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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Cursuri de pregătire profesională continuă 

 
Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii 

Domeniul: A4, B2 
Subdomeniul: PODURI 

 
 

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 – poduri, 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 M.D.R.A.P., 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 M.D.R.A.P. 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 Rezistenţa Materialelor, Poduri şi Tuneluri, cu experienţă în domeniile 
respective. 

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

Costuri:  taxă de participare de 1500 lei 

Formaţie minimă: 10 cursanţi 



CURS pentru VERIFICATORI PROIECTE specialitatea “PODURI ŞI CONSTRUCŢII 
SUBTERANE/TUNELURI” 
 
TEMA: “VERIFICAREA PROIECTELOR PENTRU LUCRĂRI DE PODURI ŞI 

CONSTRUCŢII SUBTERANE/TUNELURI” 
 

 

Nr.crt. TEMA CURS 
ore 

Workshop 
ore 

1. Legislaţie în domeniul infrastructurii transporturilor – cu 
referire directă la lucrările de poduri şi tuneluri.  
Sistemul de calitate aplicat în domeniul infrastructurii 
transporturilor. 

1 - 

2. Concepţia generală şi soluţii constructive pentru poduri de 
şosea, de cale ferată, de pietoni etc. în funcţie de condiţiile 
din amplasament şi cerinţele funcţionale: studii 
topometrice, geologice geotehnice, hidrologice, gabarite. 

 
2 

 
- 

3. Criterii pentru alegerea materialelor şi calităţii acestora: 
pentru infrastructură şi suprastructură. 

1 - 

4. Situaţii de proiectare. Acţiuni şi combinarea acţiunilor. 2 2 
5. Modelarea structurilor. Ipoteze considerate. Criterii de 

verificare la stări limită ultime de rezistenţă, stabilitate şi la 
oboseală şi la stări limită de serviciu (exploatare) pentru 
elementele structurale şi structura în ansamblu. Analiza 
conţinutului unui breviar de calcul. 

2 3 

6. Procese tehnologice de execuţie. Exigenţe privind cerinţele 
de calitate pentru execuţie conform normelor 
europene/naţionale. 

2 - 

7. Verificarea listei reglementărilor utilizate la proiectare şi a 
celor propuse pentru execuţie. 

1 - 

8. Verificarea prevederilor privind monitorizarea structurilor 
propuse. 

1 - 

9. Verificarea soluţiilor şi cerinţelor privind siguranţa şi 
managementul riscului. 

1 - 

10. Verificarea cunoştinţelor dobândite după parcurgerea 
acestui stagiu de pregătire 

- 1 

TOTAL ore: 19 ore 13 6 
 

 

 



Curs pentru EXPERŢI TEHNICI specialitatea “PODURI ŞI CONSTRUCŢII 
SUBTERANE/TUNELURI” 
 
TEMA: "SIGURANŢA ŞI DURABILITATEA PODURILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR 

SUBTERANE/TUNELURILOR” 
 

Nr.crt. TEMA CURS 
ore 

Workshop 
ore 

1. Legislaţie în domeniul infrastructurii transporturilor – cu 
referire directă la lucrările de poduri şi tuneluri.  
Sistemul de calitate aplicat în domeniul infrastructurii 
transporturilor. 

1 - 

2. Concepte şi proceduri utilizate pentru verificarea 
siguranţei în exploatare a podurilor şi tunelurilor 
existente. Criterii şi etape principale. Formate de 
siguranţă. Modelare încărcări şi rezistenţe.  

3 - 

3. Studiul degradărilor şi defectelor componentelor 
podurilor (pentru infrastructură şi suprastructură) şi 
tunelurilor şi influenţei acestora asupra siguranţei şi 
durabilităţii structurilor. 

2 - 

4. Studiul proprietăţilor materialelor din componentele 
podurilor (lemn, beton, armătură, cabluri pretensionate, 
fontă, fier pudlat, oţel) şi tunelurilor. Metode de evaluare 
a caracteristicilor de rezistenţă, ductilitate, oboseală etc. 

2 - 

5.  Studiul stării fundaţiilor şi al zonelor de tranziţie. 
Verificări iniţiale, intermediare şi avansate. Modelare şi 
analize numerice. 

2 2 

6 Analiza prin calcul a siguranţei structurilor de poduri şi 
tuneluri cu degradări (structuri din beton, oţel, mixte). 

3 3 

7. Verificarea cunoştinţelor dobândite după parcurgerea 
acestui stagiu de pregătire 

- 1 

 TOTAL ore: 19 ore 13 6 
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