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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 

Geobiologie aplicată 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Iuliana Lazăr
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. Dr. Iuliana Lazăr 

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

Examen 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
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/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
3.4.4.Tutorialã 10 
3.4.5. Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  14 
3.7. Total ore studiu individual 122 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum geologie generală, microbiologie, (micro)paleontologie, chimie, paleobiologie, (paleo)ecologie.
4.2. De competenţe Studentul trebuie să aibă competenţe generale de recunoaştere şi descriere detaliată a entităţilor 

geologice, paleontologice, ecologice / paleoecologice; competenţe generale de identificarea 
factorilor limitativi de mediu ȋn mediile depoziţionale marine.

150 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului videoproiector
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Orele se desfasoară în laboratoare prevăzute cu echipamente pentru prepararea 
rocilor carbonatice și în laboratoare specializate pentu microscopie optică. 
Laboratoarele deţin de asemenea colecţii de eşantioane de roci (inclusiv suprafeţe 
şi plachete slefuite) şi fosile utilizate pentru observaţii macroscopice mineralogice, 
paleontologice, sedimentologice, taphonomice.

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să înțeleagă conceptele fundamentale ale geobiologiei, corelarea informațiilor geologice şi a celor biologice pe 
parcursul timpului geologic și importanța geobiologiei în dezvoltarea durabilă a unei zone. 
Să înțeleagă relațiile existente între procesele geologice și cele biologice la scara globală până la micro-medii 
specifice în mediul marin. 
Sã îşi însuşeascã temeinic metodologia de studiu multi- si interdisciplinar a proceselor geobiologice. 
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Să demonstreze capacitatea de însușire a cunoștințelor generale de bază, angajarea în discuții și dezbateri care 
urmăresc dezvoltarea capacității de analiză și sinteză. 
Să poată dezvolta capacitatea studenților de a realiza descrieri specifice, detaliate și riguroase din punct de vedere 
științific, capacitatea studenţilor de a interpreta datele de observație, angajându-i în dezbateri profesionale. 

Să poată gândi activitatea de cercetare științifică multi- şi interdisciplinară a tematicilor legate de geobiologie. 
Să demonstreze preocupare privind perfecționarea capacității de sinteză, de expunere și/sau redactare a 
informațiilor dobândite, manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul ştiinţific, 
valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, participarea la propria dezvoltare 
profesională. 

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare interacțiunile dintre geologia, geografia şi 
biologia/paleobiologia (micro)organismelor care trăiesc sau care au vieţuit pe parcursul 
timpului geologic și modul în care procesele geologice influențează dezvoltarea vieții pe 
această planetă.

7.2. Obiectivele 
specifice 

Sã înţeleagã diversele interacțiuni microbilaite-metazoare pe parcursul timpului geologic. 
Să recunoscă entitățile ecologice / paleoecologice în cadrul sistemelor depoziționale acvatice / 
clasificarea unităților paleoecologice în diferite sisteme. 
Să interpreteze factorii limtativi de mediu în diferite medii depoziționale carbonatice, noțiuni 
de taphonomie în domeniul marin, semnificația paleoecologică și paleoambientală a 
diferitelor asociații de lithofacies/microfacies/taphofacies.

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 ore 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

Curs 1 - Evenimente geobiologice majore : oxigenerea hidrosferei și biosferei ; apariția 
și dezvoltarea organismelor metazoare; evenimentele Snowball Earth;  evenimente 
anoxice pe parcusul istoriei geologice; dezvoltarea platformelor carbonatice: mările 
carbonatice versus mările aragonitice– 2 ore

Prelegere Prezentare 
PowerPoint 

Curs 2 – Istoria Oceanului Neotethys şi a domeniilor marine asociate pe parcursul 
Mesozoicului – 2 ore 

Prelegere Prezentare 
PowerPoint

Curs 3- Co-evoluția vieții si a Pamântului din perspectivă geobiologică : Banded Iron 
Formation si microbialite feruginoase – 2 ore

Prelegere Prezentare 
PowerPoint

Curs 4- Interactiuni biotice in cadrul comunitatilor benthice acvatice recente si fosile – 
2 ore 

Prelegere Prezentare 
PowerPoint

Curs 5 - Paleoecologia sistemelor marine si reconstituirile paleobiogeografice: 
provincii faunistice; coeficienti de similitudine; gradinetul de diversitate latitudinala; 
diversitate specifica; dispesia (paleo)biogeografica; vicarianta biogeografică – 2 ore

Prelegere Prezentare 
PowerPoint 

Curs 6 -  Comunități de organisme asociate faciesurilor carbonatice metano-
chemosintetice fosile și actuale – 2 ore

Prelegere Prezentare 
PowerPoint

Curs 7 – Arhive geologice – niveluri condensate, discontinuități și faunele fosile 
asociate – 2 ore 

Prelegere Prezentare 
PowerPoint

 Bibliografie Obligatorie: 
Bosence, D. W. J., Gibbons, K. A., Le Heron, D. P., Morgan, W. A., Pritchard, T. & Vining, B. A. (eds), 2016. Microbial 

Carbonates in Space and Time: Implications for Global Exploration and Production. Geological Society, London, 
Special Publications, 418. 

Fernández-López, S., 1991. Taphonomic concepts for a theoretical Biochronology. Revista Española de Paleontología 6, 
37-49.  

Flügel, E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Springer, Erlangen, 984 pp. 
Fӧllmi, K. B., Godet, A., Bodin, S., Linder, P., 2006. Interactions between environmental change and shallow-water 

carbonate build-up along the northern Tethyan margin and their impact on the early Cretaceous carbon isotope 
record. Paleoceanography 21, 1-16. 

Fürsich, F. T., 1978. The influence of faunal condensation and mixing of the preservation of fossil benthic communities. 
Lethaia 11, 243-250. 

Philip J., Masse JP., Camoin G. (1995) Tethyan Carbonate Platforms. In: Nairn A.E.M., Ricou LE., Vrielynck B., 
Dercourt J. (eds) The Tethys Ocean. Springer, Boston, MA 

Pomar, L. and Kendall, C.G.St.C., 2008. Architecture of Carbonate Platforms: A Response to Hydrodynamics and 
Evolving Ecology. SEPM Special Publication, Controls on Carbonate Platform and Reef Developmen, 89: 187–
216, ISBN 978-1-56576-130-8. 

Riding, R. 2011. Microbialites, stromatolites, and thrombolites.  In J. Reitner and V. Thiel (eds), Encyclopedia of 
Geobiology. Encyclopedia of Earth Science Series, Springer, Heidelberg, pp. 635-654. 

Schlager, W., 1989. Drowning unconformities on carbonate platforms. In: Crevello, P. D., Wilson, J. L., Sarg, J. F., 
Read, J. F. (Eds.), Controls on Carbonate Platform and Basin Development. SEPM, Special Publication 44, pp. 
15-25. 

Stanley, S.M., 2005. Earth System History. W.H. Freeman and Company. New York. 567 p.  
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Strasser, A., Pittet, B., Hillgärtner, H., Pasquier, J.-B., 1999. Depositional sequences in shallow carbonate-dominated 
sedimentary systems: concepts for a high-resolution analysis. Sedimentary Geology 128, 201–221.

Bibliografie Facultativă: 
Erba, E., Bartolini, A., Larson, R. L., 2004. Valanginian Weissert oceanic anoxic event. Geology 32, 149-152. 
Fabricius, F. H., 1977. Origin of Marine Ooids and Grapestones. Contributions to Sedimentology 7, 113 pp. 
Föllmi, K. B., 2012. Early Cretaceous life, environment and anoxia. Cretaceous Research 35, 230-257. 
Kiel, S. (Editor), 2010. The Vent and Seep Biota. Aspects from Microbes to Ecosystems. Springer. DOI 10.1007/978-90-

481-9572-5 
Leinfelder, R.R., Schmid, D.U., Nose, M., Werner, W. 2002. Jurassic reef patterns—the expression of a changing globe. 

SEPM Special Publication No. 72, SEPM (Society for Sedimentary Geology), ISBN 1-56576-081-6, p. 465–520. 
Sandy, M.R., Lazăr, I., Peckmann J., Birgel D., Stoica, M., Roban R.D., 2012. Methane-seep brachiopod fauna within 

turbidites of the Sinaia Formation, Eastern Carpathian Mountains, Romania. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 323–325 (2012) 42–59, doi:10.1016/j.palaeo.2012.01.026. 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28 ore 

 Ex. lucrãri laborator 

1. Metodologia de cercetare utilizată în 
cadrul studiilor geobiologice 
multidisciplinare; Tehnici de studiu ale 
rocilor carbonatice  – 6 ore 

Prezentarea detaliată a metodologiei de studiu pe teren (cartare și prelevare 
de probe) și in laborator (analiza microfaciesală, difractie de raze X, 
cathodoluminiscenta, fluorescenta  de raze X, microscopie electronică, etc). 

2. Criterii de tafonomie si 
microtaphonomie utilizate in studiul 
bioasociatiilor fosile (autohtone; 
parautohtone; allohtone) – 6 ore 

Observații directe macroscopice și microscopice pe  eșantioane, suprafețe 
șlefuite, secțiuni subțiri reprezentative pentru diferite grupe de organisme 
fosile. 

3. Teme individuale sau ȋn echipa: 
Interactiunea microbialite-metazoare în 
paleomedii depoziționale carbonatice – 8 
ore 

documentare / informare / / prelucrarea materialelor in laborator / interpretare/ 
sintetizare / expunerea si valorificarea rezultatelor. 
Exemple de teme individuale sau ȋn echipe de câte doi studenţi: 
- Stromatolite feruginoase fosile şi actuale produse de microorganisme 
microaerofilice autotrofe Fe-oxidante şi contextul paleoecologic şi 
paleodepoziţional al genezei acestora pe parcursul timpului geologic; 
- Strategii de supraviețuire în micromedii carbonatice marine: interactiuni 
microbialite-metazaoare în Jurasic- exemple din Carpaţi; 
- Istoria evolutiva a ecosistemelor recifale –Paleoecologia megastructurilor  
microbial-recifale jurasice din Dobrogea Centrală; 

4. Teme individuale sau in echipa: 
Paleoecologia sistemelor carbonatice 
marine şi reconstituiri de paleomediu și 
paleobiogeografice – 8 ore. 

documentare / informare / / prelucrarea materialelor in laborator / interpretare/ 
sintetizare / expunerea si valorificarea rezultatelor. 
- Comunităţi de brachiopode mesozoice asociate unor paleoecosisteme 
marine chemosintetice – exemple din Carpaţi 
- Comuntăţi de metazoare asociate structurilor carbonatice de tip mudmound 
- Arhive geologice - niveluri condensate și suprafețe de discontinuitate din 
Carpații Sudici 
-  Evenimente globale anoxice reflectate ȋn evoluţia sistemelor de 
platforme/rampe carbonatice pe parcursul Mesozoicului 

Bibliografie Obligatorie: 
Flügel, E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Springer, Erlangen, 984 pp. 
Gómez, J. J., Fernández-López, S., 1994. Condensation processes in shallow platforms. Sedimentary Geolology 92, 

147–159. 
Tucker, M.E and Wright, V.P., 1990. Carbonate Sedimentology, Blackwell Science Ltd, DOI:10.1002/9781444314175, 

482pp. 
Bibliografie Facultativă: 
Bărbulescu, A. 1974. Stratigrafia Jurasicului din Dobrogea centrală. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 

Bucureşti 173 pp. 
Bucur, I.I., Săsăran, E., Balica, C., Beleș, D., Bruchental, C., Chendeș, C., Chendeș, O., Hosu, A., Lazăr, D.F., Lăpădat, 

A. Marian, A.V., Mircescu, C., Turi, V., Ungureanu, R., 2010. Mesozoic carbonate deposits from some areas of 
the Romanian Carpathians – case studies. Cluj University Press, 203pp. 

Herrmann, R., 1996. Entwicklung einer oberjurassichen Karbonatplattform: Biofazies, Riffe und Sedimentologie im 
Oxfordium der Zentralen Dobrogea (Ost-Romanien). Berliner geowiss E19, 1-101. 

Grădinaru, M., Lazăr, I., Bucur, I.I., Grădinaru, E., Săsăran, E., Ducea, M.N., Andrăşanu, A. 2016. The Valanginian history 
of the eastern part of the Getic Carbonate Platform (Southern Carpathians, Romania): evidence for emergence and 
drowning of the platform. Cretaceous Research, 66, 11-42. DOI: 10.1016/j.cretres.2016.04.012 

Grădinaru M., Lazăr I., Ducea M. N., Petrescu L. Microaerophilic Fe-oxidizing micro-organisms in Middle Jurassic 
ferruginous stromatolites and the paleoenvironmental context of their formation (Southern Carpathians, 
Romania). Geobiology. 2019; 00:1–26. https :// doi.org/10.1111/gbi.12376 

Lazăr, I.,  Grădinaru ,M., 2014. Paleoenvironmental context and paleoecological significance of unique agglutinated 
polychaete worm tube– ferruginous microstromatolite assemblages from the Middle Jurassic of the Southern 
Carpathians (Romania). Facies, 60, 2, p. 515-540, DOI: 10.1007/s10347-013-0390-0 (ISI) 



 4

Lazăr, I.,  Grădinaru , M., Petrescu, L., 2013. Ferruginous microstromatolites related to Middle Jurassic condensed 
sequences and hardgrounds (Bucegi Mountains, Southern Carpathians, Romania). Facies, 59, 2, p. 359-390, DOI: 
10.1007/s10347-012-0313-5 (ISI) 

Lazăr, I.,  Panaiotu , C.E., Grigore, G., Sandy, M. R., Peckmann, J., 2011. An unusual brachiopod assemblage in a Late 
Jurassic (Kimmeridgian) stromatactis mud-mound of the Eastern Carpathians (Hăghimaş Mountains), Romania. 
FACIES, 57:627–647, DOI: 10.1007/s10347-010-0261-x.  

Nicolae Grădinaru Mihaela, 2011. Geneza hardground-urilor jurasice din Munţii Bucegi şi din Muntii Almăjului (Sviniţa). 
Teza de doctorat. Universitatea din Bucuresti, 243 p. 

Săsăran, E., Ungur, C.G., Bucur, I.I., Mircescu, C.V. 2017 Microfacies analysis and depositional environments of the 
upper Tithonian−lowermost Valanginian Cheile Dâmbovicioarei Formation (Getic Carbonate Platform, Romania). 
2017, Acta Palaeontologica Romaniae, 13(1):25-48.

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

Această disciplină prezintă un caracter intertidisciplinar pregătind studenţii pentru diferitele aspecte de cercetare pe care 
le vor aborda în cadrul unor proiecte interdisciplinare. Disciplina demonstrază importanța studiilor aplicate de geobiologie 
în cadrul unor echipe de cercetare interdisciplinare. Această disciplină umarește pregătirea de absolvenți care să poată 
coopera ȋn echipe care să propună și să implementeze programe coerente de dezvoltare locală, prin utilizarea rațională a 
resurselor geologice dintr-o zonă, în paralel cu programe de geoturism şi protecție a mediului (natural, peisagistic, 
arhitectural, cultural) în contextul dezvoltării durabile a zonelor studiate.

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Ințelegerea conceptelor fundamentale 
ale  geobiologiei aplicate ȋn cunoşterea 
patrimoniului natural.

Examen oral 
30% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea completă și corectă a temelor 
de LP şi prezentarea coerentă a 
următoarelor date din cadrul referatului 
realizat: 
- contexul geologic general; 
- metodologia de cercetare aplicată;  
- rezultatele obţinute; 
- interpretarea datelor și descrierea 
contextului stratigrafic /paleoecologic /a 
paleomediilor depoziționale; 
-concluzii; 
- bibliografia utilizată

Realizarea unui referat pe baza 
unui material studiat in cadrul 
orelor de LP și prezentarea 
rezultatelor printr-o prelegere 
PowerPoint. 

70% 

10.6. Standard minim de performanţă: Efectuarea în proporție de 60% a orelor de LP; Realizarea satisfăcătoare a  
referatului și a temelor de a temelor de LP.

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut)  
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele - DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS (de specialitate), DC (complementarã).  
 - pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac (facultativã). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
25.01.2020 

 
 

Titular curs 
Prof. Dr. Iuliana Lazăr 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Iuliana Lazăr, 

 

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 

 


