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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 
FUNDAŢII (II) 

Codul 

disciplinei 
7.OB02.DPS 

Anul de 

studiu 
IV Semestrul 1 

Tipul de evaluare finală 

(E, CO, V) 
E 

Regimul disciplinei: 

(OB – obligatorie, OP – opţională, FC – facultativă) 
OB 

Număr 

de credite 
4 

Total ore 

din Planul 

de Învăţământ 

5 Total ore studiu individual 28 
Total ore 

pe semestru 
70 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală 

PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de specialitate 

ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine 

DPD – proiect de diplomă, DPP – pregătire psihopedagogică. 

PIG 

Titularul 

disciplinei 
Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin Olteanu 

 

Facultatea 
Căi Ferate Drumuri 

Şi Poduri  
Numărul total de ore pe saptamână 

Din Planul de învăţământ 
Domeniul de studii Inginerie Civilă 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, Doctorat) 
Licenţă  Total C S L P 

Programul de studii (Specializarea) C.F.D.P. şi I.T.M.  3 2 - - 1 
 

Precondiții de curriculum 
Matematică, Rezistenţă Materialelor, Mecanica Construcţiilor, 

Materiale de Construcţii 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină 

Obiectivul principal îl constituie predarea sistemului fundamental de cunoştinţe 

de Fundaţii care să ofere studentului înţelegerea şi prognozarea interacţiunii 

pământurilor ca teren de fundare sau ca material de construcţie cu sistemele de 

fundare. Cursul face apel la cunoştinţe din domeniul mecanicii construcţiilor, şi 

materialelor de construcţii. Pe baza cunoştinţelor dobândite studenţii vor avea 

competenţa de propune pe baza interpretării caracteristicilor geotehnice ale 

terenului de fundare şi nivelului de solicitări soluţii de fundare şi de a efectua 

calculul la stări limită pentru sistemele de fundare directă de adâncime, indirectă 

şi lucrări de sprijin / consolidare 

 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului, numărul de ore de predare pentru fiecare capitol al 

acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, bibliografia) 

 

Curs şi Aplicaţii 

Metode de predare 

(Clasice, 

clasice interactive, 

cu suport digital ș.a.) 

Nr. 

de ore 

alocate 

C1. Fundaţii directe de suprafaţă izolate şi continue. 

Reguli constructive. Predimensionare şi dimensionare 

Clasice 

suport digital 
28 



Pagina 2/4 – Fişă Disciplină Fundaţii (II) 

Olteanu Andrei Constantin 

 

(2 ore de curs) 

C2. Modele de calcul derivate din Teoria Elasticităţii. 

Modelul Winkler. Modelul Boussinesq, etc. 

(2 ore de curs) 

C3. Fundaţii indirecte. Clasificări 

(2 ore de curs) 

C4. Piloţi prefabricaţi. Piloţi executaţi pe loc prin batere şi 

vibrare. Alcătuire şi tehnologii de introducere 

(2 ore de curs) 

C5. Piloţi executaţi pe loc prin forare 

(2 ore de curs) 

C6. Elemente generale şi particulare privind 

armarea şi turnarea piloţilor 

(2 ore de curs) 

C7. Calculul capacităţii portante a piloţilor solicitaţi axial 

(la compresiune şi smulgere) şi orizontal. 

Efectul de grup. Determinarea capacităţii portante a piloţilor 

prin utilizarea rezultatelor încercări in-situ 

(16 ore de curs) 

Total ore 28 
 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, laborator 

lucrari practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. De 

ore 

alocate 

Proiect 

P1. Dimensionarea şi verificarea 

unei fundaţii continui (4 ore) 

 

P1. Dimensionarea şi verificarea la 

stări limtă a unei fundaţii pe piloţi (10 ore) 

Clasice 

suport digital 
14 

Total ore 14 
Bibliografie recomandată: 

Note de Curs (format tipărit şi electronic) 

SR EN 1997-1/NB: 

Eurocode 7 - Proiectare Generala. P1-Anexa Naţională 

SR EN 1997-2/2007: 

Eurocode 7 - Proiectarea geotehnică. Partea 2: Încercarea şi investigarea terenului 

NP074/2007: Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii 

NP075/2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii 

NP 123/2008 Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi 

Normative de Proiectare în domeniul Îmbunătăţirii Terenului de Fundare 

Normative de Proiectare SR EN în domeniul Proiectării Infrastructurilor Fundate Indirect 

Norme de Proiectare pe plan internaţional: 

CIRIA Report (Bază de Date Bibliotecă Electronică CFDP) 

Programe de Calcul Teren de Fundare la Stări Limită (Bibliotecă Electronică CFDP) 
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală 
66% (câte 33% pentru fiecare 

din cele două subiecte) 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

Susţinerea finală a proiectelor 34% 

Testarea periodică prin lucrări de control - 
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Testarea continuă pe parcursul semestrului 50 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  - 

Participarea la orele de curs și aplicații 10 

Alte activităţi (de precizat care) - 
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Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: 

Proiectele se evaluează la sfârşitului perioadei alocate fiecărei teme în parte şi notarea se bazează 

pe luarea în considerare a activităţii pe parcursul orelor de proiect, modul de rezolvare şi 

rezultatul final, modul de prezentare a materialelor scrise şi a pieselor desenate. 

 

Prima parte a examenului necesită rezolvarea de către studenţi a unui număr de 10 aplicaţii care 

au ca referinţă noţiunile predate la curs şi proiect. Este permisă consultarea referinţelor rezolvarea 

fiind limitată pe parcursul a două ore maxim. 

 

Partea a doua a examenului se constituie prin susţinerea orală a două subiecte de teorie alese 

aleatoriu de către student din două seturi de bilete, unul cuprinzând subiecte cu caracter 

tehnologic şi unul cu subiecte de dimensionare şi verificare. Studenţilor li se permite, după 

extragerea subiectelor, o perioadă de pregătire de minimum 30 minute. În timpul pregătirii 

subiectelor teoretice (până la susţinerea orală) este interzisă consultarea oricăror materiale 

bibliografice. 

 

Condiţia de promovare este ca nota fiecăreia dintre cele trei componente ale susţinerii (nota 

aplicaţii, nota examen – tehnologie şi notă examen – dimensionarea lucrărilor de fundaţii) să fie 

mai mare ca 5, iar nota finală este media aritmetică a celor trei note. 
 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 5  
Pregătirea pentru examinarea 

finală 
3 

Studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi etc. 5  Participarea la consultaţii - 

Studiul bibliografiei minimale recomandate 5  Documentarea în teren 1 

Activităţile specifice de pregătire pentru seminar,  

proiect, laborator etc. 
3  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
1 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  
Documentarea prin reţeaua 

internet 
1 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 2  Alte activităţi - 

Pregătirea pentru prezentări orale -  - - 

TOTAL ore studiu individual pe semestru 28 

 

 

 

Semnături: 

Data 

completării: 

26.01.2015 

Titularul de curs 

Conf. univ. dr. ing. 

Andrei Constantin Olteanu 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

- 

 

 

 

Sef Colectiv / Director de Departament 

Prof. univ. dr. ing. Sanda Manea 

 
Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - colocviu; 

V – verificare. 


