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FISA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

Geologia și Geotectonica României II

Anul de studiu

III

Semestrul*

6

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

Total ore din planul de
invatamant

44

Total ore pe semestru

Titularul disciplinei

56

Total ore studiu individual

E
4
100

Conf. dr. ing. geolog Marius Stoica
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea

GEOLOGIE SI GEOFIZICA

Programul

LICENTA

Departamentul

Geologie

Profilul

GEOLOGIE

Specializarea

Geologie

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)

Total

C**

S

L

P

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)
1. Cunoaştere şi înţelegere
Descrierea litostratigrafiei şi a evolutiei tectonice a unitatilor Orogenului Carpatic: Dacidele mediane,
Dacidele externe, Dacidele marginale, Moldavidele ; Descrierea litostratigrafiei şi a evolutiei tectonice
a : Avanfosei carpatice; Depresiunea Transilvaniei, Depresiunea Pannonica, Depresiuni intramontane,
Vulcanitele neogene si magmatismul Cuaternar.

Competente
specifice
disciplinei

2. Explicare si interpretare
Pentru fiecare unitate geotectonică sunt prezentate:
(a) succesiunile litostratigrafice: litofaciesuri, conţinut paleontologic, interpretarea acestora în contextul
reconstituirii mediilor depozitionale in care s-au acumulat/format;
(b) evolutia geotectonică a fiecarei unitati studiate;
(c) fenomene / corpuri magmatice asociate;
(d) reconstituiri paleogeografice pe baza interpretărilor tectonice şi stratigrafice, în context european, in
contextul catenei Alpino-Carpato-Himalaian;
(e) mentionarea succintă a resurselor de substante minerale utile si a ariilor protejate esistente pe
teritoriul fiecărei unităti geotectonice;
3. Instrumental – aplicative
In cadrul lucrărilor de laborator, pentru fiecare unitate geotectonica se realizează urmatoarele teme:
- Delimitarea unitatii studiate pe harta geotectonică a Romaniei (individual);
- Studierea hărtilor geologice scara 1:200.000 si/sau 1:50.000 (in echipe de cate 2-3 studenti);
- Observarea de esantioane de roci (metamorfice, magmatice, sedimentare) şi fosile reprezentative
pentru litofaciesuri studiate (individual);
- Realizarea de coloane litostratigrafice (individual);
- Realizarea de secţiuni geologice (individual).
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4. Atitudinale
Cursul fiind sustinut prin prezentari PowerPoint, specifice pentru fiecare subiect abordat, permite
insusirea de catre studenti a cunostintelor generale de baza, angajeaza studentii la discutii si dezbateri
care urmaresc dezvoltarea capacitatii acestora de analiza si sinteza.
Cursul si lucrarile practice stimuleaza capacitatea studentilor de a realiza descrieri specifice, detaliate si
riguroase din punct de vedere stiintific, dezvolta capacitatea studentilor de a interpreta datele de
observatie, angajandu-i in dezbateri profesionale.
Temele de lucrari practice pe care studentii trebuie sa le realizeze, le dezvolta capacitatea de sinteza, de
expunere si/sau redactare a informatiilor dobandite, manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata
de domeniul ştiinţific, valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice,
participarea la propria dezvoltare profesionala.
Durată
Dacidele mediane : Panzele Central-Est Carpatice (Bucovinică, Sub-bucovinică, Infrabucovinice); Panza Getică ; Panzele Supra-getice; delimitare; succesiuni litostratigrafica ;
evolutie tectonică ; evenimente magmatice asociate.

Conţinut
disciplină
CURS

BIBLIOG
RAFIE

Dacidele externe: Panza Flisului Negru, Panza de Baraolt, Panza de Ceahlău, Panza de Bobu,
panza de Severin.
Dacidele Marginale: (Unitatea Danubiană): litostratigrafia fundamentului si a cuverturii
sedimentare; evolutia tectonică.
Moldavide: Panza Flisului Curbicortical, Panza de Macla
Moldavide: Panza de Audia, Panza de Tarcau
Moldavide: Panza Cutelor Marginale, Panza Subcarpatică
Avanfosa carpatică
Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Pannonica

4
4
4
2
2
2
2
2

Depresiuni intramontane din Carpati

2

Vulcanite neogene din Carpatii Orientali ; Magmatismul Cuaternar

2

Orogenul carpatic in contextul geotectonic al catenelor alpine din Europa

2

TOTAL
28
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Tematică

Conţinut
disciplină
LABORATO
R

Durată

Dacidele mediane: delimitarea pe harta geotectonică a Romaniei; studierea hărtilor
geologice; observarea esantioanelor reprezentative pentru litofaciesuri studiate; coloane
litostratigrafice; secţiuni geologice.
Dacidele externe: delimitarea pe harta geotectonică a Romaniei; studierea hărtilor
geologice; observarea esantioanelor reprezentative pentru litofaciesuri studiate; coloane
litostratigrafice; secţiuni geologice.
Dacidele marginale: delimitarea pe harta geotectonică a Romaniei; studierea hărtilor
geologice; observarea esantioanelor reprezentative pentru litofaciesuri studiate; coloane
litostratigrafice; secţiuni geologice.
Moldavide: delimitarea pe harta geotectonică a Romaniei; studierea hărtilor geologice;
observarea esantioanelor reprezentative pentru litofaciesuri studiate; coloane
litostratigrafice; secţiuni geologice.
Anafosa si Depresiuni: delimitarea pe harta geotectonică a Romaniei; studierea hărtilor
geologice; observarea esantioanelor reprezentative pentru litofaciesuri studiate; coloane
litostratigrafice; secţiuni geologice.
Revederea materialelor si pregatirea testului final de LP
Testul final de lucrari practice
TOTAL

La stabilirea notei finale se iau în considerare

4

4

4

6

4
4
2
28

Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)

40% (4 puncte)

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

30% (3 puncte pentru rezolvarea corecta a
subiectelor de la Testul final de LP)

- testarea periodică prin lucrări de control

-

- testarea continuă pe parcursul semestrului

10% (1 punct pentru prezenta 100% activa
la orele de LP)

- activităţile gen teme etc

20% (2 puncte pentru realizarea completa
si corecta a temelor de LP in timpul orelor
de LP)

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

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

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
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Raspunsuri la examenul final = 2 puncte
Obtinerea la LP a unui punctaj cumulat (din
prezenta activa la LP - 1p; Teme, Exercitii Lp
1p; Test Final LP 1p) = 3 puncte
______________________________________________________
TOTAL Examinare finala = 5 puncte (nota 5)

Raspunsuri la examenul final = 4 puncte
Obtinerea la LP a unui punctaj cumulat (din prezenta activa la
LP, Referat, Prezentare PPT., Teme, Exercitii Lp) = 6 puncte
________________________________________________________________
TOTAL Examinare finala = 10 puncte (nota 10)

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

6

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu dupa manual, suport de curs

10

9. Pregatire examinare finală

7

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

4

11. Documentare pe teren

0

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

4

12. Documentare pe INTERNET

2

6. Realizare teme, exercitii, etc.

4

13. Alte activităţi …

0

7. Pregatire lucrări de control

0

14. Alte activităţi …

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

Data completării: martie 2014

Semnătura titularului: Conf.dr.ing. Marius Stoica

44

