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

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Rezervoare carbonatice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Mihaela Grădinaru
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

 
Lect. Dr. Mihaela Grădinaru

2.4. Anul de studiu 
 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DA 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Mineralogia rocilor carbonatice, sedimentologie carbonatică
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunoștințe de: recunoașterea structurilor și texturi sedimentare; 

capacitatea de a face observații pe secțiuni subțiri la microscopul optic cu lumina transmisă 
(recunoasterea tipurilor de granule, caracteristici diagenetice).

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

Orele se desfășoară în laboratoare prevăzute cu echipamente pentru prepararea 
rocilor carbonatice și în laboratoare specializate pentru microscopie optică.

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

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 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
3.4.4. Tutoriala 12 
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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 Cunoașterea și înțelegerea proprietăţilor rezervoarelor carbonatice (structuri, texturi, compoziţie), proprietăţilor 
petrofizice precum saturaţie, capilaritate, porozitate, permeabilitate, distribuţia şi varietatea tipurilor de pori şi 
modul în care acestea influenţează productivitatea rezervoarelor de hidrocarburi.  

Cunoașterea și înțelegerea evoluției în timp și spațiu a diferitelor procese diagenetice legate de formarea 
rezervoarelor carbonatice.  

Să înțeleagă evoluția în timp și spațiu a diferitelor procese diagenetice legate de formarea rezervoarelor 
carbonatice.  

Să poată identifica potențialul de roci rezervor al rocilor carbonatice. 
Să stăpânească tehnicile și metodologia de studiu a diagenezei corpurilor de roci carbonatice. 
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 Interacțiunea studenților prin realizarea proiectelor (studii de caz) în echipă şi implicarea directă a acestora în 
prelegerile susținute în cadrul cursurilor și a lucrărilor practice  cu întrebări, comentarii sau observații.  

Importanța studiului multidisciplinar al rezervoarelor carbonatice în vederea managementului durabil al 
resurselor naturale. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea și înțelegerea evoluției în timp și spațiu a diferitelor procese 
diagenetice legate de formarea rezervoarelor carbonatice.  

7.2. Obiectivele specifice Cunoașterea și înțelegerea proprietăţilor rezervoarelor carbonatice (structuri, 
texturi, compoziţie), proprietăţilor petrofizice precum saturaţie, capilaritate, 
porozitate, permeabilitate, distribuţia şi varietatea tipurilor de pori şi modul în 
care acestea influenţează productivitatea rezervoarelor de hidrocarburi.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS - 14 ore  Metode de 
predare 

Observaţii 

C1. Introducere; Rezervoare carbonatice (definiție, principii de bază, proveniență, 
calitatea rezervoarelor carbonatice); Metode de studiu utilizate – 2 ore

 
Prelegere  

Prezentare 
PowerPoint

C2,3. Proprietățile structural-texturale ale rezervoarelor carbonatice; 
Proprietăţile petrofizice (porozitate, permeabilitate, saturaţie, capilaritate) – 4 
ore 

 
Prelegere 

Prezentare 
PowerPoint 

C4,5. Diageneza rezervoarelor carbonatice: Procese diagenetice (compactări, 
cimentări, dizolvări, recristalizări, neomorfism); Porozitate primară și secundară;  
Mărirea și / sau reducerea porozității prin diageneză – 4 ore

 
Prelegere 

Prezentare 
PowerPoint 

C6,7. Fracturi și rezervoare fracturate: Tipuri de fracturi; Clasificarea genetică a 
fracturilor (fracturi tectonice, fracturi regionale, fracturi de extensie și tensionale, 
fracturi de suprafață, fracturi produse prin compactări diferențiale la scară locală); 
Morfologia fracturilor (fracturi deschise, fracturi deformate, fracturi umplute cu 
depuneri minerale) – 4 ore 

 
Prelegere 

Prezentare 
PowerPoint 

 Bibliografie Obligatorie: 
Ahr, W.M. 2008. Geology of Carbonate Reservoirs: The identification, description and characterization of hydrocarbon 

reservoirs in carbonate rocks. Wiley 
Archie, G.E. 1950. Introduction to Petrophysics of Reservoir Rocks. AAPG        Bulletin, 34(5): 943 - 961. 
Archie, G.E. 1952. Classification of carbonate reservoir rocks and petrophysical considerations. AAPG Bulletin 36: 278 

– 298. 
Dominguez, G.C., Samaniego, F., Mazzullo, S.J. 1992. Carbonate Reservoir Characterization: A Geologic-Engineering, 

Elsevier, Amsterdam 
Roehl, P.O. and Choquette, P.W. 1985. Carbonate Petroleum Reservoirs. Springer - Verlag, New York, 622 pp.
Bibliografie Facultativă: 
Martin, A.J., Solomon, S.T., Hartmann, D.J. 1997. Characterization of petrophysical flow units in carbonate reservoirs. 

AAPG Bull. 81: 734 – 759. 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE – 14 ore  Ex. lucrari laborator 
 

1. Microscopie optică (criterii de identificare a 
proprietătilorpetrofizice: porozitate, permeabilitate, 
saturaţie, capilaritate) – 4 ore 

Prezentarea detaliată a metodologiei de studiu in laborator. 

2. Proiecte - studii de caz: exemple de rezervoare 
carbonatice – 10 ore: 

Geometria corpurilor de roci carbonatice.

Observații directe macroscopice și microscopice pe  
eșantioane, suprafețe șlefuite, secțiuni subțiri. 
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Rezevoare carbonatice în calcare bioconstruite/recifale. 
Rezevoare carbonatice în calcare de tip grainstone din 
zonele de shoal. 
Rezevoare carbonatice în calcare formate în zonele 
subtidaleși încomplexele intertidale. 
Procese de karstificare și sisteme de paleokarst. 
Rezevoare carbonatice in creta. 

 Bibliografie Obligatorie: 
Lucia, F.J. 1999. Carbonate reservoir characterization. Springer-Verlag, Berlin 
Moore, C.H. 2001. Carbonate Reservoirs: Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic framework. 

Elsevier, Amsterdam, 444 pp. 
Bibliografie Facultativă: 
Monicard, R.P. 1980. Properties of Reservoir Rocks; Core Analysis. Gulf Publishing, Houston, 165 pp. 
Loucks, R. G., 1999, Paleocave carbonate reservoirs: Origins, burial-depth modifications, spatial complexity and 

reservoir implications: AAPG Bulletin, v. 83, no. 11, p. 1795–1834.
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cunoașterea aprofundată a diagenezei și proprietăților petrofizice a rocilor carbonatice reprezintă un domeniu de vârf in 
explorarea si exploatarea resurselor de hidrocarburi și de apă. Pornind de la faptul ca cele mai mari zăcăminte de gaze și 
hidrocarburi din lume se găsesc cantonate in roci carbonatice, companiile de profil sunt extrem de interesate in angajarea 
de tineri absolventi cu cunostinte temeinice în domeniul evaluării rezervoarelor carbonatice. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Cunoașterea și înțelegerea 
proprietăţilor rezervoarelor 
carbonatice (structuri, texturi, 
compoziţie), proprietăţilor petrofizice.

Verificare 

50% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea unui proiect efectuat 
individual sau în echipă pe baza 
studiului de caz primit în timpul 
lucrărilor practice şi o  lucrarea scrisă 
din tematica anunţată anterior 
cursului.

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

50% 

10.6. Standard minim de performanţă: Prezența și participarea în proporţie de 70% la curs și la şedinţele de lucrări 
practice; realizarea satisfăcătoare a proiectului pe baza studiului de caz.
 

 

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 echivalentcu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
25.01.2020 

Titular curs 
Lect. Dr. Mihaela Grădinaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. Dr. Mihaela Grădinaru 

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 

 


