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PREFAŢĂ 
 

     În cursul de prelegeri la disciplina Dumuri I (Bazele proiectării 
drumurilor), partea I, se prezintă principiile şi metodele care stau la 
baza proiectării drumurilor moderne. 

     Cursul de prelegeri este elaborat cu scop didactic, conform 

programei de învăţământ a disciplinei Dumuri I (Bazele proiectării 
drumurilor) care se predă studenţilor din anul II (învăţământ cu 
frecvenţă la zi) şi III (învăţământ cu frecvenţă redusă). 
     Conţinutul cursului de prelegeri se limitează strict la problemele 
proiectării drumurilor publice interurbane în plan, profil 
longitudinal şi profiluri transversale, luând în considerare acţiunea 
reciprocă dintre autovehicule şi drumuri, considerente care stau la 
baza stabilirii traseului drumului pe teren. În plus, este prezentat 

capitolul ―Determinarea volumelor lucrărilor de terasamente‖. 
Partea I a cursului de prelegeri cuprinde informaţia privind 
clasificarea drumurilor, acţiunea reciprocă dintre autovehicule şi 
drumuri, cerinţe către elementele drumurilor în plan, precum şi 
asigurarea vizibilităţii. 
   O oarecare extindere s-a dat elementelor referitoare la mişcarea 
autovehiculelor pe drum şi capacitatea de circulaţie a drumurilor, 

necesare pregătirii studenţilor atât pentru activitatea didactică, cât şi 
pentru cea de cercetare ştiinţifică în acest domeniu. 
    În Republica Moldova transportul auto joacă un rol foarte 
important în dezvoltarea economiei naţionale. Pentru desfăşurarea 
transporturilor auto în condiţii de eficienţă, un rol deosebit revine 

stabilirii judicioase a elementelor geometrice şi asigurării stării de 
viabilitate a drumurilor în condiţiile solicitării acestora din ce în ce 
mai intense datorită modificărilor ce intervin în structura parcului de 
autovehicule. Reţeaua de drumuri din Republica Moldova are 
nevoie de perfecţionare şi dezvoltare. Pentru condiţiile Republicii 
Moldova densitatea reţelei rutiere trebuie să fie până la 1 km/km2

 de 

teritoriu, adică de circa 2,6 mai mare decât este la momentul actual 
– 0,38 km/km

2
. Proiectarea drumurilor noi în Republica Moldova, 
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creşterea densităţii reţelei rutiere şi aducerea acesteia în 
conformitate cu cerinţele transportului auto constitue un moment 

important şi din punct de vedere al sporirii nivelului siguranţei 
traficului rutier.  

   Creşterea continuă a intensităţii traficului şi a vitezelor de 
circulaţie impune proiectarea unor drumuri care să satisfacă 
condiţiile tehnice şi economice şi care să corespundă cerinţelor tot 
mai exigente ale siguranţei şi confortului circulaţiei. Cursul de 
prelegeri cuprinde principiile şi metodele ce trebuie aplicate la 
determinarea elementelor geometrice ale drumurilor pentru a 

corespunde acestor cerinţe. 
    Fără a prezenta toate detaliile necesare proiectării drumurilor, 

cursul de prelegeri poate fi util şi studenţilor din ultimii ani de 

studii, precum şi inginerilor sau subinginerilor care desfăşoară 
activitate de proiectare a drumurilor. 
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