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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 

Stiluri structurale in explorarea hidrocarburilor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Ioan Munteanu
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect. dr. Ioan Munteanu 

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

Examen 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpultotal 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 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 şinotiţe 10 
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 32 
3.4.4. Tutoriala 10 
3.4.5. Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi 20 
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Geologie structurala, Tectonica, Geologia Petrolului, Stratigrafie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la.....

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

Laborator cu stații de lucru si software de interpretare seismica (Kingdome, Petrel, 
OpenDtect)

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoascalimbajul specific pentru disciplina Stiluri strucutrale in explorare de hidrocarburi 
Sa inteleaga functionarea sistemelor petrolifere. 
Sa recunoasca principalele elemente structurale. 
Sa stapaneasca principiile geologiei structurale. 
Sa cunoasca principalele elemente ale sistemelor petrolifere. 
Sa isi insuseasca temeinic metodele de interpretare seismica. 
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 Sa demonstreze capacitatea de sinteza a diverselor date si elaborarea unui model geologic.  
Sa demonstreze capacitatea de a înțelege factorii si procese care duc la formarea sistemelor petrolifere. 
Sa poată gândi activitatea științifică referitoare la analiza bazinelor de sedimentare si a sistemelor petrolifere. 
Sa demonstreze preocupare privind perfecționarea in domeniu interpretării seismice.  
Sa participe la activitățile de cercetare in domeniul geologiei structurale. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la legătura intre sistemele petrolifere si 
diverse stiluri structurale.

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia zacamintelor de hidrocarburi in diverse contexte 
structurale. 
Sa poata interpreta profile seismice in diverse contexte tectonice.  
Sa cunoasca factorii si procesele de formare si acumulare ale hidrocarburilor

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 

Metode de predare 
Ex.Prelegere 

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 
Stiluri structurale: definiție, clasificare, criterii de 
identificare. 

Prelegere Prezentarea in detaliu a diverselor 
stiluri structurale 

Arhitectura şi cinematica sistemelor de falii 
extensionale, de încălecare şi strike-slip. 
 

Prelegere Descrierea arhitecturii principalelor 
sistem extensionale, compresionale si 
de strike-slip. 

Diapirism şi tectonica sării. Relații cu zăcămintele de 
petrol. Tectonică de inversiune. 

Prelegere Prezentare proceselor de diapirism al 
sarii si a zacamintelor asociate

Ansambluri de wrench: geometrie, mecanisme de 
formare, criterii de recunoaștere, tipuri de bazine, 
exemple de structuri petroliere. 

Prelegere Structurile asociate cu zonele de 
wrench.  

Zone extensionale: mecanisme şi tipuri de rifturi, 
structura şi stratigrafia depozitelor de prerift, 
sinriftşipostrift. 

Prelegere Prezentarea structurilor extensionale.  

Margini pasive: arhitectură, tipuri, structura şi sistemele 
depoziţionale. Exemple de zăcăminte de petrol. 

Prelegere Prezentarea arhitecturii marginilor 
continentale pasive si a sistemelor 
petrolifere asociate.  

Ansambluri cutate şi încălecate: tipurile şi 
caracteristicile structurale ale centurilor de forearc, 
backarc, coliziunile, zone de foreland. Exemple de zone 
productive.  

Prelegere Prezentarea diverselor structuri 
productive in diverse contexte 
tectonice.  

Exemple de zăcăminte din Romania  Prelegere Prezentare studii de caz din Romania 

Bibliografie Obligatorie: 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I., (2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu,      Bucureşti, 377 p. 
Van derPluijm B.A, Marshak S. (2004) – Earthstrutures -2d Edition, W.W.Norton& Company, 
New York, 656 pp. 
Beaumont, E. A. &Foster, N. H. (eds) 2000. Exploring for Oiland Gas Traps. AAPG Treatise of Petroleum Geology; 
HandbookSeries. xiv+1146 pp. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists
Bibliografie Facultativă: 
Lowell J.D. (1985) – Structural styles in petroleumexploration. OGCI pUblications, Tulsa, 485 p. 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

Ex.Studiul.... 
Ex. Recunoasterea...... 

Ex.lucrari laborator 
 

Metode practice de interpretare seismica utilizând un 
soft dedicat. 

Interpretarea seismica 
folosind softuri specializate

lucrari laborator 

Identificarea expresiilor seismice ale şistemelor de falii 
si ale terminațiilor reflectorilor 

Recunoasterea faliilor si a 
terminatiilor reflectorilor

lucrari laborator 

Tipuri de diapire, structuri asociate, analiza unor 
câmpuri petroliere 

Recunoasterea structurilor 
diapire si a celor asociate 
diapirelor

lucrari laborator 

Analiza structurilor şi a condiţiilor de formare a 
capcanelor pentru zonele extensionale, de strike-slip şi 
de încălecare utilizând secţiunile seismice si datele din 
sonde. 

Studiul integrat al sistemelor 
petrolifere din zonele de 
strike-slip si compresionale. 

lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I., (2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu,      Bucureşti, 377 p. 
Lowell J.D. (1985) – Structural styles in petroleum exploration. OGCI pUblications, Tulsa, 485 p. 
Beaumont E. & Foster N., (1999) – Exploring for oiland gas traps, AAPG, Tusla, Oklahoma, U.S.A., 1146 pp.   
Bibliografie Facultativă: 
Van der Pluijm B.A, Marshak S. (2004) – Earth strutures -2d Edition, W.W. Norton & Company, 
New York, 656 p. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Explorarea pentru hidrocarburi implica înțelegerea si integrarea a mai multor discipline geologice, pentru a definii 
contextul geologic de formare si acumulare a hidrocarburilor. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Examen cu zece întrebări. Examen 30%
10.5. Seminar/Laborator  Prezentarea coerenta si integrata a 

proiectului si a exercițiilor realizate la 
laborator.

Colocviu 70% 

10.6. Standard minim de performanţă
Recunoașterea elementelor structurare principale si structuri petrolifere asociate. 

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 
19 Dec 2021 

Titular curs 
Lect. dr. Ioan Munteanu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. dr. Ioan Munteanu 

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 

 


