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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 GEOBIOLOGIE APLICATA PENTRU CONSERVAREA 

PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL 
1.7. Forma de învăţământ ZI, CU FRECVENȚĂ 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei INVESTIGATII GEOBIOCHIMICE
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Lucian PETRESCU 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof.dr.ing. Lucian PETRESCU 

2.4. Anul de studiu 2 2.5. 
Semestrul 

3 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 A 

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 Notiuni de geochimie si mineralogie sunt indispensabile intelegerii proceselor detaliate

 
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 activităţilor practice studenţii vor desfăşura activităţi individuale cu 
materialele aflate în dotarea laboratoarelor.

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Analiza şi solutionarea problemelor din  domeniul  inginerie geologica, pe baza aplicării cunoştinţelor teoretice şi 
practice corespunzătoare  
 
Identificarea, descrierea şi definirea  teoriilor şi conceptelor  tehnice de bază specifice domeniului inginerie 
geologică 
 
Utilizarea cunoştinţelor inginereşti pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi proceselor din domeniul 
inginerie geologică 

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 34 
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 20 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  8 
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de 
lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente. 
 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei.    
 
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată 
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, legislaţie de mediu, etc.) atât in 
limba română cât şi în limba engleză. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte obţinerea de cunoştiinţe avansate privind geochimia 
solului si a plantelor, precum si cunostiinte generale de toxicologie si chimie 
toxicologica.

7.2. Obiectivele specifice Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific
 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

    Metode de predare Observaţii 
 

Sursele de metale grele din mediu – 2 ore Prelegere cu suport ppt Cursul aprofundeaza notiuni 
privind stabilirea 
principalilor factori 
geochimici de migratie a 
elementelor in procesele 
exogene, relatia elemente 
minore – sol – plante si date 
de geochimie medicala 

 

Prepararea probelor si tehnici analitice de determinare a 
contaminantilor anorganici din mediu – 2 ore 

Prelegere cu suport ppt 

Metode de evidentiere a biodisponibilitatii metalelor grele – 
2 ore 

Prelegere cu suport ppt 

Fitoremedierea si fitostabilizarea - alternative fezabile la 
tehnicile tradiţionale de decontaminare – 2 ore 

Prelegere cu suport ppt 

Geochimia si mineralogia transformarilor suferite de 
materialele geologice intrate in organismul uman prin 
inhalatie sau ingestie – 2 ore 

Prelegere cu suport ppt 

Studii de caz privind biodisponibilitatea, bioaccesibilitatea si 
mobilitatea metalelor grele – 2 ore 

Prelegere cu suport ppt 

Bibliografie Obligatorie: 
Adriano D.C. (2001) – Trace elements in terrestrial environments; Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of m

Springer-Verlag, New York Berlin Heidelberg, 841 p. 
Brooks R.R. (ed.) (1998) - Plants that hyperaccumulate heavy metals: their role in phytoremediation, microbi

archaeology, mineral exploration and phytomining. CAB International, 364 p. 
Farago M.E. (ed.) (1994) - Plants and the chemical elements: biochemistry, uptake, tolerance and toxicity. VCH Publ

Weinheim New York Cambridge Tokyo, 290 p. 
Kabata-Pendias A., Pendias H. (2001) - Trace elements in soils and plants, 3nd edition. CRC Press: Boca Raton, Florida,

413 p. 
Petrescu L. (2007) – Date de geochimie a elementelor. Editura Universitatii din Bucuresti, 260 p. 
Petrescu L. (2007) - Haldele de minereuri de uraniu din Munţii Bistriţei: influenţa asupra factorilor de mediu. Editura 

Universitatii din Bucuresti, 270 p. 
Sahai N., Schoonen M.A.A. (2006) – Medical mineralogy and geochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry,

Mineralogical Society of America, 331 p. 
Shtangeeva I. (2004) - Trace and Ultratrace Elements in Plants and Soil. WIT Press, 348 p. 
Siegel F.R. (2001) - Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg 

GmbH & Co., 215 p.
Bibliografie Facultativă: 
Garrels, R.M., and Christ, C.L.: Solutions, minerals and equilibria –  Harper and Row Publishers, New York, 1965 

Van Deuren, J., et.al.: Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide, 4th Edition –  Platinum 
International Inc., 2002 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –14 

Metodologie de lucru Observatii  
 

Utilizarea extracţiei secvenţiale pentru evidenţierea 
partiţionării metalelor grele între fracţiile minerale ale solului. 
Determinarea indicelui de contaminare – 4 ore

lucrãri laborator Lucrările de laborator 
asigura evidentierea 
concentratiei metalelor 
grele in fazele minerale 
ale solului si in plante, 
transferul metalelor grele 

Utilizarea extracţiei cu EDTA pentru estimarea 
disponibilităţii metalelor grele pentru vegetaţie. 
Determinarea indicelui de periculozitate – 3 ore

lucrãri laborator 
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Stabilirea gradului de contaminare cu metale grele a 
vegetatiei. Coeficienti de transfer ai metalelor grele in 
vegetatie – 4 ore 

lucrãri laborator din sol in vegetatie, 
studiul diagramelor Eh-
pH, metode de 
investigatii geochimice, 
metode de depoluare in 
situ, transformari suferite 
de materialele geologice 
in organismul uman

Tehnici de modelare si interpretare a datelor. Analiza 
datelor obtinute folosind metoda clusterilor – 3 ore 

lucrãri laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
Brookins, D.C.: Eh-pH Diagrams for Geochemistry – Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York  London Paris Tokyo, 
180 p., 1988 
Bibliografie Facultativă: 
 

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

Conţinutul cursului şi lucrărilor practice este definitivat după consultări cu  Asociaţia Romană de Mediu 
(http://www.asrm.ro/welcome/login.html)

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Răspunsurile la examen / colocviu 
(evaluarea finala)

Examinare orala cu bilete 
60% 

10.5. Seminar/Laborator Activităţile gen teme / referate / 
eseuri / traduceri / proiecte etc

Referat+prezentare tip ppt  40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 nota 6 la examenul oral 
 nota 5 la testul pactic

 

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 

9.01. 2020 

Titular curs 

Prof.dr.ing. Lucian PETRESCU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr.ing. Lucian PETRESCU 

 

Data avizării în 

departament 

10.01.2020 

  

                

 

 

Director de departament 

Lect.dr. Alexandru Andrasanu 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Facultății 

19.10.2021 

 

Decan 

Prof.dr.ing. Lucian Petrescu 

 


