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PREFAŢĂ 

 

Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ 
şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în 
Construcţii. Va fi utilă studenţilor U.T.M. şi ai colegiilor din ţară cu specialitatea 582.4 Căi Ferate, 
Drumuri şi Poduri şi, de asemenea, inginerilor, tehnicienilor şi mecanizatorilor drumari. 

Manualele „Maşini pentru construcţia drumurilor‖ utilizate astăzi în republică sunt editate 
între anii 1971-1988 şi conţin informaţii referitor la maşini şi tehnologii în mare măsură depăşite. 

În ultimii ani la construcţia şi reparaţia drumurilor republicane şi locale tot mai pe larg se 

folosesc utilaje tehnologice performante, produse de firmele europene, americane şi japoneze, 

despre care în manualele existente practic nu există informaţii. Prin aceasta se explică oportunitatea 
elaborării şi editării cursului de faţă, care reprezintă o parte componentă importantă a manualului în 
curs de elaborare „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia drumurilor‖. 

Luând în consideraţie, că în Republica Moldova nu există bază industrială pentru producerea 
utilajelor de construcţii, lucrarea este orientată nu spre proiectarea utilajelor tehnologice noi, dar are 
ca scop principal familiarizarea tineretului studios cu nivelul mondial al mecanizării proceselor 
tehnologice de construcţie a îmbrăcămintei asfaltice. Un capitol al lucrării este consacrat studierii 

utilajelor tehnologice moderne, utilizate la construcţia drumurilor tranzitorii din materiale locale, 

stabilizate cu lianţi organici şi minerali. 

În lucrare se analizează construcţia, funcţionarea, performanţele şi tendinţele actuale de 

dezvoltare şi perfecţionare a celor mai frecvent utilizate în domeniu maşini, produse de firmele cu 

renume mondial. De asemenea, se analizează metodele moderne de exercitare a calculelor tehnico-

economice legate de executarea lucrărilor mecanizate. Principala atenţie se acordă proceselor şi 

organelor de lucru ale maşinilor. 

Se presupune, că studenţii dobândesc cunoştinţe suficiente privind principiile generale de 

alcătuire şi calculare a maşinilor din cursurile studiate anterior - Mecanica teoretică, Teoria 

mecanismelor şi a maşinilor, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini, Acţionări hidraulice, 

Maşini de ridicat şi transportat, Maşini de tracţiune, Motoare termice etc. 

La elaborarea lucrării s-au utilizat materiale recente din manuale, agende tehnice, reviste 

tehnico-ştiinţifice şi prospecţiuni ale firmelor producătoare de maşini, citându-se, conform regulilor, 

ca surse bibliografice existente. 
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