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Membri
Cadre didactice in activitate
Prof dr ing  Marius Stoica
Ponf dr ing Iuliana Lazar
Prof dr ing habil Mihai Popa
Conf dr ing Viorel Ungureanu
Conf dr ing Doru Badescu
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Lect dr ing Alexandru Andrasanu
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Lect dr Ioan Munteanu
As dr ing Alina Floroiu
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Cadre didactice asociate si invitate
Prof dr Dinu Corneliu
Prof dr Dan Grigorescu
Prof dr Ovidiu Dragastan
Prof dr Eugen Gradinaru
Prof dr Pene Constantin
Dr Dorina Tambrea
Dr Daniela Vlad
Dr Ana Maria Iuga

Cercetatori asociati / doctoranzi
Dr Iuliana Vasiliev
Drd Dan Palcu
Dr Simona Saint Martin
Drd Cristina Toma
Drd George Kundor
Drd Dragos Panaitescu
Msc Andreea Mîrza
Geolog Ion Coconu

DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE
ANUL UNIVERSITAR 2019- 2020



Cursuri si domenii de expertiza
ale membrilor Departamentului de Geologie

specializarea INGINERIA GEOLOGICA A RESURSELOR

GEOLOGIA RESURSELOR / PETROL / CARBUNI

ZACAMINTE DE HIDROCARBURI / EXPLORAREA ZACAMINTELOR DE HIDROCARBURI

ANALIZA BAZINELOR DE SEDIMENTARE

STRATIGRAFIE SEISMICA

MICROPALEONTOLOGIE APLICATA

MICROFACIESURILE ROCILOR CARBONATICE

GEOLOGIE ISTORICA / STRATIGRAFIE

TECTONICA

GEOLOGIA  ROMANIEI

GEOCONSERVARE / GEOPARCURI



Centre de cercetare afiliate departamentului

• Centrul de Tectonica si Geologie ambientala

• Centrul Geomedia

• Centrul de cercetare pentru Geologia 
zăcămintelor de cărbuni și protecţia mediului

• Colectivul de cercetare în geologia 
zăcămintelor de hidrocarburi



Lect dr Ioan Munteanu
As. Dr Alina Floroiu
Dr Daniela Vlad

Geologia zăcămintelor de hidrocarburi



Geologia resurselor de hidrocarburi
Practica de specialitate - Moreni, Moinești, Buzău



Analiza bazinelor de sedimentare

Este domeniul care se ocupă cu descifrarea arhitecturii bazinelor de sedimentare 
precum și a procesele tectono-sedimentare de formare și evoluție ale acestora. 

Stratigrafia secvențială

Analiza depozitelor sedimentare 
într-un context cronostratrigrafic și 
încadrarea acestora în secvențe 
depoziționale, legate getic, prin 
delimitarea limitelor secvențiale pe 
baza geometrilor stratelor. 



Explorarea Zăcămintelor de 
hidrocarburi

Este o activitate interactivă, multidisciplinară, 
care implică îmbinarea cunoștințelor din 
diverse domenii ale geoștiințelor și utilizarea 
diverselor metode geologice și geofizice, 
pentru realizarea unui model geologic 
coerent, cu scopul final de a descoperii noi 
resurse de hidrocarburi.

Studenții vor învăța tehnici si metode de 
interpretare integrată a datelor geologice și 

geofizice: seismică 2D, 3D, diagrafii geofizice, 

softuri precum Schlumberger Petrel, IHS 
Kigdome, Petromod, OpenDtect etc. 



Geologia resurselor de carbuni / 
Paleobotanica

Prof Dr. Habil. Mihai Emilian Popa 

Exemplu Proiecte:
1. IGCP 575 "Pennsylvanian terrestrial 
habitats and biotas in southeastern
Europe and northern Asia Minor and 
their relation to tectonics and climate“
(co-PI)
2. Baze de date paleobotanice si 
antracologice, proiect intern UB

3. POS-DRU scoli doctorale (curs de Scientific writing), septembrie 2011.
4. Documentatia pentru o noua rezervatie paleobotanica (monument al naturii) la Secu a 
fost depusa la CMN.



Laboratorul de teren 

Dilcher-Popa

Bigar

jud. Caras-Severin



Tectonică
Geologia României

Conf. dr Doru Badescu
As. drd Dragos Panaitescu



Prof. Dr. Ing. Marius Stoica

Biostratigrafie
Cartare in depozite sedimentare
Micropaleontologie



Proiecte de cercetare
Biostratigraphic, magnetostratigraphic
and stable isotope constraints
on the paleoenvironmental 
evolution of the Paratethys

2. NWO Project-The Evolution of Paratethys: the lost sea of Eurasia, Coord. Utrecht University, Prof. 
Dr. Wout Krijgsman
3. Darius, A32. Geodynamic and paleoclimatic evolution of the Caspian Sea.Paratethys restriction 
during Maikop and Productive Series, Coordinator Utrecht University, The Netherlands
4. TUBITAK Project 117R012- Unravelıng the Plıocene-Pleıstocene contınental and marıne 
envıronmental transıtıons usıng hıgh resolutıon ıntegrated stratıgraphıc and sedımentologıcal 
methods ın southwest Anatolıa.

1. PRIDE - H2020-MSCA-ITN-2014-642973, cu 
titlul "Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse 
and DEmise"NWO Project-The Evolution of 
Paratethys: the lost sea of Eurasia, Prof. Marius 
Stoica, Coordonator din partea Universitatii din 
Bucuresti.



Prof. dr. Ing. Iuliana Lazăr
Lect dr Mihaela Grădinaru

Stratigrafie si reconstituri de 
paleomedii in bazinele de 
sedimentare marine

Domenii de cercetare majore de cercetare 
stiintifica: 

-Paleoecologia şi Taphonomia asociaţiilor 
fosile din medii depoziţionale marine; 
-Paleobiogeografia faunelor benthice 
marine în Jurasic şi Cretacic; 
-Geologie de teren-Cartare în depozite 
sedimentare.



Lect . dr. Mihaela Gradinaru

Geologie generala

Microfaciesurile rocilor carbonatice



Prof. dr Iuliana Lazar 

Dendritic crenulated 
microstromatolites 
assigned to Frutexites

Lect. Dr Mihaela Gradinaru

Proiecte de cercetare:
Analiza multidisciplinara 
(paleontologica, 
sedimentologica, taphonomica, 
microfaciesală, diagenetica, 
geochimica si mineralogica) a 
nivelurilor condensate și a 
discontinuitatilor asociate.

Arhive geologice - niveluri condensate și 
suprafețe de discontinuitate 

din Carpații



Conf. Dr. Zoltan CSIKI-SAVA
Lect. Dr. Stefan Vasile

Stratigrafie
Studiul ecosistemelor tereste
Vertebrate
Dinozauri, Mammifere
Biostratigrafie



Lector dr. ing. Ştefan VASILE
https://unibuc.ro/user/stefan.vasile/
stefan.vasile@gg.unibuc.ro

Domenii de cercetare abordate până în prezent:
- stratigrafia depozitelor continentale cretacice din România;
- paleontologia şi paleoecologia microvertebratelor din 
Cretacicul târziu al României;
- studiul megafaunelor de iebivor e din Pleistocenul Bazinului

Dacic;
- paleontologia și paleoecologia asociațiilor herpetofaunistice

pleistocene din sudul României;
- arheozoologia unor situri paleolitice din România.

Realizări majore:
- descoperirea şi descrierea celei mai vechi specii de şarpe fosil 

cunoscut până în prezent din România: Nidophis insularis Vasile, 
Csiki-Sava et Venczel 2013, în depozitele Cretacicului superior din 
Bazinul Haţeg;

- descoperirea de noi situri fosilifere cu resturi de vertebrate şi 
plante în formaţiunile Cretacicului terminal din Bazinele Haţeg şi 
Rusca Montană;

- Redefinirea formaţiunilor continentale Maastrichtiene din 
Bazinele Haţeg şi Rusca Montană

- descrierea în premieră a unor asociații herpetofaunistice fosile
pleistocene din Bazinul Dacic

Nidophis insularis
Reconstituire de 
Jakub Kowalski, Opole

https://unibuc.ro/user/stefan.vasile/


Teme de cercetare disponibile pentru aprofundare în cadrul lucrărilor de licență/disertație:

Studiul asociațiilor 
megafaunistice și a 
herpetofaunei din 
depozitele carstice 

pleistocen superioare 
(M. Perșani, M. 

Mehedinți)

Studiul 
asociațiilor 

megafaunistice și 
a herpetofaunei 
din depozitele 

fluviatile 
pleistocen 
inferioare 

(Bazinul Dacic)



Geologie marina

Utilizarea metodelor acustice 

pentru studiul ecosistemelor marine

Conf.dr. ing. Viorel Gh. UNGUREANU



Lect. Dr. Ing. Alexandru Andrășanu

• Proiecte naționale și internaționale de cercetare si educatie

in Geoconservare – Geoparcuri EEA Grants, Erasmus+ Interreg

• Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului (Geoparc UNESCO)

• Proiecte internationale de educatie si geoconservare





Concepte in activitatea educationala:
-înţelegerea comprehensivă a proceselor şi fenomenelor geologice pe teren;

-dezvoltarea capacităţii de observatie şi descriere cu acurateţe a caracteristicilor 
geologice



Dezvoltarea capacităţii de analiză a informaţiilor obţinute 
prin studiile de teren şi laborator ;



Rezultatele cercetarilor sunt 
prezentate la reuniuni stiintifice 

nationale si internationale



Inţelegerea profundă a conceptului de dezvoltare durabilă prin corelarea necesităţii 
de exploatare raţională a resurselor minerale si de hidrocarburi, cu necesitatea de 
conservare a patrimoniului natural si cultural, într-un spaţiu economic în permanentă 
schimbare.



Programele de Master coordonate de 
Departamentul de Geologie

• EBSRM - Evaluarea Bazinelor de Sedimentare si Resurse
Minerale – Master specializat

• GBA - Geologie Aplicata in Conservarea

Patrimoniului Natural si Cultural -

Master interdisciplinar



Master EBSRM

Zone studiate: 

Studiile cuprind practic toate unitatile tectonice majore din alcatuirea teritoriului romanesc:  

Orogen, foreland, Marea Neagra, bazine intramontane . 

Teme de dizertatie: 

Sunt abordate teme cu carcter local sau regional, care utilizeaza analize integrate , 

multidisciplinare, prin mai multe metode structural-tectonice, biostratigrafice,......

Toate proiectele au componente aplicative specifice de teren si/sau de laborator.

 tectonica si analiza structurala 

 analiza bazinelor de sedimentare

 neotectonica si tectonica activa

 seismicitate si seismotectonica 

 interpretare structurala si stratigrafica a sectiunilor seismice de reflexie

 intepretarea datelor de foraj si corelarea diagrafiilor de sonda



Capabilitati, echipamente: 
→programe specializate de interpretare seismica: Petrel (Schlumeger), Geoframe
(Schlumbeher), Kingdom Suite ( Seismic Micro Technology) 
→ programe de GIS si imagini satelitare: Mapinfo , GlobalMapper, ENVI, ErMapper, 
→programe petru analize microstructurale si de paleostres : Tensor, Stereonet, etc.
→ programe pentru modelare tectonica: 2D,3D,4D Move; 2D,3D Flexure; Backstrip; 
Rheology
→ programe de procesare si interpretare a datelor de georadar, electrometrie, seismica
de mica adancime:  Radan (GSSI) SeiSee, SeisImager (Geometrics), Abem software 
→ georadar GSSI, statie seismica de mica reflexie (Geode Geometrics), electrometru, 
GPS, echipamente de probare si analize structurale in teren



Oportunitati:
Operarea cu date reale si de actualitate din diverse domenii conexe tectonicii;
Familiarizarea cu metodologia, fluxul de lucru si software-uri utilizate in prezent
de companiile de profil;
Oportunitati de extindere si aprofundare a studiilor in cadrul unor programe de
master si doctorat
Toate temele sunt racordate la proiecte nationale si/sau internationale de
cercetare
familiarizare cu lucrul in echipa, abordarea interdisciplinara, intelegerea
modalitatilor de corelare si integrare a rezultatelor



•Institute de cercetari

Institutul National de Geologie si 
Ecologie Marina

Institutul Geologic al Romaniei

Geotec Consulting

Institutul National de de Cercetare –
Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

Locuri de munca dupa absolvire



•Sevicii pentru companii de petrol

•Mud logging 

• Well logging

LOCURI DE MUNCA



•Companii petroliere

-Explorare

-Inginerie de rezervor

-Procesare si interpretare date

-Mud logging

Locuri de munca dupa 
absolvirea masterului EBSRM?



Unde poti lucra dupa 
absolvirea 

masterului GBA?



Amsterdam

Utrecht

Delft

Hamburg

Karlsrue

Brest

Paris

Kent State 
University, 
Ohio, USA

Oportunitati pentru studii doctorale

Geologie regionala si tectonică
Biostratigrafie
Resurse energetice
Geologie marină
Geoconservare

DUBLĂ COORDONARE CU UNIVERSITATI DIN



Indiferent de specializarea pe care o vei alege, 

Facultatea de Geologie si Geofizica
va ofera sansa unei cariere de succes ca inginer geolog, 

geofizician si geolog.


