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Chimie generala, Mineralogie

Identificarea, descrierea şi definirea principalelor aspecte privind stabilitatea versanților și fundațiilor.
Principiile prospecţiunii geotehnice pentru căi de comunicaţie, lucrări de artă în geniul civil, baraje, acumulări
hidrotehnice şi fundaţii.
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Definirea principalelor aspecte privind stabilitatea versanților și fundațiilor (C1.2), Utilizarea cunoştinţelor
geologice, în corelatie cu alte cunoştințe de bază din domenii conexe pentru identificarea și explicarea
fenomenelor geologice de generare a alunecărilor de teren (C2.2) și cunoașterea metodologiilor de lucru care
să permită parcurgerea tuturor etapelor necesare unui proces de investigare complet a unui masiv de rocă
(C4.3)
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(CT3) pentru elaborarea unui referat pe o tematică specifică disciplinei.
Conceptele de bază ale Geologiei ambientale, sistemele fizice naturale, roca de bază şi formaţiunea
acoperitoare; deplasări "uscate" şi "umede" ale terenului. Acţiunea apei subterane asupra stabilităţii masivului
de roci. Acțiunea seismelor asupra stabilității masivului de rocă. Calculul stabilităţii versanţilor şi a
deformaţiilor terenului de fundare. Capacitatea portantă şi tasarea. Prospecţiunea geotehnică în lucrări de
geniu civile. Ameliorarea in situ a caracteristicilor geotehnice ale masivului de roci. Dinamica crustei terestre
şi geoingineria rezervelor de apă. Regiuni şi regimuri de ţărm. Administrarea geomediului, sistematizarea
teritoriului, urbanism şi cadastru geotehnic.
Florea M.N. (1976) - Alunecări de teren si taluze. Ed. Tehnică, Bucureşti
Băncilă I. (ed., 1980) - Geologie inginerească. Ed. Tehnică, Bucureşti
Păunescu M., Pop V., Silion T. (1982) - Geotehnică şi fundaţii. Ed. Did. şi Ped., Bucureşti
Răileanu P. (ed., 1983) - Geotehnică şi fundaţii (exemple de calcul). Ed. Did. şi Ped., Bucureşti
Bomboe P., Mărunţeanu C. (1986) - Geologie inginerească. Ed. Univ., Bucureşti
Răileanu P., Boţi N., Stanciu A. (1986) - Geologie-Geotehnică - Fundaţii. Ed. Inst. Politehnic, Iaşi
Ioanid V. (1991) - Urbanism şi mediu- Ed. Tehnică, Bucureşti
Silion T.(1994) - Geotehnical Engineering (Laboratory works).Ed.Univ. Tehnice"Gh. Asachi" Iaşi
Muşat V. (2003) - Geotehnică. Ed. "Gh. Asachi", Iaşi
Stanciu A., Lungu I. (2006) – Fundatii. Editura Tehnica, Iasi
Norme P.S.M. şi P.S.I. în Geotehnică. Explorarea geotehnică şi interpretarea rezultatelor. Calculul stabilităţii
versanţilor, a capacităţii portante şi tasării. Presiunea activă şi pasivă a masivului de roci. Repartizarea şi
calculul eforturilor în masivul de roci. Cadastrul geotehnic - reprezentări. Întocmirea studiului geotehnic (studii
de caz).

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVĂ)

Silion T.(1994) - Geotehnical Engineering (Laboratory works).Ed.Univ. Tehnice"Gh. Asachi" Iaşi

REPERE
METODOLOGICE***

Prelegeri pe baza de videoproiectii, dezbateri, problematizare

EVALUARE

metodele
forme
ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale
standardele
minime de
performanță****

Evaluare pe parcurs + Examen scris
Evaluare pe parcurs = 0,65 x nota testare scrisa primele 6 cursuri+ 0,35x nota colocviu lp
Examen = test scris ultimele 8 cursuri
0,60xEvaluare pe parcurs + 0,40xExamen

Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu
evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare şi a
riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională în domeniu.

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz
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