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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 HAZARDUL SI RISCUL ALUNECÃRILOR DE TEREN 
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 
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 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 cartografie 
Sã stãpâneascã lucrul cu programe de cartografie 
Sã cunoascã legislația în domeniu 
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 zonare a teritoriului în funcție de susceptibilitate/probabilitate și hazard la alunecări de teren 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea activităților de protecție a mediului 
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 Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la realizarea hărților de 

susceptibilitate/probabilitate și hazard la alunecări de teren 
7.2. Obiectivele specifice Să poată interpreta hărți preexistente de susceptibilitate/probabilitate și hazard la 

alunecări de teren 
Sã cunoascã factorii necesari realizării hărților de susceptibilitate/probabilitate și hazard 
la alunecări de teren 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

Metode de predare 
Prelegere 

 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 

 
1. Principalele tipuri de deplasări ale terenului                   1 2 
2. Versanţi şi taluzuri în roci argiloase-nisipoase   
     2.1. Proprietăţi fundamentale ale rocilor moi utilizate în 
analizele de stabilitate 
     2.2. Metode si tehnici de analiză a stabilităţii versanţilor si 
taluzurilor                                                                            

2 4 

3. Investigarea şi monitorizarea alunecărilor de teren.       1 2 
4. Principii si tehnici de definire si cartografiere a 
susceptibilității, hazardului şi riscului alunecărilor de teren: 
     4.1. Factori de susceptibilitate – harti tematice; coeficientul 
mediu de probabilitate;  realizarea hartii de probabilitate la 
alunecare conform Standardului românesc; 
     4.2. Factori de hazard – realizarea hărților de hazard la 
alunecări de teren în funcție de precipitații și, respectiv, de 
seisme.  

3 6 

Bibliografie Obligatorie:  
Băncilă, I. (coordonator), 1980. Geologie inginerească, Editura Tehnică, Bucureşti. 
Stănciucu M. 2018. Stabilitatea versanților și taluzurilor, Editura Tehnică București 
Mărunţeanu C., Stănciucu M. 2019. Geologie inginerească, Editura Universităţii Bucureşti. 
Bibliografie Facultativă:  
Mărunţeanu, C., 2013. Geologie inginerească ambientală , Editura  Universităţii din Bucureşti. 
8.2. LUCRĂRI  PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

Prezentarea teoretică a 
lucrărilor practice 

 

1 lucrare practică = 2 ore 

1. Amenajarea teritoriului naţional – zone de risc natural: 
alunecări de teren                                                               

2 4 

2. Hărţi de probabilitate la alunecări de teren (standard 
românesc)                                                                                 

2 4 

3. Hărţi de hazard la alunecări de teren (funcție de influența 
precipitațiilor și funcție de influența  seismelor)                        

2 4 

4. Evaluarea finală                                                         1 2 
Bibliografie Obligatorie:  
Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a-Zone de risc natural (alunecări de teren) 
Jaedicke Ch. Et al., 2014. Identification of landslide hazard and risk „hotspots” in Europe. Bull. Eng. Geol.  Environ. 73:325-339 
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 administrațiilor locale sau județene, ale comunităților locale și ale asociațiilor de 
protecția mediului cu interese și activități în domeniul alunecărilor de teren. 

 
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 

cartografice pentru alunecările de teren 
(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 

 
 
 

 


