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TEMA DE PROIECT 

 

Obiectivele disciplinei:  

Evaluarea practică a caracteristicilor fizice si mecanice a unor roci şi respectiv/după caz,  evaluarii 

pozitiei spatiale a a sistemelor de fisuri in masivele de roci şi intelegerea comportamentului rocilor in 

funcţie de aceste proprietaţi.  

Tema de proiect:  

Cunoaşterea  şi evaluarea practică prin masuratori in teren şi/sau determinări ȋn laborator a unor  

proprietăţi fizice şi mecanice a rocilor. 

Se determină în teren şi ȋn laborator proprietăţi fizice şi mecanice pentru rocile de diverse tipuri genetice 

(a), se măsoară sisteme de fisuri (b) şi se realizează interpretări şi modelări de comportament pe baza 

proprietăţilor determinate.  

 

(a) probarea unor roci naturale si confectionarea de epruvete; 

- testarea in laborator a proprietaţilor fizice a rocilor studiate; 

- determinarea rezistentei la compresiune uniaxială; 

- interpretarea rezultatelor; 

(b)- măsurarea in teren a unor sisteme de fisuri cu busola geologică (se va utiliza metoda azimuth sens 

cădere); 

- interpertarea statistică a poziţiei acestora cu un soft specializat; 

- determinarea elipsoidului de stress si de strain; 

- interpretarea rezultatelor si intocmirea tectonogramelor; 

 

Conținutul și cerințele proiectului: 

Proiectul semestrial la “Rezistenţa materialelor şi mecanica rocilor” urmăreste realizarea unui 

studiu/proiect aplicat cu privire identificarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale rocilor în vederea 

utilizării lor ca materie primă în construcţii industriale şi civile la alegere cu o temă ce cuprinde  realizarea 



unor determinări ale sistemelor de fisuri intr-un masiv de roci in vederea caracterizarii distribuţiei acestora 

si evaluarea stabilitatii masivului de roci respectiv.  

 

Pentru fiecare tema  de proeict si va elabora un raport de evaluare care să aibă următoarea structură: 

- O parte introductivă cu prezentarea temei de cercetare; 

- Caracterizarea geologică a zonei de unde provin probele pentru determinarile fizice sau mecanice 

sau, după caz, a zonei in care s-au facut masuratori pe sistemele de fisuri (se recomandă utilizarea 

datelor măsurate ȋn practica de vară); 

- Caracterizarea petrografică/genetică şi tehnică-inginerească a rocilor care reprezintă obiectul temei 

de studiu; 

- Prezentarea metodelor de cercetare utilizate; 

- Rezultate obţinute; 

- Interpretarea rezultatelor şi concluzii; 

- Bibliografie 

 

Cerințe privind predarea proiectului: 

- Proiectul este individual, se va realiza în format electronic și tipărit se va preda în ultima ședință 

de laborator a semestrului.  

 

Criterii de evaluare a proiectului: 

Evaluarea se va face in functie de: 

- Respectarea structurii proiectului; 

- Respectarea protocolului de lucru penrtu determinarile in teren si laborator; 

- Corectitudinea rezultatelor obtinute; 

- Interpretarea rezultatelor si concluziile privind aplicabilitatea investigărilor realizate. 
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Stanarde româneşti şi europene:  Conform tabelului de mai jos 

Nr. Indice Titlu 

1.  SR EN 1097-5:2001 Încercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale 

agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului de apa prin uscare în etuva 

ventilata 

2.  SR EN 1097-6:2002 Încercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale 

agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de 

absorbtie a apei 

3.  SR EN 1097-

6:2002/AC:2003 

Încercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale 

agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de 

absorbtie a apei 

4.  SR EN 14617-1:2006 Piatra aglomerata. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea densitatii 

aparente si absorbtiei de apa  

5.  SR EN 14617-15:2006 Piatra aglomerata. Metode de încercare. Partea 15: Determinarea rezistentei 

la compresiune 

6.  STAS 6200/3-81 Piatra naturala pentru constructii. Luarea probelor, confectionarea sectiunilor 

subtiri si a epruvetelor 

 

 

Data completării     Semnătura titularului de curs                 Semnătura titularului de seminar  

25.04.2019           

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
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