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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 MODELAREA PROCESELOR DE POLUARE A ACVIFERELOR 
2.2. Titularul activităţilor de curs   Prof. Dr. Ing. Scrãdeanu Daniel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Ing. Scrãdeanu Daniel 
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 estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Studentul trebuie să aibã cunoştinţe referitoare la dinamica apelor subterane. 
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la utilizarea unui calculator. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului - 
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sã cunoascã şi sã înţeleagã principiile realizãrii şi funcţionãrii unui model numeric de transfer al poluanţilor. 
Sã îşi însuşeascã noţiunile de bazã ale transferului poluanţilor chimici şi termici în apele subterane. 
Sã stãpâneascã exemplificarea celor învãţate prin aplicaţii practice. 
Sã îşi însuşeascã temeinic utilizarea programului de simulare numericã. 

C
om
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e Sã demonstreze capacitatea de a analiza un model numeric pentru a gãsi soluţii de remediere a problemelor de transfer al 

poluanţilor în ape subterane. 
Sã poatã dezvolta proiecte de asigurare a calitãţii apelor subterane. 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionalã în direcţia disciplinei. 
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul ingineriei geologice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la modelarea numericã a transferului de 
poluanţi în ape subterane. 

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã importanţa parametrilor hidrogeologici şi hidrochimici în realizarea 
modelului.Sã poatã realiza şi interpreta un model numeric. 
Sã cunoascã factorii care genereazã procesele simulate.  

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 42 din care: 3.5.curs 14 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
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 30 
3.4.4.Tutorialã - 
3.4.5. Examinări 13 
3.4.6. Alte activităţi  0 
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr de ore - 14 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

Ecuaţiile de mişcare a apelor subterane.Mecanisme de transfer al poluanţilor, parametrii de 
material  şi ecuaţiile  de transport al poluanţilor.                                                                       (2h) 

Prelegere/Comu
nicare scrisã 

Comunicare 
scrisã/oralã 

Metoda elementelor finite şi metoda diferențelor finite: Discretizarea modelului, condiţii iniţiale şi 
de contur.Sistem general de ecuaţii în cazul proceselor de mişcare a apelor subterane şi de  
transfer al poluanţilor.                                                                                                                (2h) 

Prelegere/Comu
nicare scrisã 

Comunicare 
scrisã/oralã 

Aproximarea pe element. Funcţii de interpolare; Ecuaţii caracteristice.Integrarea numerică a 
termenilor matricilor de influenţă.                                                                                              (2h) 

Prelegere/Comu
nicare scrisã 

Comunicare 
scrisã/oralã 

Integrarea sistemului general de ecuaţii: metode explicite, implicite şi explicit-implicite.  
Stabilitatea şi convergenţa soluţiilor.                                                                                          (4h) 

Prelegere/Comu
nicare scrisã 

Comunicare 
scrisã/oralã 

Modelarea problemelor speciale de transfer al poluanţilor: intruziuni de apă sărată, 
hidrocarburi,etc.                                                                                                                        (4h) 

Prelegere/Comu
nicare scrisã 

Comunicare 
scrisã/oralã 

Bibliografie Obligatorie:  
1. Bethe K.J., Finite Element Analyses in Engineering, Mc.Grow Hill, 1999; 
2. Danchiv A., Zaharescu E., Constantinescu A., Simularea numericã a mişcãrii apei subterane, Hidraulica aplicatã, Editura Tehnicã, 1985; 
3. Danchiv A., Stematiu D., Metoda elementului finit în hidrogeologie, Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 
4. De Masily G., Quantitative Hidrogeology, Academic Press, 1986; 
5. Mercer J. W., Larson S. P., Faust C. R., Simulation of salt – water interface motion, Ground Water, vol. 18, nr. 4, 1980; 
6. Pinder G., Gray W., Finite Element Simulation in Surface and Subsurface Hydrology, Academic Press, 1977; 
7.       Zienkiewicz O.C., Taylor W., The Finite Element Method, Mc.Grow Hill, 2000; 
Bibliografie Facultativă: 
1. Diersch H. – J. G., Institute for water resources planning and systems research, Wasy Software Feflow, Finite Element Subsurface flow & transport simulation 

system – Reference Manual, Wasy, GmbH, Berlin, 2005; 
2. Langevin C. D., Hughes J. D., Banta E. R., Richard G., Niswonger, Panday S., Documentation for the ModFlow 6 Groundwater Model, Techniques and Methods 

6-A55, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 2017; 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28 

Metode de 
predare  

Observaţii 
 

Prezentarea caracteristicilor programului de modelare.                                                            (4h) Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

Construirea unui model numeric. Discretizarea domeniului. Introducerea condiţiilor de margine: 
sarcini piezometrice, fluxuri, concentraţii impuse. Introducerea caracteristicilor de material;  
Prezentarea rezultatelor.                                                                                                           (4h) 

Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

Modelarea mişcării apei subterane în cazul sistemelor acvifere; determinarea perimetrelor de 
protecţie ale captărilor de apă subterană.                                                                                (4h) 

Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

Modelarea transferului poluanţilor datoraţi unei surse continue, în cazul unui acvifer sub 
presiune şi al unui acvifer cu nivel liber.                                                                                   (4h) 

Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

Simularea efectelor sistemelor de remediere ale acviferelor poluate.                                       (8h) Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

Identificarea parametrilor hidrogeologici. Utilizarea modulului PEST.                                       (8h) Instruire 
asistatã de 
calculator 

Lucrare de 
laborator 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Waterloo Hydrogeologic, Visual Modflow Flex 6,1, Integrated conceptual & numerical groundwater modeling software, Waterloo, 2019, Canada; 
2. Diersch W., FEFLOW User Manual, 2005. 
Bibliografie Facultativă: 
1. Tarantola A., Inverse problem theory and methods for model parameter estimation, Society for Industrial and Applied Mathematics, University City Science 

Center, Philadelphia, 2005. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Foarte bunã 
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Cunoaşterea aprofundată a proceselor de 
transfer al poluanţilor în acvifere. 

Verificare oralã 30% 

10.5. Seminar/Laborator Modelarea unei probleme de transfer al 
poluanţilor. 

Prezentarea şi susținerea unei 
lucrãri practice. 

70% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Formularea corectã a unei probleme inginereşti: condiţii de margine, caracteristici de material şi surse, în cadrul proiectului de 
laborator. 
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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 echivalent cu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
09.01.2021 

Titular curs 
Prof. Dr. Ing. Scrãdeanu Daniel 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Ing. Scrãdeanu Daniel 

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 

 
 
 

 


