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Misiunea 
Ca obiective strategice în domeniul educaţional se menţionează completarea domeniului de licenţă pentru 

ingineri în domeniul infrastructurilor pentru transporturi care au ca misiune: proiectarea şi execuţia drumurilor, 

căilor ferate şi podurilor; întreţinerea şi exploatarea acestora; întocmirea băncilor de date rutiere; realizarea şi 

implementarea de sisteme informatice în domeniu; siguranţa circulaţiei în transporturi. 

Îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor care stau în faţa specialiştilor, impune o pregătire temeinică a acestuia 

în domeniul drumurilor, podurilor şi căilor ferate.  

Pe parcursul celor doi ani de studiu, studentul participă la activităţi de însuşire a cunoştinţelor (ore de curs), 

activităţi aplicative materializate prin ore de laborator, lucrări practice, seminar şi proiect.  

 

 

Competenţe şi cunoştinţe dobândite 
Absolventul programului de studii mester Infrastructuri pentru Transporturi dobândeşte competenţe şi cunoştinţe 

privind: proiectarea în construcţii cu posibilitatea asumării responsabilităţii de conducător; activităţi de 

coordonare, execuţie şi mentenanţă în construcţii; activităţi de cercetare, dezvoltare în construcţii; consultanţă, 

asistenţă tehnică şi proiectare. 

 

Discipline 
Teoria elasticităţii şi calculul plastic al structurilor 

Metoda elementului finit – Elemente avansate 

Mecanica pământurilor 

Ingineria mediului 

Siguranţa circulaţiei rutiere şi feroviare 

Managementului proiectelor 

Întreţinerea şi exploatarea drumurilor 

Căi ferate pentru viteze mari 

Materiale şi tehnologii avansate / Calitatea infrastructurilor în transporturi 

Poduri cu structură compusă oţel/beton / Reabilitarea podurilor 

Aeroporturi / Fundaţii în condiţii speciale 

Sistematizare urbană / Construcţii subterane 

 

 

De ce Infrastructuri pentru transporturi? 
Dezvoltarea învăţământului în domeniul infrastructurilor pentru transporturi s-a impus atât la nivel naţional, cât 

şi pe plan local, din necesităţi economice şi ştiinţifice, ţinându-se cont că numărul specialiştilor în domeniul 

respectiv este sub cerinţele acestui domeniu de activitate (există solicitări din partea unităţilor de profil 

permanent mai mari decât numărul absolvenţilor anuali).  

În acest sens specializarea de master Infrastructuri pentru Transporturi îşi aduce aportul de a forma personal de 

înaltă calificare în special pentru partea de sud-vest a României, în domeniul proiectării, cercetării, construcţiei, 

întreţinerii şi administrării drumurilor şi căilor ferate. 

Specializarea master Infrastructuri pentru Transporturi a fost concepută ca o specilizare interdisciplinară, care 

pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii pentru proiectarea, execuţia, întreţinerea şi mentenanţa lucrărilor de 

infrastructură pentru transporturi. 



 

 

Perspective 
Strategia de dezvoltare continuă a specializării de master Infrastructuri pentru Transporturi vizează următoarele 

obiective: perfecţionarea continuă a planului şi a programelor de învăţământ, în concordanţă cu evoluţia tehnicii 

de specialitate din domeniul infrastructurilor pentru transporturi terestre, şi raportându-se în permanenţă la 

instituţiile similare din ţară şi din Uniunea Europeană; perfecţionarea prin doctorat a cadrelor didactice şi prin 

cursuri de specializare a personalului din producţie care activează în domeniul ingineriei civile (căi ferate, 

drumuri şi poduri), cu statut de cadre didactice asociate; dezvoltarea unor domenii de cercetare de mare 

actualitate în domeniul căilor de comunicaţie terestre cum sunt: informatizarea de noi materiale şi tehnologii, 

proiectarea asistată de calculator, promovarea normelor europene, strategii de gestiune a reţelelor etc. 
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