
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Informatica si Inginerie 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Măsurători Terestre şi Cadastru; 216502-216504- 216507 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GEOTEHNICA  IG12072 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.dr.ing.Popa Dorin 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist.drd.ing.Cimpean Cosmina 

2.5. Anul de studiu  I 2.6. Semestrul  II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 66  

3.9 Total ore pe semestru 108  

3.10 Numărul de credite** 4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - Dotarea cu echipamente a laboratorului 

  
 
 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CUNOŞTINŢE TEORETICE 

-Trebuie să cunoască: 

-Alcătuirea şi clasificarea pământurilor; 

-Compresibilitatea pământului; 

-Forfecarea pământului; 

-Starea de tensiuni in masivul de pământ; 

-Tasarea terenului de fundare; 

-Împingerea pământului. 

ABILITAŢI DOBANDITE 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 

Să folosească aparatele utilizate la lucrările de laborator: areometru, termometru, balanţă, 
balanţă hidrostatică, permeametru cu gradient hidraulic constant şi variabil, etuvă, aparat Proctor, 
aparat de forfecare directă, edometre, aparat triaxial etc. 

DEPRINDERI DOBANDITE 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 

-Să identifice şi să clasifice pământurile; 

-Să utilizeze caracteristicile pământului determinate cu echipamente de laborator şi in situ; 

-Să calculeze starea de eforturi în masivul de pământ; 

-Să calculeze tasarea pământului; 

-Să calculeze împingerea pământului; 

 

Competenţe transversale Redactarea si prezentarea unui raport tehnic care sa contina breviarul de calcul si necesarul de 
materiale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea de competente privind înţelegerea comportării pământului ca 
suport al unei construcţii, ca încărcare şi ca material de construcţie 

 

7.2 Obiectivele specifice Asimilarea cunoştinţelor teoretice privind determinarea caracteristicilor 
geotehnice a pământurilor, calculul tasării fundaţiilor, calculul împingerii 
pământului 

 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere 
Noţiuni de geotehnică 
Scurt istoric 
Alcătuirea şi clasificarea pământurilor 
Pământul ca sistem trifazic 
Faza solidă 
Structura şi textura pământurilor 
Compoziţia granulometrică a fazei solide. 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

2. Caracteristici fizico-mecanice ale pământurilor 
Faza lichidă (apa din pământ) 
Efectul fenomenelor de suprafaţă asupra comportării 
pământurilor argiloase. 
Apa capilară 
Apa liberă 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

3.Acţiunea mecanică a apei asupra pământului 
Împiedicarea apariţiei efectului subpresiunii (antrenare 
hidrodinamică ascendentă). 
Apa sub formă de gheaţă 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

4. Compresibilitatea pământului 
Generalităţi 
Compresibilitatea elastică 
Legea îndesării şi principiul presiunilor efective 
Compresibilitatea cu deformaţii laterale împiedicate. 
Compresibilitate cu deformaţii laterale libere 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

5.Influenţa istoriei stării de tensiune 
Influenţa încărcărilor repetate. 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 



Influenţa anizotropiei 
Determinarea modulului de deformaţie liniară prin 
încercări pe teren 

6. Ruperea pământului prin forfecare 
Rezistenţa la forfecare a pământului. 
Determinarea rezistenţei la forfecare 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

7.Tipuri de încercări. 
Factorii care influenţează rezistenţa la forfecare 
Determinarea rezistenţei la forfecare prin încercări pe teren 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

8. Starea de tensiuni in masivul de pământ 
Generalităţi 
Eforturi unitare din greutatea proprie a pământului 
Sarcină concentrată verticală la suprafaţa semispaţiului 
elastic. 
Sarcină concentrată liniară la suprafaţa semiplanului 
Presiuni distribuite pe o fâşie continuă de lăţime B. 
Presiuni distribuite pe o suprafaţă de contur închis. 
Distribuţia tensiunilor verticale în terenuri stratificate 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

9. Influenţa anizotropiei 
Influenţa grosimii limitate a stratului deformabil. 
Distribuţia presiunilor de contact pe talpa fundaţiilor 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

10.Tasarea terenului de fundare 
Natura deformaţiilor 
Metode de calcul a tasării 
Metode semiteoretice de calcul 
Calculul tasării de consolidare 
Tipuri de deformaţii ale construcţiilor 
Efectul deplasărilor şi deformaţiilor (tasări) fundaţiilor asupra 
construcţiilor 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

11.Împingerea pământului 
Generalităţi 
Împingerea de repaus 
Calculul împingerii pământului 
Definirea condiţiei de echilibru limită 
Împingerea activă 
Împingerea pasivă 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

12.Metode bazate pe formarea prismului de rupere. 
Împingerea activă - teoria lui Coulomb. 
Distribuţia presiunilor active pe suprafaţa de sprijin 
Calculul împingerii active pe terenuri stratificate 
Influenţa forţelor exterioare. 
Teoria Coulomb pentru calculul împingerii pasive 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

13.Consideraţii asupra metodelor de calcul a împingerii 
pământului 
Efectul deplasării peretelui asupra împingerii pământului 
Impingerea pământului asupra sprijinirilor. 
Ziduri de sprijin. 

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

14.Taluzuri şi versanţi. Generalităţi. 
Alunecări de teren. Cauzele alunecărilor de teren 
Panta de taluz stabil în terenuri necoezive şi în terenuri 
coezive.  

Prelegere, discuţii, exemplificări Video-proiector,tabla 

8.2 Bibliografie 
V. Farcas, A.Popa, Geotehnica. Teorie si exemple de calcul, Ed. UTPress, 2014, 
A. Popa, V. Farcaş, Geotehnică, UT Press, 2004 
F. Mureşanu, Geotehnică, UT Press, 2001 
A. Stanciu, I. Lungu, Fundaţii, vol I, , Ed. Tehnică, 2006 
V. Pop, A. Popa, Geotehnică şi fundaţii, Lito IPCN, 1983, 
V. Farcas, N. Ilies etc., Geotehnica. Îndrumător de laborator, Ed. UTPress, 2014 
A. Popa, Geotehnică, Exemple de calcul, 1994 
V. Pop, A. Popa, Geotehnică. Îndrumător de laborator, Lito IPCN, 1983, 
A.Popa, col., Proiectarea fundaţiilor, LitoIPCN, 1985. 
A.Popa, col., Fundaţii în condiţii speciale de fundare. Lito IPCN 1992, 
STAS 3300/1-1.2-1985. Teren de fundare. Principii generale de calcul. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe. 
SR EN 1997-1 : 2006 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli Generale. 
Geologie, Indrumător pentru lucrările de laborator, A. Suciu, 2002 

Aplicatii/seminar/proiect   

1.Determinarea indicilor geotehnici   Expunere, Determinare în 
laborator 

 

2.Umiditatea şi plasticitatea pământurilor   Expunere, Determinare în 
laborator 

 

3.Aplicaţii   Aplicaţii Tabele de proiectare 

4.Umiditatea optimă de compactare. încercarea Proctor.   Expunere, Determinare în  



laborator 

5.Permeabilitatea pământurilor Expunere, Determinare în 
laborator 

 

6.Compresibilitatea pământurilor Expunere, Determinare în 
laborator 

 

7.Rezistenţa la forfecare a pământurilor (I) Expunere, Determinare în 
laborator 

 

8.Rezistenţa la forfecare a pământurilor (II) Expunere, Determinare în 
laborator 

 

9.Caracteristicile pământurilor contractile. Expunere, Determinare în 
laborator 

 

10.Aplicaţii   Aplicaţii Tabele de proiectare 

11.Starea de eforturi în teren   Expunere, Aplicaţii  

12.Tasarea   Expunere, Aplicaţii  

13. Calculul împingerii pământului. Verificarea stabilităţii unui 
taluz 

  Expunere, Aplicaţii  

14.Determinarea indicilor geotehnici in situ. Întocmirea 
studiului geotehnic. Încheierea lucrărilor de laborator 

  Expunere, Determinare în 
laborator 

 

Bibliografie 
V. Farcas, A.Popa, Geotehnica. Teorie si exemple de calcul, Ed. UTPress, 2014, 
A. Popa, V. Farcaş, Geotehnică, UT Press, 2004 
F. Mureşanu, Geotehnică, UT Press, 2001 
A. Stanciu, I. Lungu, Fundaţii, vol I, , Ed. Tehnică, 2006 
V. Pop, A. Popa, Geotehnică şi fundaţii, Lito IPCN, 1983, 
V. Farcas, N. Ilies etc., Geotehnica. Îndrumător de laborator, Ed. UTPress, 2014 
A. Popa, Geotehnică, Exemple de calcul, 1994 
V. Pop, A. Popa, Geotehnică. Îndrumător de laborator, Lito IPCN, 1983, 
A.Popa, col., Proiectarea fundaţiilor, LitoIPCN, 1985. 
A.Popa, col., Fundaţii în condiţii speciale de fundare. Lito IPCN 1992, 
STAS 3300/1-1.2-1985. Teren de fundare. Principii generale de calcul. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe. 
SR EN 1997-1 : 2006 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli Generale.Geologie, Indrumător pentru lucrările de 
laborator, A. Suciu, 2002 

 
 

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

Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor care-si desfasoara activitatea in cadrul firmelor de proiectare si a celor din 

domeniul executiei (santier si aprovizionare) 

10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs Rezolvarea a 3 intrebari din 
teorie 

Proba scrisa - durata evaluarii 
1 ora 

50%  

10.5 Aplicatii Rezolvarea unei probleme Proba scrisa durata 1 ora 20% 

10.6 Activitate de laborator Participarea la examen este 
condiţionată de prezenţa la 
toate orele de laborator şi 
obţinerea notei minim 5 la 
toate testele de evaluare din 
cadrul orelor de laborator. 

 30% 

10.7 Standard minim de performanţă:  

 Curs: : Rezolvarea fiecărui subiect cu nota minim 5. Activitatea la laborator va fi evaluată cu nota minim 5. 

 
Observaţii: Recuperarea laboratoarelor se poate face in regim de consultaţii in timpul semestrului. De asemenea, in cazuri bine 

motivate, recuperarea orelor de laborator se mai poate face prin prezentarea de către student a portofoliului complet  de lucrări 

practice -  in ultima săptămâna din semestrul II,  in orele de consultaţii ale cadrului didactic titular. 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
 
   
 


