
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes - Bolyai 
1.2 Facultatea Biologie şi Geologie 
1.3 Departamentul Geologie 
1.4 Domeniul de studii Inginerie geologică 
1.5 Ciclul de studii 4 ani 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Zi/Inginer geolog 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiect semestrial la Rezistenţa materialelor şi Geomecanică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Nicolae Har 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Nicolae Har 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 19 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Rezistenţa materialelor şi Geomecanică, Matematica, Fizica, 

Petrologie magmatică, metamorfică şi sedimentară 
4.2 de competenţe • Utilizarea intrumentarului de laborator 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Nu este cazul. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laborator de pentru determinarea proprietatilor fizice şi mecanice ale 
rocilor/Interpretarea datelor despre sistemele de fisuri prin utilizarea 
softului Stereonet 
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Disciplina  “ Proiect semestrial la Rezistenţa materialelor şi Geomecanică” 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.  
In vederea realizarii proiectului, după caz, se va urmări: 
- probarea unor roci naturale si confectionarea de epruvete; 
- testarea in laborator a proprietaţilor fizice a rocilor studiate; 
- determinarea rezistentei la compresiune uniaxială; 
- masurarea in teren a unor sisteme de fisuri 
- interpertarea statistică a poziţiei acestora cu un soft specializat; 
-determinarea elipsoidului de stress si de strain; 
- interpretarea rezultatelor; 
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- utilizarea cunoştintelor pentru discipline care au ca obiect de studiu utilizarea diferitelor tipuri 
de roci ca materii prime in industrie 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul   
 
8.2 Seminar / laborator, dupa caz Metode de predare Observaţii 
probarea unor roci naturale si confectionarea de epruvete; 
- testarea in laborator a proprietaţilor fizice a rocilor studiate; 
- determinarea rezistentei la compresiune uniaxială; 
- interpretarea rezultatelor; 

Lucrari practice 
individuale 

28 ore 

- mamasurarea in teren a unor sisteme de fisuri 
- interpertarea statistică a poziţiei acestora cu un soft specializat; 
-determinarea elipsoidului de stress si de strain; 
1. - interpretarea rezultatelor; 

Lucrari practice 
individuale 

28 ore 
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7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Evaluarea practică a caracteristicilor fizice si mecanice a unor roci si 
respectiv a sistemelor de fisuri in masivele de roci şi intelegerea 
comportamentului rocilor in funcţie de aceste proprietaţi 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Obeictivele specifice se referă la cunoaşterea  şi evaluarea practică prin 
masuratori in teren sau determinări in laborator a unor  proprietăţi fizice şi 
mecanice a rocilor. Se determină în teren si ȋn laborator proprietăţi fizice şi 
mecanice pentru rocile de diverse tipuri genetice, se masoara sisteme de fisuri 
si  se realizează interpretări şi modelări de comportament pe baza 
proprietăţilor determinate.  
Se intocmeste un raport de evaluare a caracteristicilor determinate. 



Stamatiu, M. (1962). Mecanica rocilor. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 874 p. 
Todorescu, A (1984). Proprietăţile rocilor. Metodologii şi rezultate. Editura Tehnică, Bucureşti.676 p.  
 
Stanarde româneşti şi europene:  Conform tabelului de mai jos 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Determinarile practice individuale reprezintă un exercitiu important in vederea realizarii unor deprinderi 
practice necesare profesiei viitoare 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Proiect  Structurarea  proeictului  Colocviu 50 

Modalitatea de sintetizare 
şi expunere a informatiei 

Colocviu 40 

10.5 Seminar/laborator Cunoaşterea protocolului 
de  interpretarea a datelor 
din teren 

Colocviu 10 

10.6 Standard minim de performanţă 
-20 % din notiunile teoretice referitoare la proeict; 
-80% din notiunile practice de intocmire a proeictului 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
15.02.2021                               Conf.dr. Nicolae HAR                 Conf.dr. Nicolae HAR 
                                     

 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
217.02.2021                              Conf.dr. Nicolae HAR 
         


