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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Ing. ESMERALDA CHIORESCU 

 

Obiectivele disciplinei:  

 

În conformitate cu programa analitică, disciplina îşi propune aprofundarea cunoştinţelor 

teoretice şi practice privind aplicaţiile hidraulicii, hidrologiei şi hidrogeologiei în lucrările de 
regularizarea cursurilor de apă, valorificarea acestor cunoştinţe în scopuri inginereşti, 
cunoaşterea principiilor de proiectare, execuţie şi exploatare a regularizării cursurilor de apă, 

precum şi aprecierea importanţei acestor lucrări şi evaluarea efortului material şi financiar 
pentru folosirea raţională a terenurilor, menţinerea şi ridicarea potenţialului de conservare a 
solurilor, în condiţiile protecţiei mediului în general. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică): 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Regularizarea albiilor cursurilor de apă 

1.1. Definiţii. Consideraţii generale 

1.2. Caracteristicile albiilor naturale ale cursurilor de apă 

1.3. Cauzele transformării albiilor 
1.4. Mişcarea, transportul şi depunerea aluviunilor 

1.5. Studii şi elemente fundamentale ale proiectării regularizării albiilor 

1.6. Lucrări pentru regularizarea albiilor 

1.7. Lucrări pentru apărarea malurilor 
1.8. Lucrări de regularizare cu caracter local 

1.9. Reguli generale pentru proiectarea lucrărilor de regularizare a albiilor 

2. Apărarea contra inundaţiilor prin îndiguiri  

2.1. Consideraţii generale cu privire la inundaţii 
2.2. Efectele îndiguirii asupra regimului hidrologic al râului 

2.3. Clasificarea digurilor 
2.4. Proiectarea digurilor 

2.5. Executarea digurilor 

2.6. Construcţii anexe la lucrările de îndiguire 
2.7. Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de îndiguire 

2.8. Amenajarea şi folosirea suprafeţelor îndiguite 



3. Regularizarea debitelor cursurilor de apă prin lucrări de acumulare  

3.1. Consideraţii generale cu privire la regularizarea debitelor 
3.2. Clasificarea lacurilor de acumulare 
3.3. Studii şi cercetări necesare regularizării debitelor prin lucrări de acumulare 

3.4. Condiţiile de amplasare a unui lac de acumulare cu baraj 

3.5. Stabilirea volumului de apă afluent şi a volumului de apă care se poate înmagazina în 
acumulare 

3.6. Nivelurile şi volumele caracteristice într-un lac de acumulare cu funcţie complexă 

3.7. Determinarea volumelor de apă caracteristice acumulărilor 

3.8. Barajul lacului de acumulare 
3.9. Construcţii hidrotehnice pentru evacuarea apei din lacul de acumulare 

3.10 Exploatarea şi întreţinerea lacurilor de acumulare 

4. Eroziunea solului 

4.1.Eroziunea solului, clasificare, efecte 
4.2. Factorii naturali, Factorii artificiali 

4.3. Metode de prevenire și combaterea e eroziunii solului  

 

Lucrări practice şi proiect 

Baza topografică pentru lucrările de regularizare a cursurilor de apă 

Prelucrarea datelor hidrologice necesare proiectării lucrărilor de regularizare a 

cursurilor de apă 

Elementele albiei regularizate 

Stabilirea traseului digurilor (longitudinale şi de remuu, transversale şi de 

compartimentare) 

Determinarea debitelor infiltrare în dig 

Determinarea curbei de depresie la diguri 

Protecţia taluzurilor digurilor şi elemente specifice de proiectare a digurilor în regim 

barat 

Stabilirea amplasamentului barajului lacului de acumulare şi calculul volumului de apă 

afluent 

Trasarea curbelor specifice şi calculul volumelor caracteristice unui lac de acumulare 

Dimensionarea barajului unui lac de acumulare 

Dimensionarea construcţiilor hidrotehnice pentru evacuarea apei din lacul de acumulare  

Dimensionarea construcţiilor hidrotehnice pentru evacuarea apei din lacul de acumulare 

Întocmirea profilului nivelitic prin axa barajului şi calculul volumelor de terasamente  

Proiectarea lucrărilor transversale pe foraţiunile eroziunii de adâncime  

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor şi predarea proiectului  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

Proiect Susţinere orală 100% 
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