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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural 
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei Metode geofizice pentru mediu și arheologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Verificare 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 28 
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 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Pregătire de bază: Geologie, Inginerie geologică/geofizică
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă bune cunoştinţe practice de utilizare a calculatorului, cunoaşterea şi 

utilizarea unor aplicaţii software de vizualizare, analiză şi interpretare a datelor geologice şi 
geofizice constituind un avantaj.

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii având dreptul să pună întrebări în legatură cu 
noţiunile teoretice si practice explicate.

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

În timpul lucrărilor practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 
datele geofizice şi materialele/documentaţia puse la dispoziţie. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază şi avansate legate de aplicabilitatea metodelor geofizice la 
investigarea şi monitorizarea hazardelor naturale şi antropice; 

 Explicarea conexiunilor dintre siturile afectate, variaţiile de proprietăţi fizice din cadrul acestora şi 
anomaliile geofizice; 

 Aplicarea procedeelor de prelucrare a datelor geofizice şi de modelare a structurilor geologice în vederea 
obţinerii de informaţii necesare stopării sau remedierii proceselor care afectează mediul. 
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 Abilităţi de lucru în echipă; 
 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă, în limba română şi engleză; 
 Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 
 Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor. 
 Interesul pentru valorificarea oportunităţilor de formare continuă şi pentru îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștințelor teoretice şi practice referitoare la utilizarea metodelor 

geofizice în studii de mediu și arheologie
7.2. Obiectivele specifice  Întelegerea parametrilor măsurați și a particularităților răspunsului 

diferitelor metode geofizice în raport cu contrastele de proprietăţi fizice din 
subsol; 

 Dezvoltarea capacităţilor de analiză, de prelucrare a datelor geofizice prin 
intermediul aplicaţiilor software moderne şi de interpretare a rezultatelor 
măsurătorilor geofizice efectuate pentru studii de mediu şi arheologie.

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 

Metode de predare Număr de ore 

Metode geofizice utilizate în probleme de mediu 
 Metode electrometrice şi electromagnetice; 
 Metoda magnetometrică / Geomagnetism; 
 Metoda gravimetrică; 
 Metoda radiometrică; 
 Metoda seismică. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

2 ore 

Strategii geofizice de investigare şi monitorizare a 
mediului 
 Investigarea şi monitorizarea geofizică a poluării 

mediului geologic (sol, formaţiuni geologice, ape 
subterane); 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a depozitelor 
de deşeuri menajere, industriale şi radioactive; 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a 
alunecărilor de teren; 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a zonelor cu 
masive de sare afectate de procese de subsidenţă şi 
prăbusire şi a regiunilor cu seismicitate naturală sau 
indusă; 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a golurilor 
subterane; 

 Detectarea geofizică a obiectelor militare 
neexplodate. 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a 
radioactivităţii naturale şi antropice; 

 Investigarea şi monitorizarea geofizică a 
intruziunilor marine. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

5 ore 

Obiective arheologice ale investigaţiei geofizice 
 Elemente de infrastructură ale vechilor construcţii şi 

căi de comunicaţie; 
 Necropole; 
 Cuptoare; 
 Artefacte. 
Proprietăţi fizice ale solurilor şi structurilor 
arheologice 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

2 ore 

Aplicabilitatea metodelor geofizice la investigarea 
siturilor arheologice 
 Metode electrice; 
 Metode electromagnetice (inclusiv GeoRadar); 
 Metoda magnetometrică; 
 Radiometrie gama spectrală; 
 Teledetecţie. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

2 ore 

Adaptarea tehnicilor de achiziţie geofizică la gradul 
de detaliu specific cercetării arheologice 
Modalităţi specifice de prelucrare şi interpretare a 
datelor geofizice înregistrate în situri arheologice 
Studii de caz 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

3 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
Reynolds J.M., 2011. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd edition. John Wiley & Sons Ltd. 
S. Campana, S. Piro (eds), 2009. Seeing the Unseen: Geophysics and Landscape Archaeology. Taylor & Francis Group, 

London, UK. 
Niculescu B.M., Andrei G., 2019. Using Vertical Electrical Soundings to Characterize Seawater Intrusions in the 
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Southern Area of Romanian Black Sea Coastline. Acta Geophysica, Volume 67, Issue 6, pp. 1845–1863, DOI: 
10.1007/s11600-019-00341-y, https://rdcu.be/bPgct (ISSN 1895-6572, eISSN 1895-7455). 

Georgescu P., Ioane D., Niculescu B.M., Chitea F., 2010. Geoelectrical investigations of marine intrusions on the 
Romanian Black Sea shore. Geo-Eco-Marina, nr. 16, pp. 85–92, DOI: 10.5281/zenodo.56959 (ISSN 2248-2776, 
ISSN-L 1224-6808). 

Bibliografie Facultativă: 
Vogelsang D., 1995. Environmental Geophysics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 
Scurtu E.F., 2014. Geofizica in arheologie: Aplicatii in Romania. ISBN 978-973-0-17158-7. 
Niculescu B.M., 2018. Forward Modeling of Vertical Electrical Soundings with Applications in the Study of Sea Water 

Intrusions. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings 
(Section: Applied and Environmental Geophysics), Volume 18, Issue 1.1, pp. 803–810, DOI: 
10.5593/sgem2018/1.1/S05.101 (ISBN 978-619-7408-35-5, ISSN 1314-2704).

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

Conţinutul metodologic 
 

Număr de ore 
 

Variaţii şi contraste ale parametrilor fizici ce 
fundamentează metodele geofizice utilizate în probleme 
de mediu 

Exerciții de 
laborator/Analiză date 

2 ore 

Modalităţi specifice de prelucrare a datelor geofizice 
pentru probleme de mediu 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Modalităţi de interpretare a datelor geofizice în 
probleme de mediu 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Investigarea geofizică a problemelor de mediu de tip 
hazarde antropice 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Monitorizarea geofizică a problemelor de mediu de tip 
hazarde naturale 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Studii de caz – Metode geofizice utilizate în probleme 
de mediu 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

4 ore 

Rezistivitatea electrică şi susceptibilitatea magnetică a 
solurilor şi structurilor arheologice 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Măsurători de câmp magnetic total şi de gradient 
magnetic vertical 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Prelucrări de date magnetometrice şi electrometrice 
Exerciții de 

laborator/Analiză date
4 ore 

Modele de susceptibilitate magnetică şi de rezistivitate 
electrică pentru structure arheologice 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Studii de caz – Metode geofizice utilizate în arheologie 
Exerciții de 

laborator/Analiză date
4 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
Bibliografie Facultativă: 

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

Conţinutul disciplinei are în vedere o armonizare continuă a programei analitice cu cele de la facultăţile de profil din ţară 
şi din străinătate, încorporarea noutăţilor din domeniu, şi realizarea unui corelaţii ale programei cu cerinţele pieţei job-
urilor din domeniile geoștiințelor (companii de servicii geofizice și geologice, institute de cercetare de profil).

 
 
 
 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3.Pondere 

din nota 
finală

10.4. Curs Însuşirea noţiunilor de bază şi a 
metodologiilor de prelucrare și 

interpretare a datelor geofizice pentru 
studii de mediu și arheologie

Examinare orală 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Prelucrarea și interpretarea seturilor 
de date geofizice pentru studii de 

mediu și arheologie

Test practic la finalul activității 
aplicative 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
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 Nota 5 la examinarea orală 
 Nota 5 la testul practic

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele 
DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( 
disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
11.10.2021 

Titular curs 
Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu  

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 

 


