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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucureşti 
1.2. Facultatea Geologie şi Geofizicã
1.3. Departamentul Mineralogie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologicã
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 frecvență

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Modele de facies terigene   

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Relu Dumitru Roban 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. Dr. Relu Dumitru Roban 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat(ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum Este recomandat ca studenții să fie absolvenții unor cursuri generale de geologie
4.2.De competenţe Studenții trebuie să aibă cunoştinţe de bază despre:  

- petrologia sedimentară, în special rocile sililiclastice (terigene) și argile 
- sedimentologie (texturi și structuri sedimentare)

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Începând cu prelegerea a doua, studenții vor avea obligativitatea de a parcurge 
literatura de specialitate recomandată pentru urmatorul curs în vederea realizării 
unui ambient interactiv ce conduce la asimilarea eficienta a cunoștințelor

5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Este recomandat ca pe langă însușirea limbajului specific, studenții să aibă 
materialul didactic de lucru printat și creioane colorate. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască limbajul specific pentru disciplina Modele de facies terigene. 
Să înţeleagă funcţionarea sistemelor depozitionale sub controlul factorilor tectonici, eustatici și intrabazinali 
Să recunoască principalele sisteme depoziționale terigene: fluviatile, deltaice, litorale, turbiditice în aflorimente, 
dar și în diagrafii geofizice sau secțiuni seismice. 
Să-şi însuşească căile de sporire cantitativã şi calitativã a criteriilor de recunoaștere a arhitecturilor corpurilor 
sedimentare  cu potențial economic (petrol, gaze naturale, acvifere, resurse minerale nemetalifere și placersuri). 
Să îşi însuşească temeinic tehnicile de construcție a coloanelor litologice și de interpretare a datelor geofizice în 
termeni  litologici, și mai departe în termenii corpurilor sedimentare acumulate în diferite medii terigene.

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 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 
3.4.4.Tutorială 5 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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Să demonstreze capacitatea de a accesa sursele de informație specifice -internet sau biblioteci. 
Să poată iniția și dezvolta proiecte de cercetare aplicativă în domeniul industriei extractive a petrolului și a 
resurselor minerale. 
Să poată gândi activitatea ştiinţifică referitoare la o  eventuală dezvolare a carierei profesionale prin contiuarea 
studiilor doctorale.  
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea  continuă în domeniu știintelor naturii și a resurselor naturale. 
Să participe la activităţile de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare derulate în cadrul Departamentului de 
Mineralogie și a Centrului de cercetare Lythos.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare  la criteriile de recunoașterea sistemelor 
depozitionale și a corpurilor sedimentare cu potențial economic (petrol, gaze, 
apă, substanțe minerale asociate depozitelor sedimentare) 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagã distribuţia sistemelor sedimentare în domeniul continenal, costier și 
marin-oceanic. 
Sã poată interpreta în temenii corpurilor sedimentare și a sistemelor 
depoziționale datele din aflorimente, diagrafii geofizice și secțiuni seismice. 
Să cunoască factorii care controlează arhitecturile corpurilor sedimentare: 
tectonici, eustatici, aport de sedimente.

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

Principiile analizei de facies:  

 Faciesuri depoziţionale (granofacies, morfofacies, 
structofacies, biofacies, chemofacies), analiză şi 
interpretare; 

 Asociaţii de facies, ordine de mărime şi 
arhitecturi specifice;  

 Tipuri de limite; 

 Modele de facies – medii naturale de 
sedimentare. 

Utilizarea diagrafiilor geofizice și a secțiunilor seismice în 
interpretarea arhitecturi corpurilor sedimentare.

Prelegere  
2 ore 

Trecere în revistă a elementelor  
esențiale folosite în reconstrucția 
mediilor sedimentare: faciesuri și 
asociații de facies. Pe lângă datele 
din afloriment sunt folosite 
diagrafiile geofizice (gamma ray, 
sonic, potențial spontan, rezistivitate 
electrică) 

Dinamica spaţiului disponibil al sedimentării: eustatism, subsidenţa 
şi aportul de sedimente: 

 Factorii astronomici, globali şi regionali ai sedimentării; 

 Eustatism, subsidenţă şi aport de sedimentare; 

 Nivel de bază; 

 Transgresiune; 

 Regresiune normală şi forţată; 

 Parasecvente și seturi de parasecvențe; 

Tipuri de cortegii sedimentare (systems tracts) şi secvenţe 
depoziţionale  

 Modelul Exxon - Sevenţa depoziţională cu 3 tipuri de 
cortegii (LST, TST, HST); 

 Modelul Hunt si Tucker (1992, 1995), Plint şi Nummedal, 
(2000) –Sevenţa depoziţională cu 4 tipuri de cortegii 
(FSST, LST, TST, HST). Secventa transgresiv-regresivă.

Prelegere  
3 ore 

O expunere a unor noțiuni de bază 
cu care operează stratigrafia 
secvențială (eustatism, subsidenta, 
regresiune normală, forțată, limite).  
Analiza comparativă între modele 
cunoscute  cu 3 și 4 cortegii 
sedimentare. 

Modele de facies privind sedimentarea în ambiante continentale: 
fluviatile și lacustre, sub influenţa oscilaţiei nivelului de bază: 

 Factorii sistemului; 

 Faciesuri depoziţionale; 

 Asociaţii de facies - elemente depoziţionale; 

Evoluţia sistemului în funcţie de oscilaţiile nivelului de 
bază. 
Studii de caz 

Prelegere  
2 ore 

Noțiunile cursurilor anterioare sunt 
folosite pentru reconstituirea 
mediilor sedimentare în baza datelor 
de afloriment și a informației 
geofizice. Se acordă o atenție 
deosebita controlului oscilațiilor 
nivelului de bază ca factor de 
influența a sistemelor continentale, 
costiere și marin-oceanice.  

Modele de facies privind sedimentarea în ambiante de tranzitie: 
deltaice, estuarine și litorale, sub influenţa oscilaţiei nivelului de 
bază: 

Prelegere  
2 ore 
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 Factorii sistemului; 

 Faciesuri depoziţionale; 

 Asociaţii de facies - elemente depoziţionale; 

Evoluţia sistemului în funcţie de oscilaţiile nivelului de 
bază. 
Studii de caz 

Modele de facies privind sedimentarea în ambianţe marin –oceanice 
de apă puţin adancă şi de apă adancă, sub influenta oscilaţiei 
nivelului de bază 

 Factorii sistemului; 

 Faciesuri depoziţionale; 

 Asociaţii de facies - elemente depoziţionale; 

Evoluţia sistemului în funcţie de oscilaţiile nivelului de bază. 

Studii de caz 

Prelegere  
2 ore 

Stiluri sedimentare de umplere a bazinelor de margine pasivă și a 
bazinelor de foreland: 

 Cadrul tectonic al bazinelor de margine pasivă și de 
foreland; 

 Factori de control ai sedimentarii: tectonici, eustatici, 
proveniență; 

 Sisteme depoziționale terigene specifice bazinelor de 
margine pasivă și de foreland. 

 

3 ore Analiză comparativă a stilurilor de 
umplere a unor bazine des întâlnite: 
margine pasivă și foreland. Exemple 
de sisteme depoziționale din Carpați 
și Dobrogea  

Bibliografie obligatorie: 
ANASTASIU, N., POPA, M., ROBAN, R.D., (2007), Sisteme depoziţionale. Analize secvenţiale în  Carpaţi şi Dobrogea, 

Editura Academiei Române, 606 p. 
CĂTUNEANU, O., (2006), Principles of Sequence Stratigraphy Elsevier, Amsterdam, 375 p.  
pp. 
READING H.G, (1996), Sedimentary Environments – Processes, Facies and Stratigraphy, third edition, Blakwell Science, 

p. 688. 
WALKER, R. G., JAMES, N. P. (1992), Facies models: response to sea-level change. Geological Association of Canada 

ed., St.John's, Newfoundland 
Bibliografie facultativă:  
LEEDER, M. R., (1999), Sedimentology and Sedimentary Basins: from turbulence to tectonics, Blackwell Science ed., 

Oxford. 
MUTTI, E., (1992), Turbidite sandstones: Agip Istituto di Geologia Università di Parma, Parma, Italy, p. 275. 
NEMEC, W., STEEL, R.J. (Eds.) (1988), Fan Deltas – Sedimentology and Tectonic Settings. Blackie, London, 444 
TUCKER, M., (1991), Sedimentary petrology – an introduction to the origin of sedimentary rocks Second Edition BSP, 

253 p. 
VAIL P.R., MITCHUM R.M.JR., TODD R.G. et al., (1977), Seismic stratigraphy and global changes of sea level from 

coastal onlap, in Seismic Stratigraphy-Applications to Hydrocarbon Exploration, Payton Ch.E. (ed), Am. Assoc. 
Petrol. Geol. Mem 26, p.49-212; 

VAN WAGONER, J.C., MITCHUM, R.M., CAMPION, K.M. AND RAHMANIAN, V.D., (1990), Siliciclastic sequence 
stratigraphy in well logs, cores and outcrops: concepts for high-resolution correlation of time and facies. AAPG 
Methods in Exploration, 7, 55 pp. 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 14 
 

  

Construcţia coloanei litologice: faciesuri, limite, 
secvenţe 

Recunoașterea faciesurilor, 
asociațiilor de facies,  a 
posibilelor semnificații 
genetice în termeni procesuali 
și arhitecturali (corpuri 
sedimentare) 
3 ore

Seminar: exercițiu de 
construcție a coloanei litologice 
cu date din aflorimente. 
Exercitiu de recunoaștere a 
litologiilor și a secvențelor în 
diagrafii geofizice 

Ratele eustatismului, subsidenţei şi aportului 
sedimentar – modelări pe vaza datelor cantitative 

Aprofundarea semnificației 
curbelor eustatice, de 
subsidență și a ratelor de 
sedimentare 
3 ore 

Seminar: exercitiu de 
construcție a curbelor factorilor 
de control depozițional cu  
implicații și predicții privind 
distrbuția sistemelor 
depoziționale  
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Criterii de recunoastere în succesiuni litologice 
verticale şi în diagrafii geofizice a succesiunilor 
fluviatile sub influenta nivelului de baza. 

Recunoașterea faciesurilor și a 
secvențelor specifice 
sistemului fluviatil 
3 ore 

Seminar: exercițiu de 
construcție, corelare și 
interpretare a coloanelor 
litologice și a diagrafiilor 
geofizice specifice mediului 
continental 

Criterii de recunoastere în succesiuni litologice 
verticale şi în diagrafii geofizice a succesiunilor 
fluviatile, litorale si marin oceanice. Exercitiu de 
corelare. Parasecvente si seturi de parasecvente 

Recunoașterea faciesurilor și a 
secvențelor specifice 
sistemelor costiere 
3 ore 

Seminar: exercitiu de 
construcție, corelare și 
interpretare a coloanelor 
litologice și a diagrafiilor 
geofizice specifice mediilor 
costiere 

Criterii de recunoastere în succesiuni litologice 
verticale şi în diagrafii geofizice a succesiunilor 
marin- oceanice de apa adanca. Influenta oscilatiilor 
nivelului marii. 

Recunoașterea faciesurilor și a 
secvențelor specifice 
sistemelor marin-oceanice 
2 ore 

Seminar: exercitiu de 
construcție, corelare și 
interpretare a coloanelor 
litologice și a diagrafiilor 
geofizice specifice mediilor 
marin –oceanice, în special de 
apă adâncă 

Bibliografie obligatorie: 
ANASTASIU N., JIPA D., (1983), Texturi şi structuri sedimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 320 p. 
ANASTASIU, N., PANAIOTU C. E., (1995), Petrologie şi sedimentologie aplicată: îndreptar metodologic pentru 

cercetarea şi explorarea bazinelor de interes petro-gazeifer, C.C.P.E.G. – Bucureşti, 202 p.  
Bibliografie facultativă: 
ABREU V.[and others]. Sequence Stratigraphy of Siliciclastic Systems: the ExxonMobil Methodology; Atlas of 
Exercises. Tulsa, Oklahoma, SEPM, p 210

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

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. 
Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Raspunsuri la întrebări Examen oral 50%
10.5. Seminar/Laborator Exercițiu de corelare și interpretare a 

datelor geofizice în termenii 
sistemelor depoziționle urmând 
algoritmul modelării de facies

Examen oral 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Obtinerea a cel puțin 45 % din punctajul total

 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/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 echivalentcu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
 

Titular curs 
Conf. Dr. Relu Dumitru Roban 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. Dr. Relu Dumitru Roban 

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 

 


