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F.05.O.015  GEOLOGIE INGINEREASCĂ  ŞI MECANICA PĂMÂNTURILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții 

Catedra/departamentul Inginerie Civilă și Geodezie 

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); 
 
 
III(învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

5 
 
 

           5 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate. 

O – unitate de 
curs 

obligatoriu 

 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150(zi) 30 30  15 - 30 45 

150(F/r) 10 10 4 - 126  

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Chimia, Statica construcțiilor,  Marketing, Arhitectura construcțiilor 
I, Rezistenţa materialelor, Tehnologia proceselor de construcții I, Mecanica 
construcţiilor, Topografie . 

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. 

Laborator Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

Seminar La orele de seminar studenţii vor realiza 3 lucrari grafice: 1) Sistemele cristalografice de 
cristalizare a mineralelor; 2) Secţiunea geologică a terenului de construcţie; 3) Harta 
hidroizohipselor. Sarcina va fi repartizată studentului  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. 

http://www.utm.md/
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Consultaţiile se vor realiza săptămânal conform orarului de către cadrul didactic 
responsabil. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Alegerea amplasamentului construcţiei şi alegerea adâncimii cotei de fundare 
pentru construcţia respectivă din domeniul ingineriei civile specific programului de studii 

absolvit. 
 Determinarea caracteristicilor terenului de fundaţie, în special cu privire la 
stabilitate, rezistenţă, compresibilitate etc.  
 Schimbările posibile ale mediului geologic, atât în timpul executării construcţiei, 
cât şi în timpul folosirii ei. 
 Determinarea acţiunii apelor subterane asupra construcţiei şi asupra rocilor şi 
pământurilor din terenul de fundaţie. 
 Determinarea porţiunilor periculoase sau mai puţin stabile ale traseului, ale 
amplasamentului construcţiei etc., pentru care sunt necesare lucrări speciale. 
 Fenomenele naturale fizico-geologice şi eventuala lor influenţă în viitor, în timp şi 
spaţiu, asupra construcţiilor. 
 Procesele tehnico-geologice, care se vor produce în roci, ca urmare a ridicării  şi a 
folosirii unor construcţii. 

Competenţe 
profesionale 

 CP2. Acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul executării lucrărilor 
geologice  specific programului de studii absolvit. 

 Metodele de cercetare: observaţii directe in teren, observaţii de laborator, 
metodele indirecte de cercetare  

 Formarea deprinderilor de aplicare corectă a cunoştinţelor acumulate în cadrul 
geologiei legate de studiul cunoaşterii principalelor minerale şi roci care alcătuiesc 
scoarţa terestră. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea și 

interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice  

domeniului construcțiilor civile, industriale şi agricole. 

 Aplicarea cunoştinţelor obţinute la determintarea compoziţiei, structurii, starea şi 

proprietăţile fizico-mecanice, ale rocilor  şi ale pământurilor, în raport cu 

comportarea lor sub sarcina construcţiilor. 

 Metodele și procedeele de elaborare  a secţiunii geologice; 

 Rezolvarea diverselor probleme de determinare a caracteristicilor fizice ale 

pământurilor.  

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. 
 

 

 

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=METODĂ
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=ȘI
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PROCEDEU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DE
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Redarea viitorului specialist cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice la rezolvarea  
probleme în domeniul de construcţii – proiectarea şi executarea construcţiilor  ţinând 

cont de condiţiile geologice particulare ale fiecărui teren. Fără  datele geologice nu 
se poate proiecta şi  nu se poate construi în mod raţional, cu maximum de 
rezistenţă şi durabilitate 

Obiectivele specifice Rolul practic al Geologiei pentru inginerii constructori este cunoaşterea fenomenelor 
geologice caracteristice scoarţei terestre şi proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor în 
raport cu comportarea lor sub sarcina construcţiilor. 
Fenomene naturale fizico-geologice şi eventuala lor influenţă în viitor, în timp şi în 
spaţiu asupra construcţiilor. 
Stabilirea caracterelor rocilor, prezenţa mineralelor principale, modul de zăcământ, 
granulometria materialului detric, grosimea stratelor, modul şi gradul de alterare a 
rocilor, orientarea în spaţiu a stratelor, conţinutul paleontologic principal şi modul de 
distribuţie a fosilelor, raportul dintre rocă şi solul format pe aceasta. 
Datele sunt completate de foraje şi galerii subterane, de unde se pot preleva eşantioane 
de roci nealterate. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Noţiuni despre geologia  generală 2  

T2. Structura globului trestru. Proprietăţile fizice ale globului terestru 2 0.5 

T3. Noţiuni de minerologie 2 1 

T4. Petrografie 2 0.5 

T5. Clasificarea tehnico-geologică a rocilor 2 1 

T6. Geodinamica internă a Pământului  2 1 

T7. Procesele dinamicii externe şi rolul lor în formarea reliefului terestru 2 1 

T8. Hidrogeologia (Apele subterane)  2 1 

T9. Procesele gravitaţionale 2 1 

T10. Caracteristicile fizice  ale pământurilor   2 0,5 

T11. Proprietățile mecanice ale pământurilor. 2 0,5 

T12. Permeabilitatea pământurilor. Pămănturi sensibile la umezire,  
pămănturi cu umflări și contracții mari, pământuri foarte compresibile. 

2 0,5 

T13. Elemente morfologice ale alunecărilor de teren. Condițiile de echilibru 
ale taluzurilor.  

2 0,5 

T14. Măsurile de susținere a taluzurilor și versanților 2 0,5 

T15. Calculul pantei de taluz stabil. 2 0,5 
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Total prelegeri: 30 
 

10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  

LL1. Caracteristica mineralelor din clasa silicaţilor, oxizilor şi hidroxizilor 2 0.5 

LL2. Caracteristica mineralelor din clasa carbonaţilor şi halogenii 2 0,5 

LL3. Caracteristica mineralelor din clasa sulfaţilor şi sulfiţilor 2 0,5 

LL4. Caracteristica mineralelor din clasa fosfaţilor şi nativelor 2 0.5 

LL5. Caracteristica rocilor din grupa magmatice 2 0.5 

LL6. Caracteristica rocilor din grupa sedimentare 2 0.5 

LL7. Caracteristica rocilor din grupa metamorfice 2 1 

LL8. Determinarea densității, pământurilor argiloase 2 1 

LL9. Determinarea umidității și caracteristicilor de plasticitate ale 
pământurilor argiloase 

2 1 

LL10. Determinarea porozităţii şi indicile porilor pământurilor nisipoase 2 1 

LL11.Caracteristicile fizice ale pamânturilor (rezolvarea problemelor) 2 1 

LL12. Caracteristicile fizice ale pamânturilor (rezolvarea problemelor) 2 0.5 

LL13. Determinarea granulozității și permeabilității ale pământurilor 
nisipoase. 

2 0,5 

LL14. Determinarea umidității optime, îndesării și unghiului taluzului 
natural ale pământurilor nisipoase 

2 0,5 

LL15.Verificarea lucrărilor 2 0.5 

Total lucrări de laborator 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor la seminare (IMC) 

LP1. Secţiunea geologică a unui teren 2 0.5 

LP2. Construirea unui drenaj 2 0.5 

LP3. Harta hidroizohipselor 2 0.5 

LP4. Evaluarea generală a condițiilor de natură a șantierului dat: construirea 
profilului geologic 

2 0.5 

LP5. Evaluarea generală a condițiilor de natură a șantierului dat: studiul 
geotehnic. 

2 0,5 

LP6. Calculul pantei de taluz stabil prin metoda lui Maslov N.N. (”Fp”). 2 0,5 

LP7. Verificarea stabilității taluzurilor prin metoda suprafițelor circular-
cilindrice de alunecare. 

2 0,5 

LP8.Verificarea lucrarilor 1 0,5 

Total seminare: 15 4 
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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. 
 


