FISA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Institutia de învătământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de învătământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Construcții
Construcţii Civile şi Management
Inginerie Civila
Licenta
Drumuri, poduri si cai ferate
IF - învățământ cu frecvență
39.00

2. Date despre disciplină
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematică (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii III 2.6 Semestrul 1

Tehnologia Constructiilor (I)

Inginerie civila
Conf. dr. ing. Ovidiu Gavriş
Conf. dr. ing. Ovidiu Gavriş
2.7 Evaluarea Colocviu 2.8 Regimul disciplinei

DS

III/1 Tehnologia constructiilor I

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

14

2

1

28

14

36

3.1 Număr de ore pe săptămână 3
3.2 din care curs
3.3
aplicaţii
2
3.4 Total ore din planul de înv.
aplicaţii
78 3.5 din care curs 28 3.6
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati

3.7
3.8
3.9

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Număr de credite

Credit

Denumirea disciplinei

TOTAL

3. Timpul total estimat
An/
Sem

78

3
1
14
Ore

14
14
6
2
-

36
78
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
4.2

De curriculum
De competente

Cunoaşterea disciplinelor din domeniul Ingineriei Civile
Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a aplicaţiilor

1

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)
Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să
cunoască)

6 Competenţe specifice acumulate

Disciplinele în domeniu şi de specialitate ( rezistenţă, fundaţii, metal, beton, lemn,civile)

C2-Elaborarea studiilor de fundamentare şi a părţilor tehnice pentru investiţii
C2.1 Identificarea datelor de intrare şi a indicatorilor de realizare
C2.2 Corelarea investiţiilor cu specificul şi nevoile zonei
C2.5 Conţinutul documentaţiilor tehnice pe faze de proiectare
C4- managementul implementării proiectelor de infrastructură
C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5 Analiza, identificarea cerinţelor, elaborarea procedurilor,
identificarea resurselor şi controlul calităţii investiţiilor care urmează a fi realizate
Organizarea activităţii de execuţie a unei investitii pe baza unei documentatii date.
Realizarea procedurilor de executie, scheme tehnologice, alegere utilaje si forta de
munca. Modul de abordare şi gestionare a executiei unei lucrări.

Programe de calcul static, alegere utilaje pe baza fiselor tehnice a acestora si programe
de devize

Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte în stabilirea sarcinilor şi
responsabilităţilor incusiv realizarea unor practici inovative

7 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Alegerea tehnologiei corespunzătoare pentru execuţia unui
drum, pod, cale ferată sau consolidarea unor terasamente
instabile
Tehnologia de execuţie a terasamentelor, structurilor rutiere,
podurilor, tunelelor, podurilor şi a căilor ferate.

8. Conţinuturi

2
3
4
5
6

Planul de situaţie, profil longitudinal şi profile transversale ale unei
căi de comunicaţie
Execuţia lucrărilor de terasamente. Săpături, umpluturi, transport de
materiale
Realizarea straturilor de formă şi a straturilor de fundaţie la drumuri
Execuţia straturilor de bază la drumuri. Materiale, procedee de
execuţie
Executia straturilor asfaltice.
Tehnologia de executie a cofrajelor.Tipuri de cofraje.Calculul

2

Observatii

Videoproiector

1

Expunere, discuții

Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)

10.
11.
12.
13.
14

cofrajelor
Tehnologia armării elementelor structurale de construcţie
Tehnologia de execuţie a betoanelor. Punerea în operă a betoanelor
Tehnologia executării consolidărilor de terasamente prin elemente
fundate direct.
Consolidări de terasamente cu elemente fundate indirect. Micropiloţi
si piloţi de diametru mare
Tehnologia consolidării terasamentelor cu pământuri armate.
Tehnologia realizării sistemelor de colectare şi evacuare a apelor
pluviale de suprafaţă.
Tehnologia colectării şi evacuării apelor de infiltraţie
Tehnologii de realizare a podeţelor prefabricate.

8.2. Aplicaţii (seminar/lucrari/proiect)
1
2
4

5.

Metode de Observatii
predare

Calculul volumelor de terasamente la realizarea a 1.5 km de drum (
2 şedinţe)
Descrierea tehnologiei de execuţie şi stabilirea cantităţilor pentru 50
ml zid de sprijin de greutate din beton ( 2 şedinţe)
Calculul cantităţilor de materiale, a tipului de utilaje şi numărului
acestora şi descrierea tehnologiei de execuţie pentru un podeţ
prefabricat DD5 ( L=5.0 m) ( 2 şedinţe)
Predarea şi susţinerea proiectelor ( 1 şedinţă)

Expun
ere

7
8.
9.

Bibliografie:
In biblioteca UTC-N
1. J Domsa, s.a - Tehnologia lucrărilor de construcţii şi tehnologii speciale. Ediţia 1988
2. A Moga, P Popa - Tehnologii de realizare a podurilor.Editura Dacia 1995
3. J Domsa, A Ionescu – Utilaje, echipamente tehnologice şi procedee performante de betonare.
Ed ODICM 1994
4. Suman R, s.a – Tehnologii moderne în constructii. ET Bucureşti 1988
Materiale didactice virtuale

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor, profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele propuse au rezultat în urma discuţiilor cu operatorii în domeniu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

întrebări teorie şi probleme

Aplicatii

întrebări din proiect

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
Proba scrisă:
durata evaluării 1,5 - 2,0 ore
Proba practică:
durata evaluării
20 min – 30 min
/student

nota finală
80%

20%

10.4 Standard minim de performanţă
50% răspunsuri corecte la partea de teorie, 50% din problemele practice

Data completarii

Titularul de Disciplina
Conf. dr. ing. Ovidiu Gavriş

Data avizarii in departament
.........................

Responsabil de curs
Conf. dr. ing. Ovidiu Gavriş

Director departament
Conf. dr. ing. Claudiu Aciu

3

