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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 STABILITATEA VERSANŢILOR ŞI TALUZURILOR 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr.ing. Mihaela Stãnciucu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr.ing. Mihaela Stãnciucu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de      

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conţinut2 S 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Noţiuni de bazã de mecanica rocilor, teoria elasticitãţii, geotehnicã, investigaţii geotehnice 
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe elementare referitoare la standardizarea activitãţilor geotehnice  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii avand dreptul sa pună intrebări în legatură cu noţiunile 
explicate.  

5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In timpul lucrărilor practice studenţii vor lucra utilizând materiale puse  la dispozitie (din 
dotarea laboratorului). 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Sã înţeleagã principiile de funcţionare a metodelor de analizã a stabilitãţii versanţilor şi taluzurilor  
Sã îşi însuşeascã temeinic principiile de calcul ale diverselor metode 
Sã cunoascã principalele metode de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor 
Sã îşi însuşeascã cãile de sporire cantitativã şi calitativã a pragãtirii profesionale aplicative 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sã demonstreze capacitatea management al proiectelor tehnice 

Sã poatã dezvolta proiecte care implicã activitãţi de calculul stabilitãţii pantelor 
Sã poatã integra activitatea ştiinţificã în proiectele tehnice 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea continuã şi deschidere spre învăţământul pe tot parcursul vieţii 
Sã participe la activitãţile de cercetare specifice proiectelor tehnice 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei este de prezentare a metodelor clasice şi moderne de 
analizã a stabilitãţii versanţilor şi taluzurilor. Disciplina promoveazã rezultatele celor mai 
noi teorii şi aplicaţii tehnologice, corelate cu cunoştinţele tradiţionale geologice, 
conducând la o atitudine responsabilã a inginerilor geologi faţã de activitatea ştiinţificã 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 28 
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 45 
3.4.4.Tutorialã 0 
3.4.5. Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  0 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 



 2

inginereascã de stabilizare şi atenuare a acestui tip de hazard natural. 
7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã şi sã poatã analiza fenomenele de instabilitate ale versanţilor şi taluzurilor 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -28 

Metode de 
predare 

Observaţii 
1 prelegere=1h 

1. Introducere   
Definiţii. Etape, stadii, stiluri şi tipuri de mişcări 1 prelegere ppt 1h 
Factori ce influenţează producerea alunecărilor de teren 1 prelegere ppt 1h 
Clasificări 2 prelegeri ppt 2h 

2. Concepte de bază utilizate în analizele de stabilitate-generalitãţi   
Criteriul de rupere Mohr-Coulomb 1 prelegere ppt 1h 
Comportament efort-deformaţie 1 prelegere ppt 1h 
Evaluarea efectelor generate de prezenţa apei subterane 1 prelegere ppt 1h 
Principiul presiunii efective aplicat în analizele de stabilitate 1 prelegere ppt 1h 
Evaluarea presiunii apei din pori în corpul versanţilor şi taluzurilor 1 prelegere ppt 1h 
Factorul de stabilitate şi conceptul de echilibrului limită 1 prelegere ppt 1h 

3. Metode de analiză a stabilităţii versanţilor şi taluzurilor-introducere   
Metode a analiză a stabilităţii bazate pe suprafeţe de cedare plane 1 prelegere ppt 1h 
Suprafeţe de cedare nonplanare 4 prelegeri ppt 4h 
Grafice de stabilitate 1 prelegere ppt 1h 
Metoda elementului finit utilizată în estimarea stabilităţii versanţilor 1 prelegere ppt 1h 
Analize de stabilitate 3D 1 prelegere ppt 1h 
Analize de stabilitate în condiţii de solicitări dinamice 1 prelegere ppt 1h 
Metode probabiliste de analiză a stabilităţii 1 prelegere ppt 1h 
Analize de stabilitate în condiţii particulare 1prelegere ppt 1h 

4. Metode de stabilizare a alunecărilor de teren   
Aspecte generale 1 prelegere ppt 1h 
Metode bazate pe descărcarea versanţilor 1 prelegere ppt 1h 
Metode bazate pe sprijinirea externă a versanţilor 1 prelegere ppt 1h 
Metode  bazate pe susţinere internă a versanţilor 1 prelegere ppt 1h 
Metode bazate pe ranforsare masei alunecătoare 1 prelegere ppt 1h 
Sisteme de drenaj 1 prelegere ppt 1h 
Metode bazate tratarea masei alunecătoare 1 prelegere ppt 1h 

Bibliografie Obligatorie: 
Bancila I., Zamfirescu F. (1981)– Geologie inginereasca – vol II, Ed. Tehnica , Bucuresti,. 
Marunteanu C, Stãnciucu M., (2019) Geologia inginereascǎ. Ed. Universitãţii din  Bucureşti,  406 pag. 
Marunteanu C, Stanciucu M, Ciuperca L, Berceanu V. (1999) Geologie inginerească – Aplicaţii practice, Ed.Universităţii din Bucureşti., 121 pag. 
Stãnciucu, M. (2018) "Analiza stabilitãtii versanților și taluzurilor." Editura Tehnicã, 413 pag., ISBN  
Zamfirescu F., Comsa R., Matei L.. (1985)–  Rocile argiloase in practica inginereasca – Ed. Tehnica, Bucuresti, 
Bibliografie Facultativă: 
Abramson L. W., Lee Th. S., Sharma S., Boyce G. M., (2002). "Slope stability and stabi-lization methods". John Wiley&Sons, Inc.  
Batali L. (2007). "Calculul lucrărilor de susținere - vol.I". Editura Compress, 180 pp., ISBN: 978-973-100-008-9. 
Cruden D.M., Varnes D.J., (1996). "Landslide types and processes". In: Turner AK, Schuster RL (eds) Landslides investigation and mitigation. Transportation research 
board, US National Research Council. Special Report 247, Washington, DC, Chapter 3, pp.: 36-75. 
Derek H.,C., (2005). "Landslides in practice: investigation,analysis, and remedial/ Preventative options in soils" John Wiley&Sons, Inc. 
Florea M.N., (1982). "Mecanica rocilor", Editura Tehnică, Bucureşti. 
Florea M.N., (1979) "Alunecări de teren și taluze", Editura Tehnică, Bucureşti. 
Hoek E., Bray, J. W., (1981). "Rock slope engineering". The Institution of Mining and Metalurgy, London, 358 pp. 
Hungr O., Evans S.G., Bovis M., Hutchinson J.N., (2001). "Review of the classification of landslides of the flow type". Environ Eng Geosci VII, pp.:221-238. 
Hungr O., Lerouil S., Picarelli L., (2014). "The Varnes classification of landslide types, an update". Landslide vol. 11, issue 2; pp.:167-194. 
Hutchinson J.N., (1968). "Mass movement". In: Encyclopaedia of Earth Sciences, (R.W. Fairbridge, Ed.) Reinhold, New York, pp.:688-695. 
Manea S., (1998). "Evaluarea riscului de alunecare a versanților". Conspress 
Stanciu A., Lungu I., (2006). "Fundații. Fizica și mecanica pamânturilor". Editura Tehnică, București. 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

Metodã 
 

Ex.  

Deducerea rezultantei presiunii pe contur Aplicaţie Exemplificãri, studii de caz, calcule 1h 
Determinarea fortei de antrenare hidrodinamica – Aplicaţie Exemplificãri, studii de caz, calcule 2h 
Metoda parametrilor adimensionali – Aplicaţie Exemplificãri, studii de caz, calcule 1h 
Metoda cercului de fricţiune – Aplicaţie   Exemplificãri, studii de caz, calcule 6h 
Metoda fâşiilor verticale – Aplicaţie Exemplificãri, studii de caz, calcule 6h 

Metoda generalizată a fâşiilor –Aplicaţie  Exemplificãri, studii de caz, calcule 6h 
Metoda generalizată a fâşiilor –Aplicaţie  Exemplificãri, studii de caz, calcule 6h 
Bibliografie Obligatorie: 
Bancila I., Zamfirescu F. (1981)– Geologie inginereasca – vol II, Ed. Tehnica , Bucuresti,. 
Marunteanu C, Stãnciucu M., (2019) Geologia inginereascǎ. Ed. Universitãţii din  Bucureşti,  406 pag. 
Marunteanu C, Stanciucu M, Ciuperca L, Berceanu V. (1999) Geologie inginerească – Aplicaţii practice, Ed.Universităţii din Bucureşti., 121 pag. 
Stãnciucu, M. (2018) "Analiza stabilitãtii versanților și taluzurilor." Editura Tehnicã, 413 pag., ISBN  
Zamfirescu F., Comsa R., Matei L.. (1985)–  Rocile argiloase in practica inginereasca – Ed. Tehnica, Bucuresti, 
Bibliografie Facultativă: 
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Abramson L. W., Lee Th. S., Sharma S., Boyce G. M., (2002). "Slope stability and stabi-lization methods". John Wiley&Sons, Inc.  
Batali L. (2007). "Calculul lucrărilor de susținere - vol.I". Editura Compress, 180 pp., ISBN: 978-973-100-008-9. 
Cruden D.M., Varnes D.J., (1996). "Landslide types and processes". In: Turner AK, Schuster RL (eds) Landslides investigation and mitigation. Transportation research 
board, US National Research Council. Special Report 247, Washington, DC, Chapter 3, pp.: 36-75. 
Derek H.,C., (2005). "Landslides in practice: investigation,analysis, and remedial/ Preventative options in soils" John Wiley&Sons, Inc. 
Florea M.N., (1982). "Mecanica rocilor", Editura Tehnică, Bucureşti. 
Florea M.N., (1979) "Alunecări de teren și taluze", Editura Tehnică, Bucureşti. 
Hoek E., Bray, J. W., (1981). "Rock slope engineering". The Institution of Mining and Metalurgy, London, 358 pp. 
Hungr O., Evans S.G., Bovis M., Hutchinson J.N., (2001). "Review of the classification of landslides of the flow type". Environ Eng Geosci VII, pp.:221-238. 
Hungr O., Lerouil S., Picarelli L., (2014). "The Varnes classification of landslide types, an update". Landslide vol. 11, issue 2; pp.:167-194. 
Hutchinson J.N., (1968). "Mass movement". In: Encyclopaedia of Earth Sciences, (R.W. Fairbridge, Ed.) Reinhold, New York, pp.:688-695. 
Manea S., (1998). "Evaluarea riscului de alunecare a versanților". Conspress 
Stanciu A., Lungu I., (2006). "Fundații. Fizica și mecanica pamânturilor". Editura Tehnică, București. 

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

Disciplina corespunde unui domeniu de calificare a calitãţii de verificator şi expert tehnic, autorizat de Ministerul Lucrãrilor Publice, 
Dezvoltãrii şi Administraţiei (Cerinta Af-Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a 
interacțiunii cu structurile îngropate).  
Disciplina răspunde concret cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional a învăţământului superior în 
domeniul geoștiințelor, precum şi a asociaţiilor profesionale în domeniu (ARGI-Asociaţia Romana de Geologie Inginereascã şi SRGF-
Societatea Romana de Gerotehnicã şi Fundaţii), a potențialilor angajatori din mediul lucrãrilor publice, industrial, de cercetare - 
dezvoltare, precum și societăţi/ companii naţionale, internaţionale sau multinaţionale. 
Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică şi tehnică adecvată, care să le 
permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de studii postuniversitare 
şi doctorat.  

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Cunoaştere şi înţelegere Verificare orală 0.5 
10.5. Seminar/Laborator Explicare şi interpretare Temă individuală 0.5 
10.6. Standard minim de performanţă : Realizare si prezentare temă individuală 

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut)  
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele - DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS (de specialitate), DC (complementarã).  
 - pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac (facultativã). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
09.01.2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing.M. Stãnciucu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.ing.M. Stãnciucu 

 
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 

 
 
 

 


