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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 3D A GEOSTRUCTURILOR DE MICÃ ADÂNCIME 
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 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conţinut2 DA 

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 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

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea: 
 Parametrilor elementari (numerici, alfanumerici) ai geostructurilor 

 Elementelor de cuantificare a continuitatii si complexitatii structurilor spatiale 

 Modelării matematice a variabilitatii spatio-temporale 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 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 

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 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutorialã 5 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  5 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea  parametrilor şi metodologiilor adecvate modelării 3D a geostructurilor de 

mică adâncime   
7.2. Obiectivele specifice  Stocarea parametrilor elementari (numerici, alfanumerici) ai geostructurilor în 

baze de date georeferenţiate (Borehole manages, Access etc.) 

 Stabilirea elementelor de cuantificare a continuităţii şi complexităţii structurilor 
spaţiale 

 Modelarea matematică a variabilităţii spaţio-temporale a geostructurilor de 
mică adâncime, suport al modelării matematice (analitice/numerice) a curgerii 
apelor subterane şi deformării terenurilor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Validarea selecţiilor de date descriptive ale structurilor geologice 
 Date alfanumerice : litologie, stratigrafie 
 Date numerice: limite litologice si structurale, limite 
geofizice, limite parametrice 

Prelegere cu suport ppt 4 ore 

Modele stocastice ale variabilităţii spaţiale  
 Alfanumerice variogarme indicatoare lito-stratigrafice 
 Numerice: variograme absolute parametrice, structurale 

Prelegere cu suport ppt 3 ore 

Modelarea 3D a strcturilor geologice 
 Modele litologice 3D 
 Modele structurale 3D 
 Modele parametrice 3D 

Prelegere cu suport ppt 3 ore 

Evaluarea incertitudinii modelelor 3D  
 Abaterea standard a estimării 
 Erorile de estimare 

Prelegere cu suport ppt 4 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
Deutsch, C., Journel, G., GSLIB: Geostatistical Software, Library, New York, Oxford University Press, 1992. 
Isaaks, E.H., Srivasrava, M.R., Applied Geostatistics,New York, Oxford University Press, 1989 
Scrãdeanu, D., Informaticã geologicã, Editura Univ.Bucuresti, 1995. 
Scrãdeanu, D., Modele geostatistice in hidrogeologie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1997 

Bibliografie Facultativă: 
Wackernagel, H., Cours de geostatistique multivariable,  
Centre de Geostatistique, Ecole des mines de Paris, 1993. 
Zorilescu, D., Introducere în geostatistica informaţionalã,  Editura Academiei, Bucureşti, 1990. 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –14 

Metodologie de lucru 
 

Ex.lucrãrilaborator 
 

Modele stocastice ale variabilitatii spaţiale 
 Alfanumerice: variogarme indicatoare lito-stratigrafice 
 Numerice: variograme absolute parametrice, structurale  

Analiza continuităţii şi 
anizotropiei structurilor 3D 
Studiu de caz 

7 ore 

Modelarea 3D a strcturilor geologice 
 Modele litologice 3D 
 Modele structurale 3D 
 Modele parametrice 3D 

Modelarea litostratigrafiei şi 
hidrostratigrafiei geostructurilor 
de mică adâncime . 
 Studiu de caz  

7 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
Scrãdeanu, D. & Popa R., Geostatisticã aplicatã, Editura Univ.Bucuresti, 2001. 
ROCKWORKS: https://www.rockware.com/ 
Bibliografie Facultativă: 
Wackernagel, H., Cours de geostatistique multivariable,  
Centre de Geostatistique, Ecole des mines de Paris, 1993. 

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

Conţinutul cursului este rezultatul consultării cu cercetătorii din: Institutul Geologic al României (http://igr.ro/), Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (https://www.geoecomar.ro/website/index.html), OMV Petrom 
(https://www.omvpetrom.com/ro ), Asociaţia Hidrogeologilor din Romania (www.ahgr.ro ), Asociaţia Romană de Geologie 
Inginerească (http://www.argi.info.ro/ro/despre/) 

 
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 geostructurilor 

Examen oral cu suportul unui 
referat aplicativ realizat la laborator. 

60% 

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

40% 
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10.6. Standard minim de performanţă 
 Nota 6 pentru susţinerea orală 
 Nota 5 pentru testul practic 

 

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 

09.01. 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 

 
 
 

 


