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DURABILITATEA ȘI FIABILITATEA PODURILOR
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
Materiale de constructie, Rezistența Materialelor, Mecanica structurilor,
Conform planului de învăţământ
Topografia, Bazele Proiectării Podurilor, Poduri din beton armat, Poduri
metalice, Întreținerea podurilor, Hidrologia,
Obţinerea de practici în evaluarea și expertizarea construcţiilor de poduri,
mentenanța podurilor, metode moderne de determinarea a stării tehnice
Conform competenţelor
și indicilor de calitate și fiabilitate a podurilor. Metode de calcul pentru
determinarea capacității portante a podurilor în exploatare.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs pentru unele 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, hidrologie, bazele
priectării podurilor, poduri din beton armat și poduri metalice 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 de metenanță a podurilor.
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul aplicaţiilor
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software și tehnologiilor digitale, cu preponderenţă din domeniul proiectării și
tehnologiilor construcțiilor de poduri rutiere și feroviare.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea,
coordonarea şi monitorizarea sistemelor tehnologice de verificare, evaluare și
expertizare a construcțiilor de poduri rutiere și feroviare, în vederea comunicării
profesionale.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii evaluării stării tehnice a construcțiilor de poduri în exploatare în relaţie cu
procesele tehnologice asociate.
Competenţe
profesionale

CP3. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului construcțiilor de poduri și
mentenanța lor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/modulele fundamentale pentru
explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau
proceselor specifice ingineriei construcțiilor de poduri și mentenanța lor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele tehnice ale domeniului construcțiilor de
poduri 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 poduri și mentenanța lor.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor și metodelor principale de proiectare a construcțiilor de poduri și
mentenanța lor 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 de poduri și mentenanța lor, 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
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 poduri și mentenanța lor.
 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 de poduri și mentenanța lor.
 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 poduri și mentenanța lor.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea construcțiilor
de poduri și mentenanța lor 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 de
construcțiilor de poduri și mentenanța lor.
 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 de poduri și mentenanța lor în relaţie cu procesele
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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.
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
Studierea, însușirea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice a tuturor elementelor
proiectare şi construcție de podurilor și mentenanța, rolul lor în industria de execuție a
Obiectivul
podurilor și economia națională, alegerea variantă de proiectare a suprastructurii și
general
infrastructurii, elaborarea deciziilor de fabricare, transportare, montare și execuţie care vor
asigura fiabilitatea și durabilitatea podurilor.
Să înţeleagă şi să descrie alcătuirea unei construcții de pod exploatare, evaluând starea sa
tehnică la etapa de expertiza tehnică.
Să analizeze tehnologii de proiectare și construcție adecvate pentru elaborarea unei
Obiectivele
construcții durabilă și funcționale.
specifice
Să formeze detalii optime de aplicare a procedeelor de reparație, reconstrucție, reabilitare
constructivă.
Să aplice corect tehnologiile și procedeele tehnologice de reparație, reconstrucție,
reabilitare constructiva a podurilor.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Noţiuni generale despre durabilitatea și fiabilitatea podurilor. Studiul de fiabilitate şi
organizarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de artă. Studii de fezabilitate a
construcţiilor de poduri.
T2. Studiul podurilor. Lucrările de evaluare a stărilor tehnice a construcţiilor de poduri.
Reguli de cercetare şi expertizare. Organizarea serviciilor de întreţinere şi exploatare a
podurilor. Sistema de control a stării tehnice a podurilor. Aprecierea stării tehnice a
podurilor.
T3. Durabilitatea și fiabilitatea podurilor. Durabilitatea elementelor şi structurilor de beton
precomprimat şi beton. Principii fundamentale, tendinţe, protecţia elementelor de armare.
T4. Degradarea elementelor şi structurilor din beton şi beton precomprimat. Mecanismele şi
fenomenele coroziunii. Penetrarea ionilor de clor în masa betonului. Acţiunea combinată a
ionilor de clor şi a carbonatării. Degradarea prin coroziune şi îmbătrânire. Degradarea prin
oboseală şi exploatare supranormată.
T5. Durabilitatea elementelor şi structurilor de poduri. Noţiuni modele analitice. Principii de
bază ale proiectării. Procedeie moderne de reabilitare.
T6. Monitorizarea structurilor de poduri din beton și beton precomprimat. Programul de
monitorizare. Verificări în cadrul inspecţiilor tehnice. Metode tradiţionale şi moderne de
încercare nedistructivă. Indicii de determinare a starii tehnice a podurilor.
T7. Noi concepte pentru creşterea durabilităţii şi fiabilităţii la poduri. Betonul autocompactat.
Betonul compozit cu fibre disperse.
T8. Podul siguranţa circulaţiei rutiere. Evaluarea stărilor tehnice a podurilor prin metode
matematico-euristice.
T9. Optimizarea structurilor de poduri. Probleme. Criterii moderne de optimizare..
T10. Aspecte privind reabilitarea modernă podurilor rutiere. Reconstrucția podurilor,
exemple și aplicații.

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Total prelegeri:

20
Numărul de ore

Tematica activităţilor didactice
Tematica seminarelor
LP1. Studiul podurilor. Sarcinile și metodica cercetării instrumrntale a podurilor, metode de
deterinare a defectelor ascunse.
LP2. Determinarea capacității portante a construcţiilor de poduri în exploatare.
LP3. Determinarea capacităţii de trecere a podurilor în dependență de intensitatea de
circulaţie, componenţei şi vitezei fluxului de transport, ocupabilitatea căii pe pod.
LP4. Revizii și investigaţii şi evaluarea stării caracteristicelor structurilor rutiere pe poduri
(îmbrăcămintea rutieră de pe pod), parapete, guri de scurgere, borduri, trotuare, rosturi de
deformare.
LP5. Evaluarea şi elaborarea deciziilor de consolidare a suprastructurilor şi infrastructurilor
de pod exploatate pe rețeaua de drumuri.
LP6. Modelarea imitaţiională a fluxurilor de transport la proiectarea reconstrucţiei lucrărilor
de artă. Creşterea durabilităţii şi eficienţei economice a construcţiilor de poduri pe reţeaua
de drumuri a Republicii Moldova.
LP7. Studiul legislaţiei, normativelor, instrucţiunelor şi documentaţiei de domeniu în
construcţia, întreţinerea, reparaţia, reabilitarea şi reconstrucţia lucrărilor de artă.
LP8. Studierea utilagelor și mecanismelor de evaluare instrumentală a stării tehnice a
podurilor de şosea.
LP9. Lucrări de întreţinere speciale la poduri. Întreţinerea pe timpul iernii. Prevenirea şi
combaterea gheţii și poleiului pe calea de pod. Întreţinearea sistemelor de evacuare a apei de
pe pod.
LP10. Managementul întreţinerii parcului de poduri pe reţeaua de drumuri. Recepția
lucrărilor de întreţinere, reparaţie, reconstrucţie şi construcţiilor capitale la poduri.
Total lucrări de seminare:

învăţământ cu
frecvenţă
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
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1. Indicație metodică pentru îndeplinirea lucrărilor practice. ”Poduri din beton armat”,
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3. ”Durabilitatea elementelor și structurilor de beton precomprimat”, Institutul național de
cercetare-dezvoltare în construcții și economia construcțiilor București, Filiala ClujNapoca, 2005;
4. Fiabilitatea lucrărilor de artă. Curs universitar. Editura Societății Academice ”MateiTeiu Botez”, Iași 2003, ISBN 973-86343-7-7;
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6. ”Ghid de proiectare și execuție a consolidării prin precomprimare a structurilor din
beton armat și structurilor din zidărie”. Institutul național de cercetare-dezvoltare în
construcții și economia construcțiilor București, Filiala Cluj-Napoca, 2005;
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cercetare-dezvoltare în construcții și economia construcțiilor București, Filiala ClujNapoca, 2005;
8. Lucrări de artă. Curs general de poduri. Petru Moga, Mihai Iliescu, Ștefan I. Guțu.
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11. Instrucțiunea AND 522-2006. Determinarea stării tehnice a podurilor. Indicii de calitate
și fiabilitate.
12. „Reabilitarea drumurilor și podurilor”, simpozion, Cluj-Napoca, 2000, Administrația
Națională a Drumurilor din Romania;
13. POLAND XXI. The Golden Book of Polish Infrastructure. First Edition, July 2013. ISBN
978-83-937415-1-9;
14. Revista ”Drumuri și Poduri”, S.C. MEDIA DRUMURI-PODURI S.R.L., Tel./fax:
021/318.66.32; 031/425.01.77; 031/425.01.78;
15. SNiP 3.06.07-86 Poduri și podețe. Reguli de cercetare și încercare.
16. Metodologie de evaluare a aptitudinii de exploatare a podurilor rutiere
corespunzătoare cerințelor clasei ”E” de încărcare conform EUROCOD-URI. Redactarea
II. Institutul național de cercetare-dezvoltare în construcții și economia construcțiilor
București, Filiala Cluj-Napoca, 2005;;

Suplimentare

9. Evaluare
Curentă

Lucrare grafica și de calcul

Examen final

Atestarea 1
-

40%

60%

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

