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Descrierea domeniului
Domeniul ingineria transporturilor are doua componente: Ingineria transporturilor si Ingineria traficului.
Ingineria transporturilor reprezintă aplicarea principiilor tehnologice şi ştiinţifice în ceea ce priveşte planificarea,
proiectarea funcţională, operarea(exploatarea) şi managementul facilităţilor pentru orice mod de transport (rutier,
feroviar, naval si aerian), în scopul de a furniza o deplasare sigură, rapidă, confortabilă, convenabilă, economică
şi compatibilă cu mediul, a persoanelor şi bunurilor (mărfurilor). Ingineria traficului este acea componentă a
ingineriei transporturilor care se ocupă cu planificarea, proiectarea geometrică, operarea (funcţionarea) traficului
pe reţele şi terminale de transport rutiere (străzi, drumuri şi autostrăzi), feroviare, navale şi aeriene, relaţiile cu
cu zonele invecinate şi cu mediul.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

 Aplicarea cunoştinţelor fundamentale, teoretice şi practice, de inginerie pentru efectuarea de calcule,
demonstraţii şi aplicaţii, utilizarea de software în activităţi specifice domeniului ingineriei transporturilor
 Evaluarea interdependenţelor dintre transporturi si urbanism sau amenajarea teritoriului în concordanţă cu
exigenţele mobilitatii durabile – determinarea cererii de transport
 Proiectarea tehnologiilor din terminalele de transport şi conducerea operativa a activităţilor din aceste
terminale, intr-o tratare integrata a sistemelor de transport
 Proiectarea tehnologiilor de circulatie şi conducerea operativa a circulaţiei pe reţelele in-frastructurii de
transport, pentru transportul local, regional sau international, într-o tratare multimodală;
 Identificarea si proiectarea solutiilor pentru fluidizarea circulaţiei şi pentru evitarea/ limitarea congestiei
rutiere în reţele şi terminale de transport;.

Discipline.
Utilizarea si programarea calculatoarelor; Limbi de circulaţie internaţională: Microeconomie; Management;
Marketing; Geometrie descriptivă si desen tehnic; Fundamente de inginerie electrică si electronică; Fundamente
de automatizări; Termotehnică si motoare termice; Sisteme şi tehnologii de transport; Mijloace de transport (I si
II); Maşini si instalaţii de manipulare în terminalele de transport; Masini si tehnologii de transport; Infrastructura
de transport; Analiza economica a transporturilor; Transport multimodal si logistică; informatică si cibernetică in
transporturi; Statistică aplicată in transporturi; Fluxuri de trafic; Dinamica vehiculelor ( I şi II); Planificarea
reţelelor de transport; Modelarea sistemelor de transport; Sisteme de dirijare a traficului rutier; Exploatarea
comercială; Tehnologia activitaţilor de cale ferată; Formarea preţurilor si tarifarea in transporturi; Exploatarea
mijloacelor si sistemelor de transport; Transporturile şi mediul; Mentenanţa si fiabilitatea sistemelor de transport;
Tehnica, comanda şi controlul circulaţiei feroviare; Sisteme inteligente de transport. Discipline facultative (
complementară).

Laboratorul: Centrul de management al traficului rutier

Laboratorul: Locomotive si dinamica locomotivelor

Ingineria transportrilor în Universitatea Politehnica Timişoara
Domeniul Ingineria transporturilor a fost implementat la Universitatea Politehnica Timişoara în anul 1992 prin
specializarea Ingineria Sistemelor de Circulaţie Rutieră"(ISCR), completat in anul 1995 cu specializarea
"Ingineria Sistemelor de Circulaţie Feroviară” (ISCF).
Dupa anul 2003, acestea au avut denumiri noi: Ingineria Sistemelor de Circulaţie (ISC) şi respectiv Ingineria
transporturilor (IT). Din anul 2005 ambele specializari sunt unite sub denumirea „Ingineria transporturilor şi a
traficului.”. Atât sub denumirile vechi, cât şi sub denumirea nouă, a funcţionat cu pregatirea Ingineri/zi.
Excepţie face anul 1992-1998, când a funcţionat şi o serie de seral. Specializarea Ingineria transporturilor si a
traficului işi găseşte utilitatea in societate prin implicaţiile diverse in companii de transport, departamente
logistice, operatori portuari, companii de curierat, companii de transport public, trafic urban, companii de
transport feroviar marfa si calatori, companii de asigurari, unitaţi de service, institute de cercetari. Prin
promovarea Sistemelor Inteligente de Transport, sistemele de transport devin mai eficiente, mai economice, mai
curate, mai sigure, iar operatorii de transport pot lua deciziile cele mai bune.

Perspective ale absolvenţilor
Perspectivele programului de studii de licenţă „Ingineria transporturilor şi a traficului” sunt legate de evoluţia,
cerinţele şi situaţia sistemului de transport în general şi cel terestru (rutier şi feroviar) în special, pe plan naţional,
european şi mondial. Cum situaţia sistemului de transport în România prezintă în continuare probleme majore, în
viitor se impune a fi nece-sari specialişti bine pregătiţi pentru rezolvarea unora dintre probleme şi găsirea de
soluţii adecvate noilor provocări, soluţii viabile, cât mai apropiate de optimul necesar unei dezvol-tări durabile,
atât în sistemul feroviar cât şi cel rutier. Există o tot mai acută nevoie, resimţită şi pe piaţa forţei de muncă, de
specialişti pregătiţi în domeniul transportului rutier şi feroviar.. Această cerere poate fi satisfăcută de absolvenţii
programului de studii de licenţă, „Ingineria transporturilor şi a traficului”. Inginerul licenţiat în domrniul
Ingineria transpor-turilor/programul de licenţă Ingineria transporturilor şi a traficului îşi va putea desfăşura
activitatea în companii de transport feroviar, companii de transport public, administraţii locale ale municipiilor,
firme şi institute de cercetare, proiectare şi studii de trafic rutier şi feroviar; administraţii naţionale, regionale şi
locale de drumuri, poliţia rutieră, etc.
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