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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 Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologicã
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecventa

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Bazine de sedimentare cuaternare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. dr. ing. Vasile Ștefan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect. dr. ing. Vasile Ștefan  

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilordidactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum  
4.2.De competenţe Studentul trebuie sã aibã competențe în întocmirea de recenzii și referate bibliografice

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Suport logistic video
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Suport logistic video 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sã asimileze și să stãpâneascã noţiuni din diverse subdomenii ale geologiei (stratigrafie, sedimentologie, 
paleontologie) dar şi din alte ştiinţe ale naturii (biologie, geografie), în special lucrările practice având un 
puternic caracter interdisciplinar. 
Sã înţeleagã efectele mișcărilor cosmice ale Pământului asupra modificărilor climatice descrise pentru intervalul 
Cuaternarului, precum și impactul acestor modificări climatice în geodinamica regională și locală, sau asupra 
modificărilor apărute la nivelul compoziției asociațiilor faunistice sau botanice. 
Sã cunoascã noțiuni privind cronostratigrafia, litostratigrafia, biostratigrafia şi magnetostratigrafia Cuaternarului 
din România. 
Să recunoască principalele tipuri de depozite sedimentare acumulate în timpul Cuaternarului în România, și să 
înțeleagă metodologiile de studiu cu ajutorul cărora aceste depozite pot furniza informații paleoclimatice.

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.4.4.Tutorialã 10 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activităţi  0 
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 particularizare a metodologiilor generale de studiu al depozitelor și fenomenelor 
cuaternare, aplicându-le la situații concrete întâlnite pe teritoriul României. 
Să demonstreze capacitatea de înțelegere a reprezentărilor grafice sintetice, de tipul hărților, secțiunilor și 
coloanelor geologice folosite în studiul formațiunilor cuaternare din România. 
Sã participe la activitãţile de cercetare în bibliotecă și pe internet, pentru completarea informațiilor primite la 
curs. În acest proces, studenții vor putea aplica practic și cunoștințe de limbi străine, parte din materiale fiind 
redactate în limba engleză. 
Sã demonstreze capacitatea de analiză a textelor științifice și de sinteză a informațiilor contínute de acestea, pe 
care să le poată reda sub forma unei recenzii. Astfel, studenții se familiarizează cu metodologia întocmirii și 
prezentării unor materiale științifice.

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la evoluția bazinelor de sedimentare în 
timpul Cuaternarului, sub influența modificărilor climatice majore care au avut loc în 
timpul acestei perioade. Să poată identifica efectele schimbărilor climatice în 
depozitele acumulate în diferite paleomedii în timpul Cuaternarului, în general, și pe 
teritoriul României, în particular. 

7.2. Obiectivele specifice Sã cunoascã limitele şi diviziunile Cuaternarului şi criteriile de separare a acestora. 
Să înțeleagă metodologiile principale de de datare absolută şi relativă a depozitelor 
cuaternare și limitele de aplicabilitate ale acestora. 
Să cunoască principalele glaciaţiuni cuaternare, ca mod de manifestare și extindere. 
Să recunoască efectele geodinamicii glaciare (principalele tipuri de depozite glaciare 
și principalele tipuri de relief glaciar erozional). 
Să cunoască principalele tipuri de depozite sedimentare caracteristice Cuaternarului 
(loessuri, depozite aluviale şi coluviale), şi să înțeleagă metodologia de studiu a 
acestora. Să înțeleagă modul în care evenimentele climatice cuaternare au influențat 
evoluția bazinelor marine (în mod particular - a Mării Negre, în timpul 
Cuaternarului.

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14  

Metode de predare Observaţii 

Cronostratigrafia Cuaternarului (stratotipii Cuaternarului și ai 
subdiviziunilor acestora – localizare, criterii de ratificare și de 
corelare regională și globală) – 2 ore 

Prelegere  

Caracteristici paleoclimatice ale Cuaternarului. Cauzele cosmice ale 
glaciațiunilor Pleistocene – 2 ore 

Prelegere  

Metode de studiu specifice stratigrafiei Cuaternarului : metode de 
datare absolută și relativă – 2 ore 

Prelegere  

Acțiunea geodinamică a ghețarilor. Tipuri de depozite și relief glaciar 
– 2 ore 

Prelegere  

Loess-ul și depozitele loessoide – geneză, extindere, importanță 
paleoecologică și stratigrafică – 2 ore 

Prelegere  

Depozitele deltaice : caracteristici, metode de studiu – 2 ore Prelegere  
Evoluția bazinelor marine sub influența modificărilor climatice 
cuaternare – 2 ore 

Prelegere  

Bibliografie Obligatorie: 
Jipa, D.C., Olariu, C. 2009. Dacian Basin. Depositional Architecture and Sedimentary History of a Paratethys Sea. Geo-
Eco-Marina. Special Publication no. 3, 264 p. 
Bradley, R. S. 1999. Paleoclimatology – Reconstructing Climates of the Quaternary. Second Edition.  International 
Geophysics Series, 68: 1-614. 
Walker, M. 2005. Quaternary dating methods. John Wiley & Sons, Chichester, 306 p. 
Zeuner, F. E. 1959. The Pleistocene Period: Its Climate, Chronology and Faunal Successions. Hutchinson Scientific and 
Technical, 447 p. 
Bibliografie Facultativă: 
Macarovici, N. 1968. Geologia Cuaternarului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 234 p. 
Elias, S. & Mock, C (Eds.). 2013. Encyclopedia of Quaternary Science, Second Edition. Elsevier, 3888 p.
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 14  

Metode de predare Observaţii 

Stratigrafia depozitelor continentale cuaternare din Bazinul 
Dacic – 4 ore 

Recunoașterea 
principalelor formațiuni 
Pleistocene din Bazinul 
Dacic (extindere, litologie, 
vârstă)

Discuții pe 
bazastudiilor de caz 
prezentate 

Dovezi ale existenței glaciațiunilor în România. Deglacierea în 
Carpații românești – 2 ore 

Recunoașterea depozitelor 
și reliefului glaciar din 

Discuții pe baza 
studiilor de caz
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Carpați prezentate
Datări ale depozite lor cuaternare din România – 2 ore Recunoașterea 

principalelor metode 
utilizate în datarea 
depozitelor cuaternare 

Discuții pe baza 
studiilor de caz 
prezentate 

Loess-ul din Bazinul inferior al Dunării – extindere, cronologie, 
corelări intra-bazinale – 2 ore 

Recunoașterea 
principalelor momente de 
acumulare a loess-ului în 
Bazinul Dacic

Discuții pe baza 
studiilor de caz 
prezentate 

Evoluția Deltei Dunării întimpul Pleistocenului – 2 ore Recunoașterea 
principalelor procese și 
momente de acumulare ale 
sedimentelor în Delta 
Dunării pe parcursul 
Pleistocenului

Discuții pe baza 
studiilor de caz 
prezentate 

Evoluția Mării Negre în timpul Cuaternarului – 2 ore Recunoașterea modului în 
care evenimentele 
climatice cuaternare au 
influențat evoluția Mării 
Negre

Discuții pe baza 
studiilor de caz 
prezentate 

Bibliografie Obligatorie: 
Andreescu, I., Codrea, V., Lubenescu, V., Munteanu, T., Petculescu, A., Ştiucă, E. &Terzea, E. 2013. New 
developments in the Upper Pliocene–Pleistocene stratigraphic units of the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania. 
Quaternary International, 284: 15-29. 
Popescu, R., Urdea, P., Vespremeanu-Stroe, A., 2016. Deglaciation history of high massifs from the Romanian 
Carpathians: towards an integrated view. In: Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics and Evolution in 
Romania, pp. 87-166. 
Popescu, R., Urdea, P., Vespremeanu-Stroe, A., 2016. Deglaciation history of high massifs from the Romanian 
Carpathians: towards an integrated view. In: Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics and Evolution in 
Romania, pp. 87-166. 
Popescu, R., Onaca, A., Urdea, P., Vespremeanu-Stroe, A.., 2016.Spatial Distribution and Main Characteristics of 
Alpine Permafrost from Southern Carpathians, Romania In: Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics 
and Evolution in Romania, p. 117-146. 
Timar-Gabor, A., Panaiotu, C., Vereș, D., Necula, C., Constantin, D., 2016. The Lower Danube Loess, New Age 
Constraints from Luminescence Dating, Magnetic Proxies and Isochronous Tephra Markers. In: 
Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics and Evolution in Romania, pp. 679-698. 
Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Tătui, F., 2016. The Evolution of Danube Delta after Black Sea 
Reconnection to World Ocean. In: Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics and Evolution in 
Romania, pp. 521-550.
BibliografieFacultativă: 
Onaca, A., Urdea, P., Ardelean, A., Șerban, R., Ardelean, F., 2016. Present-Day Periglacial Processes in the Alpine 
Zone. In: Rădoane&Vespremeanu-Stroe (eds.), Landform Dynamics and Evolution in Romania, pp. 147-176.

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

Disciplina are un conţinut similar cursurilor predate la alte universităţi româneşti şi europene, informaţia prezentată fiind 
actualizată şi adaptată nivelului de pregătire al studenţilor. 
Cursul conţine informaţii practice(litologie, stratigrafie) şi de paleomediu legate de depozitele cuaternare de suprafaţă 
care au o mare extindere în cadrul bazinelor de sedimentare din România (de ex. Bazinul Dacic, Bazinul Transilvaniei, 
Bazinul Mării Negre), cunoştinţe solicitate de angajatorii din domeniul explorării pentru resurse de hidrocarburi.

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Cunoașterea noțiunilor referitoare la evoluția 
bazinelor de sedimentare cuaternare de pe 
teritoriul României, discutate în cadrul ședințelor 
de curs. 

Examen constând într-un 
test grilă alcătuit din 30 
de întrebări cu o singură 
variantă de răspuns 
corect.

50% 

10.5. 
Seminar/Laborator 

Prezentarea coerentă a conținutului unui articol 
științific/capitol de carte care tratează aspecte 
legate de geologia formațiunilor Cuaternare, 
discutate în cadrul ședințelor de lucrări practice. 
Trebuie expuse clar: scopul lucrării, metodologia 
de lucru folosită, rezultatele obținute. Timpul 

Prezentarea unei recenzii 
întocmite pe baza unei 
lucrări științifice din 
tematica abordată la 
laborator 

50% 
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alocat prezentării este de 10 minute, urmat de 5 
minute pentru întrebări și comentarii din partea 
celorlalți colegi.

10.6. Standard minim de performanţă 
Prezentarea satisfăcătoare a conținutului unei lucrări științifice, dovada înțelegerii modului de lucru în studiul bazinelor 
de sedimentare cuaternare, a depozitelor și fenomenelor geologice specifice Cuaternarului. 
Promovarea testului grilă, prin oferirea de răspunsuri corecte la minimum 15 din cele 30 de întrebări. 

 

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 

19.01.2020 
Titular curs 

Lect. dr. ing. Ștefan Vasile 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Lect. dr. ing. Ștefan Vasile 

Data avizării în departament 
15.10.2021  

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof. dr. Lucian Petrescu 

 

 


