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GEOTEHNICĂ ȘI FUNDAȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Geodezie, Cadastru și Geotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1. Inginerie și Management în Construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
7; E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs  

obțională 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar/Laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

zi 120 30 30  30 30 

f/r 120 10 8  51 51 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Arhitectura I și II, Construcții metalice, Tehnologia proceselor de 
construcții I și II, Mașini și organe de mașini 

Conform competenţelor Seismicitatea construcțiilor, rezistenta betonului, planul șantierului, 
calculul armăturii, tehnologia executării lucrărilor de fundare, utilaje și 
mașini folosite la executarea lucrărilor de fundare.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. 

Seminar Sarcina va fi repartizată studentului sub semnătură în prima săptămână de studii, cu 
lămuririle respective privind sarcinile, termenii de realizare şi susţinere, etc. Se va aduce 
la cunoştinţa studenţilor planul calendaristic al disciplinei. 
Consultaţiile se vor realiza săptămânal conform orarului de către cadrul didactic 
responsabil. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

CP1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile 
specific programului de studii absolvit. 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din 
teoria generală şi specială a ingineriei civile. 

 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor unei construcţii civile, 
industriale şi agricole. 

 Explicarea alcătuirii constructive a diferitelor categorii de construcţii civile, industriale 
şi agricole. 

 Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcţii civile, industriale şi 
agricole în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice. 

 Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru 
documentaţii tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcţii civile, 
industriale şi agricole. 

 Aprecierea calităţii unei construcţii civile, industriale şi agricole, utilizând criterii de 
evaluare specifice domeniului. 

 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific 
programului de studii absolvit. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice 
domeniului construcțiilor civile, industriale şi agricole. 

 Identificarea materialelor de construcţii şi a tipurilor de structuri în construcţii. 
 Descrierea acţiunilor şi stabilirea încărcărilor prin corelare cu factorii de amplasament. 
 Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de 

dimensionare a elementelor componente ale unei construcţii civile, industriale şi 
agricole în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice. 

 Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în alcătuirea 
elementelor de construcţii. 

 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale 
proiectului pentru construcţii civile, industriale şi agricole. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate 
şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, pe diverse paliere ierahice. 
CT3. Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională 

şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile specificaţii tehnice. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Redarea viitorului specialist cunoştinţe teoretice, iscusinţă şi deprinderi practice la 
rezolvarea unei din cele mai importante probleme în domeniul de construcţii – 
proiectarea şi executarea fundaţiilor şi terenurilor de fundare ţinând cont de condiţiile 
geologice particulare ale fiecărui şantier. 

Obiectivele specifice Determinarea volumului şi conţinutului cercetărilor geologice inginereşti, şi analiza 
datelor obţinute, elaborarea recomandaţiilor pentru întocmirea proiectelor de 
fundaţii; 
Studierea comportării terenurilor de fundare sub acţiunea forţelor exterioare şi 
greutăţii proprii a pământului; 
Alegerea şi justificarea celor mai raţionale tipuri de fundaţii şi terenuri de fundare şi 
calculul lor la stările limită; 
Aplicarea metodelor moderne de ameliorare a proprietăţilor pământurilor slabe în 
vederea fundării; 
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Elaborarea principiilor de organizare a lucrărilor „ciclului zero”. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni de geotehnică. Obiectul disciplinei. 2 1 

T2. Proprietăți fizice și mecanice ale pământurilor. 4 1 

T3. Distribuirea tensiunilor in masivul de pământ. 4 1 

T4. Fundații de suprafață. 4 1 

T5. Împingerea pământurilor asupra pereților de sprijin.  4 2 

T6. Fundații de adâncime. 4 1 

T7. Particularități de proiectare a fundațiilor pe pământuri loessoide. 4 2 

T8. Îmbunătățirea terenurilor de fundare. Fundații în condiții seismice. 4 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor la seminare 

LP1. Elemente privind întocmirea proiectului de curs: date iniţiale la proiectare, 
conţinutul proiectului 

2 0,5 

LP2. Caracteristicile fizice şi denumirea pământurilor. 2 0,5 

LP3. Caracteristicile mecanice şi utilizarea lor. 2 0,5 

LP4. Evaluarea condiţiilor geologice de teren. 2 0,5 

LP5. Aşezarea topografică a construcţiei. 2 0,5 

LP6. Tipul de fundaţii şi adâncimea de fundare. 2 0,5 

LP7. Dimensionarea tălpii fundaţiilor. 2 0,5 

LP8. Tasările absolute ale fundaţiilor de suprafaţă. 2 0,5 

LP9. Influenţa reciprocă a fundaţiilor învecinate. 2 0,5 

LP10. Calculul fundaţiilor de suprafaţă la rezistență. 2 0,5 

LP11. Tasarea suplimentară prin umezire. 2 0,5 

LP12. Determinarea tipului şi capacităţii portante a piloţilor. 2 0,5 

LP13. Determinarea numărului de piloţi şi distribuirea lor în fundaţie. 2 1 

LP14. Calculul tasării fundaţiilor pe piloţi. 2 0,5 

LP15. Calculul fundaţiilor pe piloţi la rezistenţă. 2 0,5 

Total seminare: 30 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Păunescu, M. Geotehnică şi fundaţii. Bucureşti, 1982 – 551 pag. 
2. Păunescu, M. Mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor de fundare. Bucureşti, 

1990 – 415 pag. 
3. Stog I., Doicov, A. Mecanica pământului. Indicaţii metodice la lucrările de laborator. UTM, 

1993 – 50 pag. 
4. Papaie, R. Cum hidroizolăm fundaţiile construcţiilor. B., 1992 – 112 pag. 
5. Dalmatov, B. Mehanica gruntov, osnovania i fundamentî. Moscova, 1988 – 415 pag. 
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6. Dalmatov, B. Proiectirovanie fundamentov zdanii i promâşlenâh soorujănii. Moscova, 
1986 – 239 pag. 

7. Veselov, V. Proiectirovanie osnovanii fundamentov .Moscova, 1990 – 304 pag. 
8. Şevţov, G. Osnovania i fundamentî. Spravocinic.Moscova,1991 - 383 pag 
9. Tuns,I. Calculul şi alcătuirea fundaţiilor pe piloţi. Bucureşti, 2007 - 202 pag 
10. Arad,V. ,Stog,I., Polcanov,V. Geomecanică. Editura Tehnica-INFO 2009 - 245 pag. 
11. Polcanov, V., Funieru, N. Determinarea rezistenței și verificarea stabilității terenului de 

fundare. Indicații metodice. Chișinău 2013 - 103 pag. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii proprietăților fizice și mecanice ale pământurilor. 

 


