
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 

DEPARTAMENTUL DRUMURI, CĂI FERATE ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Cursuri de pregătire profesională continuă 

 
Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii 

Domeniul: A4, B2 
Subdomenii: DRUMURI, PISTE DE AVIAŢIE 

 
 

Obiectivul cursurilor: Formarea continuă a specialiştilor atestaţi în domeniul A4, B2 (verificatori 
şi experţi tehnici. 

Cursul are ca obiectiv actualizarea cunoştinţelor sau dobândirea de cunoştinţe noi în conformitate 
cu legislaţia tehnică în vigoare.   

Cursurile se adresează:  

- verificatorilor şi experţilor tehnici atestaţi în domeniul A4, B2 – drumuri, piste 
aeroportuare, care doresc să îşi prelungească dreptul de practică, conform legii. 

Organizarea cursurilor: 

Cursurile se desfăşoară pe durata a trei zile (3 zile x 6 ore = 18 ore la care se adaugă o oră, 
verificarea) şi cuprind teme cărora le este atribuit un număr de ore cu activităţi de predare (cursuri) 
şi de aplicaţii (workshop).  

În lipsa unor precizări din partea MDRAP, se prevede ca fiecare cursant să pracurgă temele expuse 
în planul de învăţământ aferent atestatului (dreptului de practică) care urmează a fi prelungit. În 
momentul în care vor apărea precizări suplimentare din partea MDRAP privind numărul de ore 
(sau a altor condiţii) necesar(e) pentru prelungirea dreptului de practică a specialiştilor atestaţi, 
cursul va putea fi reorganizat.  

Cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică, iar prezenţa la totalitatea orelor programate este 
obligatorie.  

Formatori: Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice universitare de la U.T.C.B. – 
Departamentul de Drumuri, Căi Ferare şi Materiale de Construcţie, cu experienţă în domeniile 
respective. 

Inscriere: conform regulilor stabilite de U.T.C.B. 

Costuri:  taxă de participare de 1500 lei 

Formaţie minimă: 10 cursanţi 



CURS pentru VERIFICATORI PROIECTE specialitatea “Drumuri şi piste aeroportuare” 
 
TEMA: “VERIFICAREA SOLUŢIILOR DE PROIECTARE PENTRU LUCRĂRI DE 

DRUMURI ŞI PISTE AEROPORTUARE” 
 

 

Nr.crt. TEMA CURS 
ore 

Workshop 
ore 

1. Legislaţie în domeniul infrastructurii transporturilor. 
Sistemul de calitate aplicat în domeniul infrastructurii 
transporturilor. 

1 - 

2. Verificarea elementelor geometrice pentru trasee de 
drumuri, străzi, autostrăzi şi piste aeroportuare.  
Verificarea Caietelor de Sarcini. 

4 1 

3. Verificarea  structurilor rutiere / aeroportuare pentru 
drumuri, străzi şi piste aeroportuare. 

4 1 

4. Verificarea Studiilor de Trafic şi a documentaţiilor pentru 
Siguranţa Circulaţiei Rutiere. 

4 1 

5. Verificarea corespondenţei cantităţilor din devizul de 
lucrări cu soluţia proiectului, conform reglementărilor în 
vigoare. 

1 1 

6. Verificare - 1 
TOTAL ore: 19 ore 13 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curs pentru EXPERŢI TEHNICI specialitatea “Drumuri si piste aeroportuare” 
 
TEMA: "DURABILITATEA ŞI CALITATEA LUCRĂRILOR DIN DOMENIUL 

DRUMURI ŞI PISTE AEROPORTUARE” 
 

Nr.crt. TEMA CURS 
ore 

Workshop 
ore 

1. Legislaţie în domeniul infrastructurii transporturilor. 
Sistemul de calitate aplicat în domeniul infrastructurii 
transporturilor. 

1 - 

2. Noţiuni de statistică şi probabilitate cu aplicaţii pentru 
stabilirea valorilor de calcul ai parametrilor fizico-
mecanici şi evaluarea riscului. 

1 - 

3. Valori de calcul şi risc în domeniul ingineriei 
geotehnice. 

1 1 

4. Metode de investigare în teren pentru amplasamentul 
drumului în faza de proiectare şi în faza de evaluare a 
caracteristicilor reziduale de calitate.  
Teste de Laborator şi interpretarea rezultatelor în 
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 

2 1 

5. Elemente de calcul pentru infrastructuri de transport 
(drumuri, străzi, autostrăzi şi piste aeroportuare) în 
condiţii statice şi dinamice, conform normelor tehnice în 
vigoare. 

2 - 

6  Tehnologii aplicate la construcţia şi întreţinerea 
drumurilor, străzilor, autostrăzilor şi pistelor 
aeroportuare. 

2 - 

7. Expertize de calitate a execuţiei pentru lucrări din 
infrastructura de transport. 
Expertize de conformitate a cantităţilor de lucrări, 
conform cerinţelor legale 

1 1 

8. Expertizarea documentaţiilor de Inginerie de Trafic şi 
Siguranţa Circulaţiei 

2 1 

9. Proceduri de întocmire a expertizei de soluţie de 
proiectare la drumuri şi piste aeroportuare. 
Proceduri de întocmire a expertizei de evaluare a calităţii 
execuţiei lucrărilor de infrastructură de transport rutier. 

1 1 

10. Verificare - 1 
 TOTAL ore: 19 ore 13 6 

                                                    

 


