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FISA DISCIPLINEI 
 
 

Denumirea disciplinei DETECTAREA GEOFIZICĂ A GAZ HIDRAȚILOR 

Anul de studiu IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 4 
Total ore din planul de 
invatamant 56 Total ore studiu individual 44 Total ore pe semestru 100 

Titularul disciplinei Dr. Ing. Mihai Tanasa / Lect. Dr. Ing. Ionelia Panea 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea GEOLOGIE SI GEOFIZICA 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Programul LICENȚĂ 

Departamentul GEOFIZICĂ 

Profilul INGINERIE GEOLOGICĂ 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Specializarea GEOFIZICĂ 
 
 56 28 - 28 - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
 

Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii) 

Competente 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

Cunoaşterea şi înţelegerea particularităţilor metodelor geofizice utilizate pentru detectia gaz hidratilor. 

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

Prezentarea detaliata a conditiilor si a modului de formare a gaz hidratilor, a modului in care se calculeaza 
atributele trasei seismice. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice specifice; 

utiţlizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare).  

Înţelegerea principiilor de achizitie a datelor seismice pe mare si a datelor din sonde. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de 

valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile) 

Pregătirea obţinută în cadrul acestei discipline permite studenţilor să identifice zonele favorabile formarii si 
conservarii gaz hidratilor. 
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Conţinut disciplină 

CURS 

Tematică Durată (ore) 

Forma de prezentare a gaz hidratilor in natura. Raspandirea pe glob.  4 
Proprietatile gaz hidratilor, mod de formare si parametrii de conservare ai acestora. 6 
Detectabilitatea gaz hidratilor 
   - pe inregistrarile seismice - Bottom Simulating Reflecto (BSR), Gas Stability 
Zone (GHSZ); 
    - pe diagrafiile de sonda. 

8 

Importanta economica a gaz hidratilor. 6 
Metode de exploatare a gaz hidratilor. Impactul exploatarii asupra mediului. 4 

 TOTAL 28 

BIBLIOGRAFIE 

Carcione, J. M.,Tinivella, U., 2000. Bottom-simulating reflectors: Seismic velocities and 
AVO effects. Geophysics, vol 56, no. 1. 
Cranganu, C., Downey, M., 1998. The outlook for production of methane from Black 
Sea gas hydrates deposits. 3rd International Conference on the Petroleum Geology and 
Hydrocarbon Potential of the Black and Caspian Seas Area. 
Majarowicz, J. A., Osadetz, K. G., 2001. Gas hydrates distribution and volume in 
Canada. AAPG Bulletin, vol 85, no. 7. 
Shaoming, L., McMechan, G. A., 2002. Estimation of gas hydrate and free gas 
saturation, concentration and distribution ffrom seismic data. Geophysics, vol 67, no. 2. 
***, 2002. Gas Hydrate Research - GEOMAR – Status seminar "Gashydrate in 
Geosystem" 

 

 

Conţinut disciplină 

LABORATOR 

Tematică Durată (ore) 

Identificarea reflectorilor care simuleaza forma fundului marii (BSR) pe sectiunile 
seismice migrate (PSTM). Corelarea sectiunilor seismice cu informatiile de sonda. 

4 

Calculul atributelor trasei seismice- puterea reflexiei, faza instantanee, frecventa 
instantanee. Identificarea zonei de stabilitate a gaz hidratilor si a zonelor cu gaze 
libere. 

6 

Identificarea bright spot-urilor, analiza multiatribut a zonelor de interes. 6 
Identificarea gaz hidratilor pe diagrafiile electrice din sonde.  Crearea unor  modele de 
identificare a zonelor cu gaz hidtati pe baza corelarii datelor seismice si de sonda  

6 

Efectuarea de calcule volumetrice privind cantitatile de gaz hidrati si identificarea unor 
metode de exploatare economica a acestora. 

6 

 TOTAL 28 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea in notare, exprimata in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10 
 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 0 
 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
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Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

Lucrare scrisa, doua sau trei subiecte. 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Răspunsuri corecte la 50% dintre subiectele de examen 
(evaluare finală). 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

Răspunsuri corecte la 100% dintre subiectele de examen 
(evaluare finală). 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. Pregătire prezentări orale 7 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 0  9. Pregatire examinare finală 2 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 6  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

4  12. Documentare pe INTERNET 6 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control   14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 44 

 
 
 
Data completării: 1 Februarie 2014           Semnătura titularului:  Mihai Tanasa     ________________________ 

 
 
  
 
 


