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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 Geologica
1.5. Ciclul de studii1) Master
1.6. Specializarea / Programul de studii Evaluarea Bazinelor  de Sedimentare și a Resurselor Minerale
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecventa

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Sisteme depoziționale - resurse asociate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Ing. Izabela Mariș
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect. Dr. Ing. Izabela Mariș 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 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  
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la procesele de clastogeneză, transport și 

acumularea sedimentelor în mediile naturale continentale, marine și de tranziție, precum și 
distribuția sistemelor depoziționale.

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se bazează pe expuneri sintetice, pe suport ppt.  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se bazează pe tehnici de laborator precum: analiza 
granulometrică, morfometrică și microscopică; măsurători directe pe eșantioane; 
analize grafice: coloane litologice, grafice de distribuție granulometrică, 
histograme; ritmograme; hărți de distribuție a faciesurilor sedimentare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 invatamant 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 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
3.4.4. Tutoriala 4 
3.4.5. Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  4 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoştiinţe fundamentale privind: Procesele depozitionale din mediile naturale; Conceptul de sistem depozitional 
(factori, procese, produse, faciesuri diagnostic, resurse minerale associate); Utilizarea resurselor minerale utile, 
metodologie aplicată; tehnici de explorare și exploatare. 

Înțelegerea impune cunoștiințe de chimie, mineralogie, sedimentologie, petrologie sedimentară, diageneză, 
geomorfologie.  
Cursul se bazează pe expuneri sintetice ale principiilor și conceptelor care guvernează procesele depoziționale 
actuale și din trecutul Pământului, în bazinele naturale, oferă studenților terminologia specifică și limbajul de 
bază necesar interpretării mecanismelor care au generat sedimentele. Se apelează frecvent la analiza unor „studii 
de caz” din România sau din zone geologice clasice. 
Cursul sustinut de proiectii de diapozitive și microfilme, documentare sau specifice subiectului abordat, 
angajeaza studentul in dezbateri periodice. Lucrările de laborator apelează la un instrumentar tehnic variat prin 
care studentul își însușește metode de analiză specifice: analiza granulometrică, analiza morfometrică, analiza 
microstructurală și secvențială, pentru a diagnostica diferitele tipuri de sedimente, realizarea unui model de facies 
și de a preciza arhitectura corpurilor de roci sedimentare și resursele minerale asociate. 
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 Cursul stimulează dezvoltarea personalității studentului, îl angajează în dezbateri profesionale, este pus în situația 
de a efectua descrieri specifice folosind un algoritm universal și de a interpreta date de observație. Sintezele sau 
analiza unor texte pe care au obligația să le efectueze le dezvoltă capacitatea de redactare, creativitatea și 
capacitatea de sinteză. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și insușească cunoștințele referitoare la distribuția resurselor minerale 
asociate sistemelor depoziționale, în vederea explorării și exploatării depozitelor 
de interes economic.

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleagă distribuția corpurilor sedimentare cu potențial economic. 
Să poată evalua conținutul resurselor minerale specifice domeniului sedimentar 
din punct de vedere geochimic, mineralogic, textural.. 
Să poată interpreta depozitele sedimentare specifice (siliciclastice; evaporitice; 
carbonatice și piroclastice), în vederea reconstituirii palegeografice și 
paleoambintale. 
Să cunoasca factorii sedimentării și condițiile de conservare al materialului 
sedimentar cu importanță economică.

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr de ore - 14 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Nisipuri cuarțoase. Geneză și utilizare. Importanță economică. Fracturarea 
hidraulică.  
Placersuri. Geneza și utilizare. Importanță economică.

Prelegere  

Roci și minerale argiloase: caolin; bentonită; argile comune; argile refractare; vermicu
Geneză și utilizare. Importanța economică. 
Evaporite: Geneză și utilizare .Imortanța economică. 

Prelegere  

Tufuri și zeoliti. Geneză și utilizare. Importanță economică.  
Fosforite: Geneză și utilizare. Importanța economică

Prelegere  

Ferilite; bauxite; manganolite; noduli polimetalici. Geneza si utilizare. Importanța 
economică.  

Prelegere  

Roci carbonatice (calcare si dolomite). Geneză și utilizare. Prospectare. Importanță 
economică. 

Prelegere  

Bibliografie Obligatorie:  
1. Anastasiu N.,Jipa D.(1989) Texturi si structuri sedimentare 
2. Anastasiu N.(1998) Sedimentologie si Petrologie sedimentara. Edit.Univ.Bucuresti. 400 pag 
3. Reading H.G.(1984) Sedimentary Environments and Facies 
4. Miall D.A. (1984) Sed.Basin Analysis. Springer Verlag. 
5. Serra O. (1985) Sedimentary environments from wireline logs.Schlumberger 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Galloway W.E.,Hobday K.D.(1983) Terrigenous Clastic Depositional Systems. Springer 
2. Posamentier H.W.,Vail P.R.(1988) Eustatic controls on clastic deposition. SEPM, 42 
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3. Bayer U.,Seilacher A. (1985) Sedimentary and Evolutionary Cycles.Elsevier. 
4. Einsele, G. (1992) Sedimentary Basins - Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer 
5. Rybár P.,  Domaracká L., Hamrák H. (2014)Technical and Economy Study of Polymetallic Nodules Seabed 

Mining in Mine Planning and Equipment Selection 
6. Herrero M.J., Escavy J.I. (2010) Economic Aspects of Continental Carbonates and Carbonates Transformed 

under Continental Conditions, Springer 
7. Stoops G., Marcelino V., Mees F., (2010) Lateritic and Bauxitic Materials, in Interpretation of 

Micromorphological Features of Soils and Regoliths, Springer 
8. Mange, M.A., Wright, D.T. (2007) – Development in Sedimentology, vol. 58, Heavy Minerals in Use, Springer 

 
 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 14 
 

 Ex. lucrari laborator 
 

Nisipuri cuartoase. Placersuri.  Elaborarea coloanelor litologice și recunoașterea 
secvențelor faciale. Determinarea parametrilor 
texturali: granulometrici, morfometrici și 
morfoscopici. Interpretări ambientale.

Lucrări de laborator 

Roci și minerale argiloase.  Elaborarea coloanelor litologice și recunoașterea 
secvențelor faciale. Determinarea parametrilor 
texturali: granulometrici, morfometrici. Semnificații 
ambientale.

Lucrări de laborator 

Evaporite.  Recunoașterea depozitelor primare și secundare. 
Elaborarea modelelor de facies.

Lucrări de laborator 

Tufuri și zeoliți Caracterizarea texturală și compozițională. Elaborarea 
modelelor de facies.

Lucrări de laborator 

Fosforite.  Ridicarea coloanelor litologice specifice. Determinarea 
secvențelor faciale. Elaborarea modelului depozițional. 

Lucrări de laborator 

Roci carbonatice.  Ridicarea coloanelor litologice specifice rocilor 
carbonatice. Caracterizarea granulometrică, 
mineralogică și geochimică Stabilirea faciesurilor 
carbonatice și asociațiilor de facies. Elaborarea 
modelului depozițional..

Lucrări de laborator 

Bibliografie Obligatorie:  
1. Anastasiu N.,Jipa D.(1989) Texturi si structuri sedimentare 
2. Anastasiu N.(1998) Sedimentologie si Petrologie sedimentară. Edit.Univ.Bucuresti. 400 pag 
3. Anastasiu N, Popa M., Varban B. (1998) Caiet de lucrari practice - Sedimentologie si Petrologie sedimentară. 

Edit.Univ. Bucuresti, 160 pag. 
4. Anastasiu N, Cristina Panaiotu (1995) – Aplicații practice pentru Sedimentologie și Petrologie sedimentara. 

TUB. 
5. Anastasiu N, Cristina Panaiotu (1995) – Petrologie și Sedimentologie aplicată. CCPHG. 
6. Fluegel E. (2010) – Microfacies of carbonate rocks. Analysis, Interpretation and Aplication. Springer Publication 
7. Scholle P., Ulmer-Scholle D. (2003) – A color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks : Grain, texture, 

porosity, diagenesis. AAPG Memoir 77. 
8. Tucker M., (2001) – Sedimentary Petrology. An introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. Blackwell 

Science 
 
Bibliografie Facultativă: 

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

Cursul are un conţinut similar celor predate la alte universităţi, informaţia prezentată fiind actualizată şi adaptată nivelului 
de pregătire al studenţilor. Deasemenea, continutul disciplinei este corelat cu asteptarile asociatiilor profesionale si ale 
reprezentantilor angajatorilor. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Examen Întrebari asupra unor probleme 
alese din tematica cursului. 

50% 
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10.5. Seminar/Laborator  Colocviu 1. Colocviu în grupe de 2-3 
studenți – intrebări și 
răspunsuri asupra unor 
probleme alese din tematica 
cursului.  

25% 

Referat/Recenzie după articol 
științific 

2. Sustinerea unui referat 
(microproiect) după o temă 
aleasă la alegere din 
tematica de laborator.. 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 

 

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). 
 

Data completării 
10.10.20211 

Titular curs 
Lect. Dr. Izabela Maris 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. Dr. Izabela Maris 

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 

 

 


