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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2. Facultatea GEOLOGIE ŞI GEOFIZICÃ 
1.3. Departamentul INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.4. Domeniul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.5. Ciclul de studii1) MASTER 
1.6. Specializarea/ Programul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ ŞI GEOTEHNICÃ AMBIENTALÃ 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei GEOLOGIE INGINEREASCĂ - ROCI FRACTURATE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Cristian Mărunţeanu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.dr.ing. Cristian Mărunţeanu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de      

evaluare 
Verificare 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Inginerie geologică 
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la Geologie inginerească 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot pune întrebări privind conținutul lecției. Disciplina 
academică presupune ănțelegere privind începutul și sfârșitul orelor de curs. Nu sunt 
admise alte activități în timpul predării, telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

În timpul lucrărilor practice, fiecare student va desfășura o activitate individuală cu 
materialele de laborator (disponibilă în textele care descriu lucrările de laborator). Disciplina 
academică se impune în toate aspectele activităților de laborator. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina Geologie inginerească 
Sã înţeleagã funcţionarea programelor de proiecție sferică 
Sã stãpâneascã lucrul cu programele de proiecție sferică 
Sã cunoascã aplicațiile programelor menționate 
Sã îşi însuşeascã temeinic tehnologiile de lucru cu programele de calcul 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sã demonstreze capacitatea de rezolvare a problemelor specifice  

Sã poatã dezvolta proiecte de studiu a stabilității masivelor de roci tari prin metode analitice și grafice 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea activităților de interpretare a rezultatelor analizelor de stabilitate 
Sã participe la activitãţile de cercetare în teren 

 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
3.4.4.Tutorialã - 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la importanța discontinuităților asupra 

proprietăților și comportării masivelor de roci tari 
7.2. Obiectivele specifice Sã poatã interpreta diagramele de stabilitate în proiecție sferică 

Sã cunoascã factorii cu rol principal în analizele preliminare de stabilitate bazate pe 
proiecția sferică 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

Metode de predare 
Prelegere 

 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 

1. Discontinuitati structurale si texturale                             1 2 
2. Discontinuitatile din masele de roci - evaluari cantitative si 
calitative 
     2.1. Metode directe 
     2.2. Metode indirecte                                                     

1 2 

3. Tipuri de rupere în masivele cu sisteme de discontinuități – 
reprezentare în proiecție sferică                                         

1 2 

4. Model pentru evaluarea caracteristicilor discontinuitatilor in situ   1 2 
5.  Analiza stabilitatii masivelor de roci tari 
     5.1. Metode grafice și grafo-analitice de analiza a stabilitatii 
bazate pe metoda proiecției sferice 
     5.2. Metode de analiza a stabilitatii bazate pe determinarea 
factorului de stabilitate pentru alunecarea planara simpla, 
alunecarea tip pana, alunecarea in trepte                                          

3 6 

Bibliografie Obligatorie: 
Marunteanu C. 1996. Geologie inginereasca - Roci fracturate. Editura Universitatii din Bucuresti. 
Marunteanu, C. 2013. Geologie inginereasca ambientala. Editura Universitatii din Bucuresti. 
Marunteanu C., Stanciucu M. 2019. Geologie inginereasca. Editura Universitatii din Bucuresti. 
Bibliografie Facultativă: 
Bancila I. (editor) 1981, Geologie inginereasca. Editura Tehnica. 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

Prezentarea teoretică a 
lucrărilor practice 

 

Observaţii 
1 lucrare practică = 2 ore 

1. Model pentru evaluarea caracteristicilor discontinuitatilor in situ   1 2 
2. Determinarea sistemelor principale de discontinuități și 
evaluarea gradului de confidență a sistemelor.                   

2 4 

3. Analiza preliminară de stabilitate la alunecarea planară simplă 
și tip pană prin metoda proiecției sferice                  

2 4 

4. Alunecarea tip pana: metodele Hoek si Bray, John si Deutsch 
si inclinarea critica a liniei de intersectie              

1 2 

5. Evaluarea finala                                  1 2 
Bibliografie Obligatorie: 
ISRM, 1981. Basic geotechnical description of rock masses. ISRM Comission on Classification of Rocks and Rock Masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 18, No. 
1, p. 85-110. 
Bibliografie Facultativă: 
Mărunţeanu, C. et al., 1999. Geologie inginerească - Aplicaţii practice, Editura Universităţii Bucureşti. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este coroborat cu cerințele de proiectare a taluzurilor sau a exploatărilor în cariere ale institutelor de proiectare 
și de execuție 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoștințe teoretice Examen oral 50% 
10.5. Seminar/Laborator Însușirea metodelor și tehnicilor de 

prelucrare a datelor și analiză a stabilității 
(Referat) 

Examen oral 50% 

10.6. Standard minim de performanţă: Referatele finale intocmite, cunostinte practice si teoretice de nota 5 
1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele DA- disciplina de 
aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
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Data completării 

09.01.2021 
Titular curs 

Prof.dr.ing. Cristian Mărunţeanu 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr.ing. Cristian Mărunţeanu 

Data avizării în departament 
18.10.2021 

Director de departament 
Lect. dr.ing. I. Popa 

 
  

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof.dr.ing. L. Petrescu 

 
 
 

 


