
ANEXA 1 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2022-2023 
 

Anul de studiu III / Semestrul II 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Informatică și Inginerie 

1.3. Departamentul  Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie civilă 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Inginerie urbană și dezvoltare regională /  
- inginer constructii civile, industriale si agricole 214201 
- consilier inginer constructii 214209 
- conducator de lucrari civile 214213 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Cai de comunicatii 2.2. Cod disciplină IC3205 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. ing. Ioan Ienciu 

2.4. Titularul activităţii de laborator Dr. ing. Ioan Voina 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 
obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

5 din care: 3.2. curs 2 3.3. proiect 3 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

70 
 

din care: 3.5. curs 28   3.6. proiect 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 55 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 70 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Coordonarea, în cadrul administrațiilor locale și centrale, a proiectelor și programelor care vizează 
infrastructura localităților 
C3. Gestionarea proiectelor și programelor de dezvoltare și reabilitare a localităților 
C4. Lucrul în echipe pluridisciplinare pentru identificarea, analizarea, propunerea soluțiilor de rezolvare a 
disfuncționalităților apărute la nivel național, regional, județean și local din punct de vedere al infrastructurii. 

Competenţe transversale - 



 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoastrea elementelor specifice drumurilor, elemente geometrice ale acestora, materiale, 
pichetare si trasare 
CUNOŞTINŢE TEORETICE 
Cunoştinte despre materiale de construcţie. Utilizare computer, nivel mediu. Topografie generala, 
studiu pe harti si planuri Desen tehnic si reprezentari geometrice 
ABILITAŢI 
Însuşirea cunoştinţelor privind: 
-notiuni generale despre drumuri, cai ferate 
-materiale utilizate pentru construcţia drumurilor, autostrazilor, cailor ferate 
-elemente de proiectare in drumuri, autostrazi, cai ferate; 
-elemente de trasare a constructiilor, drumurilor, autostrazilor si cailor ferate 
ABILITATI DOBANDITE 
Posibilitatea să folosească aplicaţii în vederea proiectării căilor de comunicaţie. 
Proiectarea unui tronson de drum, reprezentarea lui pe harti, planuri, sectiuni. Trasare si 
pichetare elemente caracteristice ale traseului. 

7.2 Obiectivele specifice Elemente geometrice ale drumurilor, alcatuire structura rutiera, pichetare curbe, verificare cote pe 
faze de executie 
Aplicarea strategiilor de munca eficienta si responsabila, de punctualitate, seriozitate si 
raspundere personala, pe baza principiilor, normelor si a valorii eticii profesionale. Documentare 
in domeniu, cunoasterea normativelor de drumuri si a altora din alte domenii necesare intocmirii 
unui proiect complet de drumuri, inclusiv evaluare lucrari si prezentarea proiectului 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere, activitatea de transport, caile de comunicatie. Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Noțiuni privind proiectarea și aplicarea în teren a căilor de comunicații Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 4 ore 

Drumul în plan orizontal Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Drumul în profil longitudinal Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Drumul în profil transversal. Intersectii de drumuri Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Infrastructura drumurilor. Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Suprastructura drumului Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Parcaje și platforme Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Autostrada Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Drumuri forestiere Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Calea ferată Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Lucrări de artă Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

Lucrări de protecție și apărare a căilor de comunicație Prelegere, discuţii, exemplificări,studii de caz 2 ore 

8.2 Bibliografie 
1. I. Ienciu, L. Oprea , I. Voina – Căi de comunicații, Seria „Didactica”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2022  
2.G. Hoda, Naș S., Clitan A - Dimensionarea şi ranforsarea structurilor rutiere - teorie şi exemple de calcul, UT Press 2012 

proiect   

1.Trasarea axului drumului. Masurarea unghiurilor.     Expunere si aplicatii 3 ore 

2. Racordarea aliniamentelor  Expunere si aplicatii 4 ore 

3.Pichetarea traseului. Expunere si aplicatii 3 ore 

4.Profilul longitudinal al drumului.  Expunere si aplicatii 4 ore 

5. Determinarea cotelor terenului. Linia terenului. Expunere si aplicatii 4 ore 

6.Profilul longitudinal al drumului. Linia rosie. Expunere si aplicatii 3 ore 

7. Calculul elementelor profilului longitudinal. Calculul cotelor de executie Expunere si aplicatii 4 ore 

8. Calculul cotelor de executie Expunere si aplicatii 3ore 

9.Profiluri transversale.  Expunere si aplicatii 3 ore 

10. Linia terenului, interpolare si determinare cote Expunere si aplicatii 4 ore 

11.Profil transversal tip. Detalii de executie Expunere si aplicatii 4 ore 

12.Finalizare si predare lucrari. Expunere si aplicatii 3 ore 

Bibliografie 
1. I. Ienciu, L. Oprea , I. Voina – Căi de comunicații, Seria „Didactica”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2022  
2.G. Hoda, Naș S., Clitan A - Dimensionarea şi ranforsarea structurilor rutiere - teorie şi exemple de calcul, UT Press 2012 

 
 



8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Competenţele dobandite vor fi necesare angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul proiectării şi execuţiei drumurilor şi 
podurilor. Acestea au fost solicitate in numeroase randuri de angajatori si au fost verificate in timp in executie si exploatare 

 
9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări practice, teste 40% 

a. Standard minim de performanţă: Obținerea notei minime 5 pentru fiecare formă de evaluare 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de laborator 
 
……………..          ……………………………….                      ………………………………. 
            
 
Data avizării în Departament                                          Semnătura Directorului de Departament 
 
……………..                                                              ………………………………. 
 
   


