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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

DRUMURI III 

 
Codul 

disciplinei 
8.OP02.DPS 

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

5 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

56 
Total ore studiu individual 

28 
Total ore pe semestru 

84 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală, 

PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de specialitate, ELS – 

educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, tehnicii de comunicare şi 

limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, DPP – pregătire psihopedagogică. 

DPS 

Titularul(a) 

disciplinei* 

CURS: 

Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

LABORATOR ŞI PROIECT: 

Şef Lucrări dr.ing. Ştefan LAZĂR 

Şef Lucrări dr.ing. Adrian BURLACU 
 

Facultatea C.FD.P.  Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  
ŞTIINŢE INGINEREŞTI / INGINERIE 

CIVILĂ 
Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 
CĂI FERATE, DRUMURI ŞI PODURI  

4 2 - 1 1 

 

Precondiții de curriculum DRUMURI II 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  
 

Asigură pregătirea de specialitate a studenţilor pentru obtinerea de 
competenţe în ceee ce priveşte rezolvarea problemelor legate de 
suprastructura strazilor. 
Dupa parcurgerea orelor de curs si aplicatii studentii vor putea sa trateze 
urmatoarele probleme in executie (santier) si proiectare: 
- alcatuirea straturilor rutiere  
- alcatuirea si dimensionarea unei structuri rutiere flexibile, mixte si rigide de 
strada 
- proiectarea unei retete de mixtura asfaltica 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 

bibliografia) 



Curs 

Metode de 

predare 

(Clasice, 

clasice 

interactive, 

cu suport 

digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

Alcatuirea structurilor rutiere la strazi; principii 
Modul de alcatuire si tipuri de structuri rutiere pentru strazi. 

Tipizarea structurilor 
Principii structurale de executie a straturilor rutiere 
Pregatirea patului strazii. Stratul de forma si rolul lui.  

Imbunatatirea calitatii pamanturilor 
Substraturi constructive 

 

Expunere 

la tabla si la 

video-

proiector 

4 

Dimensionarea structurilor rutiere pentru strazi  
Incarcarile date de vehiculele care circula pe strazi. Caracteristicile 
traficului.  

Influenta duratei solicitarii. Efectul repetarii incarcarilor:  
oboseala materialelor: curbele Wohler, dispersia duratei de serviciu, 
cumularea degradarilor. Criterii de rezistenta 

Definirea temperaturii echivalente  
Echivalarea traficului 

Modele mecanice ale structurilor rutiere. Ipoteze si scheme de calcul 
bistrat, tristrat si multistrat.Echivalarea straturilor 
Dimensionarea structurilor rutiere flexibile si criteriile luate in considerare 

Calculul consolidarilor structurilor existente la strazi 
Calculul structurilor rutiere rigide pentru strazi 

Parametri de calcul: incarcari, caracteristicile mecanice ale betonului, 
conditii de rezemare 

Solicitarea placilor sub incarcari utile 
Solicitarea placilor sub variatii de temperatura. 
Dimensionarea grosimii dalei 

 

6 

Actiunea inghetului si dezghetului la strazi  
Factorii care favorizeaza actiunea distructiva a inghetului 
Propagarea inghetului, adancimea de inghet, sensibilitatea la inghet 
Verificarea structurilor rutiere de strazi la inghet-dezghet 

2 

Straturi rutiere moderne rigide pentru strazi  
Macadamul cimentat 
Imbracaminti din beton de ciment 
Betoane de inalta rezistenta pentru realizarea de suprastructuri 
economice 

6 

Straturi rutiere moderne nerigide pentru strazi  
Notiuni de asfaltaj. Categorii de imbracaminti moderne 
Macadamul protejat. Macadamuri asfaltice 
Imbracaminti asfaltice executate prin procedeul amestecului; tipuri de 
mixturi asfaltice si alcatuirea lor 
Tehnologia la rece, folosirea emulsiilor 
Incercari de laborator si conditii de calitate pentru imbracamintile asfaltice 

6 

Pavaje pentru strazi ore 
Caracteristici si domenii de aplicabilitate 
Pavaje din pavele normale, abnorme si calupuri 
Pavaje din pavele prefabricate 

2 

Lucrari accesorii la strazi  
Borduri si benzi de incadrare 
Lucrari accesorii pentru siguranta circulatiei 

2 

TOTAL ORE 28 



 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Proiect 

Stabilirea traficului de calcul pentru dimensionarea  
structurilor rutiere  

Expunere la 

tabla 

2 

Dimensionarea unei structuri rutiere flexibile  4 

Dimensionarea unei structuri rutiere rigide 4 

Ranforsari de structuri rutiere 2 

Dimensionarea la inghet a structurilor rutiere 1 

Profil transversal tip de drum nou / consolidat (detalii) 1 

TOTAL ORE 14 

Laborator 

Studiu de reteta pe mixturi asfaltice prin metoda Marshall: 
teoretic si in laborator: 
- alegerea granulometriei optime Expunere la 

tabla si 

exemplificari 

practice in 

laborator 

4 

Studiu de reteta pe mixturi asfaltice prin metoda Marshall: 
teoretic si in laborator: 
- alegerea procentului optim de liant 

4 

Studiu de reteta pe mixturi asfaltice prin metoda Marshall: 
teoretic si in laborator: 
- incercari fizico-mecanice: densitate aparenta, absorbtie, 
stabilitate si indice de curgere Marshall 

6 

TOTAL ORE 14 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

1. Suport de curs in format electronic (Centru de Resurse C.F.D.P.) – Carmen Racanel 
2. “Drumuri – calcul si proiectare” - S. Dorobantu, s.a. 
3. Normative si standarde in vigoare 
4. Indrumatoare pentru lucrari de laborator 
5. Documentatii tehnice privind utilizarea aparaturii de laborator 

  

 

Evaluare 
Ponderea în procente din nota 

finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 20% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator 15% 
Susţinerea finală a proiectelor 15% 
Testarea periodică prin lucrări de control 30% 
Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  - 

Participarea la orele de curs și aplicații - 

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  
 
Studentii vor trebui sa dovedeasca ca au obtinut cunostintele necesare privind executia si proiectarea 

unei structuri rutiere de strada 
Pentru partea de curs studentii sustin trei teste din care doua teste pe parcurs (cursurile 1 – 9) si unul in 

examen (cursurile 10 – 14). La toate trei testele trebuie sa obtina peste nota 5. Astfel, in examen, 

studentii vor intra cu o nota ce reprezinta 80% din nota finala (nota obtinuta la cele doua teste si nota 

obtinuta la proiect si laborator). 
Evaluarea finala se va face printr-o lucrare scrisa: cu bilete, subiect unic, descriptiva + discutie orala 

pentru aprecierea finala a notei, care completeaza restul de procente (20%) obtinute in vederea atribuirii 

notei finale. 
Pentru aceasta parte a cursului nota finala se obtine ca medie aritmetica intre nota obtinuta din 

examinarea cunostintelor de la curs (teorie) si nota de la aplicatii (proiect si laborator).  
Nota 5(cinci) va trebui obtinuta atat pentru cunostintele dobandite la curs cat si pentru cele dobandite la 

proiect si laborator.  
Aplicatia va consta din rezolvarea a sase teme si elaborarea a trei sedinte de laborator. Pentru nota 5 

(cinci) este obligatorie parcurgerea tuturor cerintelor din temele de proiect. Acestea se vor sustine, dupa 

caz, la predare, in caz de inactivitate pe parcurs (20% din nota finala). Activitatea desfasurata in 

laborator este obligatorie pentru prezentarea la examen si va fi notata in urma unei examinari orale la 

sfarsitul orelor de laborator (15%). 
 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 8  Pregătirea pentru examinarea finală 8 

Studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi 

etc. 
6  Participarea la consultaţii 2 

Studiul bibliografiei minimale recomandate 6  Documentarea în teren  
Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
6  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare 6  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  42 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

 

07.11.2014    Conf.dr.ing.Carmen RĂCĂNEL 

     

Şef lucr.dr.ing. Ştefan LAZĂR 

Şef lucr.dr.ing. Adrian 

BURLACU 

 

Director de Departament 

Prof.d.r.ing. Ion ROBU 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - 

colocviu; V – verificare. 


