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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 HAZARD, VULNERABILITATE ŞI RISC SEISMIC 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Aldea Alexandru 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.dr.ing. Aldea Alexandru 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de      
evaluare 

Verificare 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 S 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Noţiuni de bazã aferente cursurilor de mecanica rocilor, teoria elasticitãţii, geotehnicã, seismicã 
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la mecanica, rezistenţa materialelor 

 
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.  

5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In timpul lucrărilor practice studenţii vor lucra utilizând materiale puse  la dispozitie (din 
dotarea laboratorului). 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sã cunoascã limbajul specific pentru domeniul seismologiei inginerești și ingineriei seismice 
Sã înţeleagã principiile generale ale răspunsului dinamic al construcțiilor 
Sã îşi însuşeascã principiile de bazã pentru întocmirea studiilor de hazard seismic  
Sã cunoascã legislaţia referitoare la întocmirea studiilor de hazard seismic 
Sã cunoască prevederile legale referitoare la acțiunea seismică de proiectare 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sã demonstreze capacitatea de a înţelege noţiunile de bază din domeniul seismologiei inginerești și ingineriei seismice 

Sã poatã participa la proiecte de întocmire a studiilor de hazard seismic 
Sã poatã gândi activitatea științifică necesară evaluării periodice a acestui hazard 
Sã înțeleagă necesitatea perfecționării continue 
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul hazardelor naturale 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã noţiunile elementare din domeniul seismologiei inginerești și ingineriei 
seismice 

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã principiile de bazã ce stau la bazã întocmirea studiilor de hazard seismic 

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 învãţãmânt 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 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate 10 
3.4.4.Tutorialã 0 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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Sã poatã interpreta rezultatele studiilor de hazard seismic  
Sã cunoascã factorii care determinã hazardul seismic 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

Metode de 
predare 
 

Observaţii 
 

Acțiunea seismică de proiectare în codul P100-1/2013 și în Eurocode 8 1 prelegere ppt 1h
Hazard şi zonare seismică. Sursa seismica Vrancea si surse seismice de suprafata (Banat, 
Făgăraş, ş.a.)Cataloage de cutremure ce au avut loc pe teritoriul Romaniei 

1 prelegere ppt 1h 

Teoria probabilistica a valorilor extreme si recurenta magnitudinilor  cutremurelor 1 prelegere ppt 1h 
Retele seismice in Romania: CNRRS, INCERC, INFP, GEOTEC; Inregistrari seismice in 4 Martie 
1977(Magnitudine/moment =7.5), 30 August 1986(Mw=7.2) si 30/31 Mai 1990 (Mw = 6.7/6.4) 

1 prelegere ppt 1h 

Atenuarea parametrilor de varf ai miscarilor seismice: modele de calcul si aplicatie pentru sursa 
Vrancea 

1 prelegere ppt 1h 

Principiile analizei probabilistice de hazard seismic (1) 1 prelegere ppt 1h 
Principiile analizei probabilistice de hazard seismic (2) 1 prelegere ppt 1h 
Efectul conditiilor locale de teren asupra caracteristicilor miscarilor seismice. Microzonare seismică 1 prelegere ppt 1h 
Caracterizarea conditiilor locale de teren prin profilul de viteze al undelor de forfecare in 
amplasamentul construcțiilor; Prevederile P100-1/2013 și ale Eurocodului 8 

1 prelegere ppt 1h 

Mobilitatea cu magnitudinea a compozitiei de frecvente a miscarilor seismice din sursa Vrancea 
inregistrate in conditiile de teren moale din Bucureşti. Microzonare seismică. Studiu de caz: 
municipiul Bucuresti. 

1 prelegere ppt 1h 

Răspunsul seismic al clădirilor – spectre de răspuns. 1 prelegere ppt 1h 
Evaluarea răspunsului seismic așteptat al clădirilor (1) 1 prelegere ppt 1h 
Evaluarea răspunsului seismic așteptat al clădirilor (2) 1 prelegere ppt 1h 
Evaluarea riscului seismic 1 prelegere ppt 1h 
Bibliografie Obligatorie: 
D. Lungu, D. Dubina, editori. Clădiri amplasate în zone cu mişcări seismice puternice ISBN, 973-8391-040 / Orizonturi Universitare,  Timişoara, 2003. 
Codul de proiectarea seismică a construcţiilor, „P100/1-2013, Capitolul 3 - Acţiunea seismica” și Anexa A,, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Văcăreanu, R., Pavel, F., Aldea, A., Arion, C., Neagu, C. (2015). Elemente de analiză a hazardului seismic, Editura Conspress 
Seismic motions. Examples of application in earthquake engineering, Editor Aldea, A., 2013, 304p., Editura MatrixRom 
Bibliografie Facultativă:  
Clough R.W., Penzien J., Dynamics of structures, Second edition, McGraw-Hill Book Co., 1993 
Kramer, Steven L. Geotechnical Earthquake Engineering, Pearson, 1996 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

Metodã Ex.  

(i) Zonarea probabilistica a hazardului seismic  
(ii) Curbe de hazard seismic pe amplasamentul constructiilor. Studiu de caz: Bucureşti 

Exemplificãri, 
studii de caz

10h 

(iii) Analize de vulnerabilitate si risc seismic pentru constructii tipice din Romania/Bucureşti.     Exemplificãri, 
studii de caz 

4h 

 Bibliografie Obligatorie: 
Văcăreanu, R., Pavel, F., Aldea, A., Arion, C., Neagu, C. (2015). Elemente de analiză a hazardului seismic, Editura Conspress 
Seismic motions. Examples of application in earthquake engineering, Editor Aldea, A., 2013, 304p., Editura MatrixRom 
Bibliografie Facultativă: 
Kramer, Steven L. Geotechnical Earthquake Engineering, Pearson, 1996 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori 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, precum şi a asociaţiilor profesionale în domeniu (ARGI-Asociaţia Romana de Geologie Inginereascã şi SRGF-
Societatea Romana de Gerotehnicã şi Fundaţii), a potențialilor angajatori din mediul lucrãrilor publice, industrial, de cercetare - 
dezvoltare, precum și 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. 

 
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 Verificare orală 70% 
10.5. Seminar/Laborator Explicare şi interpretare Temă individuală 30% 
10.6. Standard minim de performanţă: Realizare si prezentare temă individuală 

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) 
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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 
01.09.2021 

Titular curs 
Prof.dr.ing. A. Aldea 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr.ing. A. Aldea 

 
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 

 
 
 

 


