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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
1.2. Facultatea GEOLOGIE SI GEOFIZICA 
1.3. Departamentul INGINERIE GEOLOGICA 
1.4. Domeniul de studii INGINERIE GEOLOGICA 
1.5. Ciclul de studii1) MASTER 
1.6. Specializarea/ Programul de studii INGINERIE GEOLOGICĂ ŞI GEOTEHNICĀ AMBIENTALĂ 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei TESTAREA HIDRODINAMICA A ACVIFERELOR 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.dr.ing. Iulian Popa 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.dr.ing. Iulian Popa 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Hidraulică, Mecanica fluidelor, Hidrogeologie, Foraj, Geologie generală 
4.2. de competenţe Cunoștințe de bază referitoare la: curgerea apei subterane, executarea forajelor, reprezentarea si 

prelucrarea grafică a datelor 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala cu sistem de proiectie. Studenții vor respecta programul prelegerilor. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

 Sală cu calculatoare 
 Prezenţa obligatorie la orele de seminar / laborator  (conform Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar în Universitatea din 
Bucureşti) 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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e Sa cunoasca terminologia pentru disciplina   Testarea Hidrodinamica a Acviferelor 

Sa inteleaga    dinamica apelor subterane în regim natural și influențat 
Sa înțeleagă    funcționarea sistemului foraj – acvifer în diverse condiții hidrogeologice 
Sa stapaneasca    tehnicile de testare hidrodinamică și de achiziție a datelor 
Sa cunoasca   modelele analitice de interpretare a datelor experimentale 
Sa folosească    programe specializate de prelucrare automată și modelare a testelor hidrodinamice 
Sa poată aplica   conceptele, teoriile şi metodele de investigare a sistemelor acvifere precum și tehnicile avansate de calcul 
în dinamica apelor subterane; 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu 
frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 17 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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Să demonstreze capacitatea de a   integra testele hidrodinamice în investigarea sistemelor acvifere 
Să poata dezvolta proiecte de    evaluare cantitativă și calitativă a surselor de apă subterană prin testare hidrodinamică 
Să poată gândi activități  științifice referitoare la  prelucrarea analitică și numerică a  datelor spațiale și a informației 
hidrogeologice  
Să demonstreze preocupare privind   perfectionarea programelor de monitorizare complexă a sistemelor acvifere 
Să participe la activitati de cercetare multidisciplinare privind protecția mediului, managementul integrat al resurselor de apă,  
etc 
Să realizeze   identificarea şi evaluarea unei probleme de mediu şi elaborarea a unui proiect de mediu; 
Să aibă   capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor din domeniul ingineriei 
mediului. 
Să aibă   capacitatea de a comunica în scris și oral eficient, la nivel profesional, utilizând terminologia specifică, atât în limba 
română cât și într-o limbă de circulație internațională 
Să fie    capabil să lucreze individual, în echipă sau într-un mediu complex multidisciplinar. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseascacunostinte referitoare la: 
Proiectarea, Realizarea si Interpretarea Testelor hidrodinamice 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască:   parametrii hidrogeologici ai sistemului acvifer - foraj 
Să inteleaga:   distributia sarcinii piezometrice în jurul unui foraj de pompare și modul de 
formare a debitului forajului 
Să poată aplica:  metodele grafo-analitice de interpretare a datelor de testare 
experimentală 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

Metode de 
predare 

Obser-
vaţii 

Obiectivele testării hidrodinamice. Testarea acviferului vs testarea forajului. Parametri caracteristici ai 
sistemului acvifer – foraj.  Metode de testare hidrodinamică                                                                     

prelegere 1 p (2h) 

Etape in realizarea unui test hidrodinamic: proiectarea grupului experimental, proceduri în teren,  
achizitie date                                                                                                                              

prelegere 1 p (2h)    

Teste de pompare experimentală: tipuri de teste, regim de curgere, modele analitice, metode de 
interpretare                                                                                                                                         

prelegere 1 p(2h) 

Condiţii la limită specifice: imperfecțiunea forajului, efectul de capacitate, limite (de alimentare, 
impermeabile), efect skin                                                                                                 

 
prelegere 

 
1 p(2h)     

Eficiența hidrodinamică a forajelor hidrogeologice.                                                                         prelegere 1 p(2h) 

Folosirea curbelor tip: grafice specializate, grafice diagnostice, derivata denivelării                 prelegere 1 p(2h) 

Testarea hidrodinamică în condiții particulare: acvifere fracturate, acvifere geotermale,  acvifere 
minerale carbogazoase, acvifere arteziene                                                                        

prelegere 1 p(2h)     

Bibliografie Obligatorie:  
 Zamfirescu Fl, 1995 Hidrogeologie – Dinamica apelor subterane, Ed. Universităţii din Bucureşti  
 Fetter CW, 2000 Applied Hydrogeology, 4th ed, Prentice-Hall Inc  
 Kruseman G.P,  De Ridder N.A, 1990, Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Improvement, 

Wageningen, Netherlands 

Bibliografie Facultativă: 
 Domenico, P.A. and Schwartz, F.W., 1997, Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edn, JohnWiley&Sons,Inc.,NewYork. 
 Misstear B, Banks D, Clark L, 2006, Water Wells and Boreholes, John Wiley & Sons Ltd, England 
 Dassargues A, 2018, Hydrogeology. Groundwater science and engineering, Taylor and Francis Inc, CRC Press 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

Metode de 
predare 

Obs. 
Aplic. 

Calculator 
Soluția ecuației de difuzivitate hidraulică - miscare nestationara, radial-plana către un foraj de 
pompare. Evolutia denivelarii in timp si spatiu 

Demonstrație + 
Exercițiu calcul (2h) 

Prelucrarea datelor de pompare în trepte în regim staţionar: determinare parametri hidrogeologici, 
diagrama de indicaţie experimentală; 

Demonstrație + 
Exercițiu calcul (2h) 

Determinarea rezistenţelor hidraulice suplimentare. Eficienţa hidrodinamică a forajului Prezentare + 
Exercițiu Calcul (2h) 

Prelucrarea datelor de testare în regim nestaţionar: metoda Theis, metoda Cooper-Jacob, diagrama 
de revenire 

Prezentare + 
Exercițiu Calcul (2h) 

Teste de interferență Prezentare + 
Exercițiu Calcul (2h) 

Teste șoc (puls) – slug test Prezentare + 
Exercițiu Calcul (2h) 
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Prelucrarea datelor de pompare în condiţii particulare: acvifere fracturate, acvifere termale Prezentare + 
Exercițiu Calcul (2h) 

Bibliografie Obligatorie:  
Kruseman G.P,  De Ridder N.A, 1990, Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen, 
Netherlands 
Fetter CW, 2000 Applied Hydrogeology, 4th ed, Prentice-Hall Inc  
Zamfirescu Fl, 1995 Hidrogeologie – Dinamica apelor subterane, Ed. Universităţii din Bucureşti  
Bibliografie Facultativă: 
Domenico P.A., Schwartz F.W., 1997, Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edn,  John Wiley & Sons, Inc., NewYork. 
Gheorghe Al, Popa I, 2013, Procedeu grafo-analitic de determinare a regimului de curgere în acviferele cu permeabilitate mare, folosinduse datele pompărilor 
experimentale, Monitorul de Petrol şi Gaze, nr. 5(135) 
Gheorghe Al. et al, 1983 Aplicaţii şi probleme de hidrogeologie, Ed. Universităţii din Bucureşti 

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

 Disciplina răspunde concret cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional a învăţământului 
superior în domeniul geoștiințelor, în strânsă conexiune cu aplicații inginerești în studiul mediului; 

 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului de inginerie geologică din UB, fiind corelată 
cu programe de studii similare din universităţi europene; 

 Contextul actual de dezvoltare al ingineriei geologice aplicate asigura multiple domenii de activitate, potențialii angajatori 
fiind atât din mediul educaţional, cât şi din mediul industrial, al mediului de cercetare - dezvoltare, precum și 
organizaţii/asociaţii/ societăţi/ companii naţionale, internaţionale sau multinaţionale; 

 Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică şi tehnică adecvată, 
care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de 
studii postuniversitare şi doctorat; 

 Programul de studii face parte din politica şi strategia Universităţii din Bucureşti, atât din punct de vedere al conţinutului şi 
structurii, cât şi din punct de vedere al aptitudinii şi deschiderii internaţionale oferite studenţilor. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4. Curs Cunoaştere şi înţelegere examen oral 0.4 
10.5. Seminar/Laborator  Explicare şi interpretare temă individuală 0.6 
10.6. Standard minim de performanţă:  Realizare si prezentare temă individuală 

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele DA- disciplina de 
aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4      Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual).  
 
 

Data completării 
09.01.2020 

Titular curs 
Lect.dr.ing. Iulian Popa 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect.dr.ing. Iulian Popa 

 

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 

 
 
 

 

 


