarojanu H., Popovici D. Drumuri.Trasee. Casa de editură VENUS. Iaşi. 1999;
9.
9. Evaluare
Curentă

Lucrare grafica și de calcul

Examen final

Atestarea 1
-

40%

60%

Titularul cursului
Conf.univ.,dr. Sergiu Bejan, Departament DMMC, UTM

