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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucuresti
1.2. Facultatea Facultatea de Geologie si Geofizica
1.3. Departamentul Departamentul de Mineralogie
1.4. Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5. Ciclul de studii1) Master
1.6. Specializarea / Programul de studii Evaluarea bazinelor de sedimentare si a resurselor minerale 
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecventa

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Resurse minerale din depozite antropice  

2.2. Titularul activităţilor de curs  Lect.dr. Jianu Denisa
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect.dr. Jianu Denisa 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 S 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Studentul trebuie sa aiba cunostinte de Zăcăminte metalifere, Resurse minerale nemetalifere, 
Geochimie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sã  cunoască tehnica de lucru cu microscopul petrografic și calcografic, să 
poată prelucra și interpreta analize geochimice.

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Acces la laptop
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Acces la laptop, microscop petrografic și calcografic, hărți geologice 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplinele Resurse minerale nemetalifere, Zăcăminte metalifere, 
Mineralurgie, Geochimie 
Sa inteleaga semnificația analizelor geochimice  
Sa recunoasca principalele tipuri de alterare a resurse minerale metalifere și nemetalifere haldate. 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a abilităților de investigare a diverselor  tipuri de  resurse 
minerale. 
Sa stapaneasca metodele de analiză pentru diverse tipuri de resurse 
Sa cunoasca.modul de preparare a resurselor, metode de depozitate a depozitelor antropice miniere. 
Sa isi insuseasca temeinic procesele de transformare fizico-chimice a materialelor din depozitele haldate pentru a 
întelege rolul lor economic și impactul ecologic al acestora. 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

1 din care: 14. curs 1 14. seminar/ laborator/ proiect ore 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 14.curs  14 laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 
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 20 
3.4.4. Tutoriala 5 
3.4.5. Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Sa demonstreze capacitatea de corelare a informațiilor interdisciplinare legate de mineralogia, petrografia și 
geochimia resurselor antropice. 
Sa poata dezvolta proiecte de asigurare a unor metode autosustenabile de ecologizare a fostelor zone miniere  
Sa poata gandi activitatea stiintifica referitoare la identificarea de resurse minerale neconvenționale, crearea de 
noi materiale. 
Sa demonstreze preocupare privind tehnologiile pentru obținerea de eco-materiale minerale 
Sa participe la activitatile de cercetare in domeniul resurselor minerale recuperate din halde și iazuri de decantare.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmărește dobândirea de cunostinte referitoare la recuperarea 
resurselor minerale din halde și iazuri de decantare. 

7.2. Obiectivele specifice Cursul pune accentul pe metodele de investigare a materialelor din halde și 
iazuri de decantare în scopul recuperării metalelor grele, elementelor minore și 
urmă și mineralelor industriale. În plus, o parte importantă a cursului este legată 
de impactul acestor depozite asupra mediului, metodele de estimare a hazardului 
și riscului legat de contaminarea cu metale grele și găsirea unor soluții pentru 
ecologizarea fostelor zone miniere.

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de predare 
 

Ex.Prelegere  

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 

Provincii metalogenetice pe teritoriul României 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Metode de preparare a minereurilor utilizate în România. 
Repartiția haldelor și iazurilor de decantare 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Consideratii generale asupra haldelor și iazurilor de 
decantare: tipuri de halde și iazuri de decantare, 
caracteristicile haldelor și a iazurilor, principii de 
proiectare si realizare a haldelor și iazurilor de decantare 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Caracterizarea mineralogică, petrografică și geochimică a 
materialelor din haldele și iazurile de decantare din 
România 
(4 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Procese de alterare in halde si iazuri de decantare-
alterarea sulfurilor de Fe, Cu, Pb, Zn 
Transformari fizico-chimice suferite de mineralele si 
rocile haldate 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Integrarea datelor mineralogice, geochimice și geofizice 
pentru studiul haldelor și iazurilor de decantare 
- determinarea volumului de material haldat 
- delimitarea zonelor de oxidare 
- determinarea cantităților de metale prezente in materialele 
haldate și estimarea mobilității acestor metale 
-identificarea mineralelor industriale si rocilor utile cu 
valoare economica 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
Constantinescu E., Anastasiu N., Popescu G., Jianu D., Maris I., Neacsu A., Patruti A., Raduca V., 2017, Resursele 

minerale ale României, Vol II, Editura Academiei Române 
Jianu D., Iordache V., Soare B., Petrescu L., Neagoie A., Iacob C., Orza R. (2012). The role of Mineralogy and 

Geochemistry in hazard potential assessment of mining areas. Vol. Bio-Geo-Interactions in contaminated soils; 
Editors: Erika Kothe and Aijit Varma; Book series: Soil Biology; Springer 

Jude R. (2006). Introducere în geologia zăcămintelor nemetalifere. Ed. Universităţii din Bucuresti 
Lottermoser B G (2007) Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts, 2nd Edition, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 410 pg. 
Lupulescu, M (1998). Zacaminte de minereuri. Editura Universitatii din Bucuresti 
Lupulescu, M (1996). Mineralurgie, Editura Universitatii din Bucuresti 
Popescu, Gh. C. (1986): Metalogenie aplicată şi prognoză geologică – partea a II - a, Editura Univ. Bucureşti
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Bibliografie Facultativă 
Robb L (2005). Introduction to Ore-forming processes. Blackwell Publishing, UK 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  14 
 

Ex.Studiul .... 
Ex. Recunoasterea ...... 

Ex. lucrari laborator 
 

Examinarea macroscopică   și microscopică a 
mineralelor metalice, mineralelor 3ndustrial și a rocilor 
utile (observaţii pe eşantioane şi secţiuni subţiri). 
(6 ore) 

Studiul macroscopic și 
microscopic 

Lucrare de laborator 
Laboratorul de Metalogenie 
si Zacaminte, Facultatea de 
Geologie si Geofizica, 
Universitatea din Bucuresti

Studii de caz – examinarea materialelor din diverse 
iazuri de decantare  și halde. Identificarea zonelor de 
oxidare. 
(6 ore) 

Studiul macroscopic și 
microscopic 

Lucrare de laborator 
Laboratorul de Metalogenie 
si Zacaminte, Facultatea de 
Geologie si Geofizica, 
Universitatea din Bucuresti

Interpretarea datelor geochimice pentru estimarea 
potențialului de producere a acidității (ABA) și pentru 
stabilirea conținutului de elemente mobile din 
materialele haldate. 
(2 ore) 

Prelucrarea și interpretarea 
datelor geochimice 

Lucrare de laborator 
Laboratorul de Metalogenie 
si Zacaminte, Facultatea de 
Geologie si Geofizica, 
Universitatea din Bucuresti

 Bibliografie Obligatorie 
Constantinescu  E.  (1979):  Determinarea  microscopica  a  mineralelor.  Ed.Did. Bucuresti 
Popescu, Gh.C (1971): Determinarea microscopica a mineralelor opace. Ed. Tehn., Bucuresti. 
 
Bibliografie Facultativă: 
Craig J., Vaughan D. (1981): Ore microscopy and ore petrography. John Wiley & Sons, Inc.NY. 
 
 

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

Plecând de la o prioritate națională, ecologizarea fostelor zone miniere, cursul aduce în discuție problema haldelor și a 
iazurilor de decantare. Acestea sunt privite atât sub aspect economic, cât și din perspectiva impactului asupra mediului. 
Formarea de specialiști este esențială pentru găsirea unor soluții de ecologizare a fostelor zone miniere care să respecte 
principiile dezvoltării durabile. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs - evaluarea continuă pe parcursul 
semestrului 
- răspunsurile la examen

Examen oral 
75% 

10.5. Seminar/Laborator  - teme de laborator/ test final Test final 25%
10.6. Standard minim de performanţă
minim nota 5 la evaluarea finala scrisă

 

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).  
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Data completării 
10.10.2021  

Titular curs 
Lect.dr. Denisa Jianu  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect.dr. Denisa Jianu  

Data avizării în 
departament 
15.10.2021  

Director de departament 
Conf.dr. Gheorghe Ilinca 

 
Data avizării în Consiliul 

Facultății 
19.10.2021  

Decan 
Prof.dr. Lucian Petrescu 

 

 

 


