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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2. Facultatea GEOLOGIE ŞI GEOFIZICÃ 
1.3. Departamentul INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.4.Domeniul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.5.Ciclul de studii1) MASTER 
1.6.Specializarea/ Programul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ ŞI GEOTEHNICÃ AMBIENTALÃ 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei HIDROGEOLOGIE APLICATA 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Daniel Scrãdeanu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.dr.ing. Daniel Scrãdeanu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. 

Semestrul 
1 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conţinut2 S 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimate (ore pesemestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum studii de inginerie geologică/geofizică 
4.2.De competenţe cunoştinţe practice de utilizare a sitemelor de calcul automate  pentru prelucrarea datelor  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii avand dreptul sa pună intrebări în legatură cu noţiunile 
explicate. Nu sunt admise alte activităţi, telefoane mobile/tablete 

5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In timpul activităţilor practice studenţii vor desfăşura activităţi individuale cu materialele 
aflate în dotarea laboratoarelor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
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Abilitaţi în utilizarea: 
 Noţiunilor de baza pentru evaluarea cantitativă a curgerii apei subterane şi a fluidelor asociate 
 Metodologiilor de prelucrarea şi interpretarea datelor hidrogeologice  
 Programelor standard de modelare a curgerii apelor subterane pentru zona nesaturată şi saturată a acviferelor 
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 Capacitatea de negociere în variate condiţii specifice activităţii profesionale 
 Iniţiativă şi spirit antreprenorial 
 Deschidere spre învăţământul pe tot parcursul vieţii 

 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 2 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 28 
 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutorialã 4 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  3 
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea  parametrilor şi metodologiilor adecvate rezolvării aspectelor aplicative ce 
vizează utilizarea şi protejarea apelor subterane  

7.2. Obiectivele specifice Realizarea modelelor conceptuale ale hidrostructurilor, cu cele trei componente: 
 modelul spaţial 
 modelul parametric 
 modelul hidrodinamic 

Evaluarea cantitativă  şi calitativă a apelor subterane pentru: 
 zona nesaturată 
 zona saturată (acviferul) 
 cuplarea dinamicii apelor subterane cu cea a apelor de suprafaţă 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -28 
 

Metode de predare 
 
 

Observaţii 
 

Modelul conceptual al hidrostructurii 
 modelul spaţial (inestigare şi schematizare) 
 modelul parametric (metode de echivalare) 
 modelul hidrodinamic (spectrul hidrodinamic)  

Prelegere cu suport 
ppt 10 ore 

Evaluarea zonei nesaturate  
 dinamica apei subterane (parametri van Genuchten, potenţial capilar etc.) 
 cuplarea apelor de suprafaţă cu cele subterane (transfer de debit, transfer de 

contaminanţi etc.) 
 dinamica poluanţilor în zona nesaturată (modele analitice elementare) 

Prelegere cu suport 
ppt 6 ore 

Evaluarea zonei saturate : 
 dinamica apei subterane (viteze de curgere, resurse etc.) 
 cuplarea zonei nesaturate cu cea saturată (transfer poluanţi, drenanţă etc.) 
 dinamica poluanţilor  (procese, modele analitice) 

Prelegere cu suport 
ppt 6 ore 

Proiectarea captărilor de apă subterană 
 dinamica acviferelor captate 
 tipuri de lucrări (puţuri, drenuri etc.) 
 regim de exploatare (debite optime, resurse etc. 
 zone de protecţie (dimensionare, instituire etc.) 

Prelegere cu suport 
ppt 6 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
Albu M., 1981, Mecanica apelor subterane, Editura tehnică, Bucureşti 
Castany G., 1972,  Prospecţiunea şi exploatarea apelor subterane (traducere din limba franceză), Editura tehnică, Bucureşti. 
Fetter, C., W.,Biving, T., Kreamer, D., 2018,Contaminant Hydrogeology 
https://www.amazon.com/Contaminant-Hydrogeology-Third-C-Fetter/dp/1478632798/ref=dp_ob_image_bk 
Gheorghe, A., 1973, Analiza şi sinteza datelor hidrogeologice, Editura tehnică, Bucureşti 
Scrădeanu D., Gheorghe, A., 2007,  Hidrogeologie generală, Editura Universităţii Bucureşti 
Bibliografie Facultativă: 
Scrădeanu D., 1997, Modele geostatistice în hidrogeologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Van Genuchten, M. Th. And P.J. Wierenga., 1976, Mass-transfer studies in sorbing porous media, 1. Analytical solutions. Soil Science Society of America Journal 40. 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –28 

Metodologie de lucru 
 

Ex.lucrãrila
borator 

Evaluarea zonei nesaturate a acviferelor 
 modelul ciclului hidrologic 
 modelul litologic al zonei nesaturate 
 modelul parametric al zonei nesaturate 
 modelul contaminării zonei nesaturate 
 modelul contaminării acviferului prin cuplaj cu zona nesaturată 

Modelarea analitică a 
transferului contaminanţilor 

din zona nesaturată în acvifer 
Studiu de caz 

(comun cu captarea) 

 
 
 
14 ore 

Proiectarea unei captări de apă subterană 
 evaluarea dinamicii acviferului (harta piezometrică) 
 calculul interferenţei prin modele analitice 
 optimizarea regimului de exploatare 

o debitul optim al puţurilor 
o debitul optim al captării al captării în funcţie de resursele naturale 

 dimensionarea zonei de influenţă a captării 

 
Calculul şi interpretarea 

elementelor de baza ale unei 
captări prin modele analitice 

alternative. 
Studiu de caz 

(comun cu zona nesaturată) 

 
 
 
14 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
Gheorghe A., Zamfirescu F., Scrădeanu D., Albu M., 1983, Aplicaţii şi probleme de hidrogeologie, Editura Universităţii Bucureşti. 
Manual de utilizare UNSAT suite:  https://topslide.net/view-doc.html?utm_source=user-s-manual-forwhi-unsat-suite-includes-visual-help-the-intuitive-unsaturated-zone-

analysispackage&utm_campaign=download 
Freewat (Free and Open Source Software Tools for Water Resource Management)): http://www.freewat.eu/ 
Bibliografie Facultativă: 
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Fetter CW, 2001 Applied Hydrogeology, 4th ed, Prentice-Hall Inc  
Zamfirescu Fl, 1995 Hidrogeologie – Dinamica apelor subterane, Ed. Universităţii din Bucureşti 

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

Conţinutul cursului şi lucrărilor practice este definitivat după consultări cu 
 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din România. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Insuşirea noţiunilor de bază pentru 
evaluarea curgerii apei subterne în zona 
nesaturată  şi cea saturată a acviferelor 

exploatate în zone urbane şi rurale. 

Examen oral cu suportul unui 
referat aplicativ realizat la laborator. 

 
 
60% 

10.5. Seminar/Laborator Prelucrarea datelor referatului aplicativ Test practic la finalul activităţilor de 
laborator 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 nota 6 la examenul oral 
 nota 5 la testul parctic 

 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut) 
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele- DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS(de specialitate), DC (complementarã). 
 -pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac (facultativã). 
4 Un credit este echivalentcu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
09.02. 2021 

Titular curs 
Prof.dr.ing. Daniel Scradeanu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr.ing. Daniel Scradeanu 

 
Data avizării în departament 

18.10.2021 
Director de departament 

Lect. dr.ing. I. Popa 
 

  
Data avizării în Consiliul 

Facultății 
19.10.2021 

Decan 
Prof.dr.ing. L. Petrescu 

 
 
 

 


