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 FIŞA DISCIPLINEI 

 1. Date despre program 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Stratigrafie seismica secventiala pentru predictia play-urilor si analiza de bazin 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dr. Ing. Dorina Tambrea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Dr. Ing. Dorina Tambrea 

2.4. Anul de studiu  
M 

2.5. Semestrul
2   

 
2 

2.6. Tipul de 
evaluare E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimate (ore pesemestru al activităţilordidactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la discipline anterioare (Geologie structurala, 
Tectonica, Seismica, Analiza de bazine, Stratigrafie, Sedimentologie) 

4.2.De competenţe  
 
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 a datelor geologice si 
geofizice  (Petrel, Kingdom)

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina Stratigrafie seismica secventiala pentru predictia play-urilor si 
analiza de bazin 
Sã înţeleagã evolutia unui bazin de sedimentare si  evaluarea potentialului de formare si acumulare a 
hidrocarburilor dintr-un bazin sedimentar analizat 
Sã recunoascã principiile stratigrafiei seimice 
Sã îşi însuşeascã modele de formare si evolutie a tipurilor de bazine de sedimentare  prin prisma stratrigrafie 
secventiale 
Sã stãpâneascã principiile de interpretarea secvetelor depozitionale si identifcarea system-tracturilor in ideea 
predictie play-urilor petroliere. 
Sã cunoascã tehnicile de identificare a elementelor caracteristice play-urilor 
Sã îşi însuşeascã temeinic modele de lucru specifice stratigrafiei secventiale aplicate pe profilele seismice si 
diagrafiile de sonda 

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

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 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.Tutorialã 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 
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 Sã demonstreze capacitatea de sinteza a diverselor date si elaborarea unui model geologic 
Sã poatã dezvolta proiecte de analiza a datelor seimice prin prisma stratigrafiei seimice 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la analiza bazinelor sedimentare si identificarea play-urilor 
Sã demonstreze preocupare privind perfectionarea in domeniul interpretarii datelor gelogice si geofizice  
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul explorarii pentru hidrocarburi 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la stratigrafie seismica secventiala 
pentru predictia play-urilor si analiza de bazin

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã formarea si evolutie a tipurilor de bazine de sedimentare  prin 
prisma stratigrafiei secventiale. Interpretarea secvetelor depozitionale si 
identifcarea system-tracturilor in ideea predictie play-urilor petroliere. 
Sã inteleaga ca pentru prelucrarea si interpretarea datelor este necesara utilizarea 
unor metode si modele de lucru specifice stratrigrafiei secventiale aplicate pe 
profilele seismice si diagrafiile de sonda folosind softuri specializate utilizate in 
industria de petrol (Petrel, Kingdom, ect). 
Sã cunoascã factorii ce influenteaza formarea bazinelor sedimentare, a generarii 
hidrocarburilor, a formarii capcanelor pentru hidrocarburi, a migrarii si 
inapcanarii hidrocarburilor

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr de ore -  14 
 

Metode de predare 
Ex.Prelegere  

Observaţii 
Ex. 1 prelegere 

Stratigrafie seismica si secventiala 3 Prelegere Introducere,  principii si concepte, 
geometria sistemelor depozitionale  
metode de interpretarea diagrama 
chronostratigrafica 

Utilizarea stratigrafiei secventiale in 
analiza bazinelor sedimentare, 2 ore 

Prelegere Descrierea arhitecturii bazinelor 
sedimentare prin prisma stratigrafiei 
secventiale 

Identificarea si analiza parasecventelor si 
a secventelor utilizand diagrafia geofizica 
si datele seismice, 3ore 

Prelegere Prezentarea principiilor de 
identificare si analiza 
parasecventelor si a secventelor 
utilizand diagrafia geofizica si datele 
seismice 

Sistemul petrolier privit prin prisma 
stratigrafie seismice si secventiale, 4 ore 

Prelegere Prezentarea elementelor sistemului 
petrolifer (roca sursa, cale de 
migrare, capcana) prin prisma 
stratigrafiei secventiale. Definirea 
elementelor caracteristic eplay-urilor

Identificarea si analiza rezevoarelor 
utilizand atributele seismice, 2 ore 

 Descrierea caracteristicilor 
rezervoarelor siliciclastice si 
carbonatice impregnate cu  
hidrocarburi, gaze sau apa din 
punctul de vedere al atributelor 
seimice. 

Bibliografie Obligatorie: 
Berg, O. R. & D. G. Woolverton (eds.), 1985. Seismic Stratigraphy II: An Integrated Approach to Hydrocarbon 
Exploration. AAPG Memoir 39, AAPG, 276 pp. 
Emery, D and Myers, K.J., 1996. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science Ltd., Oxford, 297 pp 
Payton, C.E., 1977. SeismicStratigraphy – Application to Hydrocarbon Exploration. AAPG, Memoir 26, 516 pp. 
Allen P.A., Allen J.R. (1990) – Basin analysis , Principles and Applications. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 443p.
Bibliografie Facultativă: 
Weimer, P. and Posamentier, H.W., 1993. Silicicalstic Sequence Stratigraphy: Recent Developments and Applications. 
AAPG, Memoir 58, 492 pp. 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I.,(2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu,      Bucureşti, 377 p.
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Numărde ore – 14 
 

Ex.Studiul .... 
Ex. Recunoaşterea ...... 

Ex.lucrãrilaborator 
 

Interpretarea complexa a datelor geologice 
si geofizice aplicand principiile 
stratigrafiei secventiale 4 

Creare proiect in softurile de 
specialitare prin incarcarea tuturor 
datelor geologice si geofizice avute 
la dispozitie. Interpretarea 
complexa a datelor geologice si 

lucrari laborator 
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geofizice aplicand principiile 
stratigrafiei secventiale

Analizachronostratigrafica a unui basin, 
constructiadiagramelorcronostratigraficesi 
a diagramelor de onlap 2 

Identificarea terminatiilor de tip 
onlap si crearea diagramei 
cromostratigrafice

lucrari laborator 

Interpretarea digrafiei geofizice din punct 
de vedere al stratigrafiei secventiale -3 

Identificare pe diagrafia geofozica 
a tipurilor de elecrofacies si 
caracterizarea lor din punct de 
verere al sistemului depozitional 
folosindu-se principiile 
stratigrafieie secventiale

lucrari laborator 

Analiza sistemului petrolier prin prisma 
stratigrafiei secventiale 3 

Identificarea elementelor sispemulu 
ipetrolfer (roca sursa, cale de 
migrare, capcana) prin prisma 
stratigrafiei secventiale

lucrari laborator 

Identificarea si caracterizareaplay-urilor 2 Identificarea si caracterizarea play-
urilor

lucrari laborator 

BibliografieObligatorie: 
Bally, A.W., 1988. Atlas of Seismic Stratigraphy. Volume 1-3. AAPG, Studies in Geology Series, 27 
Allen P.A., Allen J.R. (1990) – Basin analysis , Principles and Applications. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 443p. 
Emery, D and Myers, K.J., 1996. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science Ltd., Oxford, 297 pp 
Payton, C.E., 1977. SeismicStratigraphy – Application to Hydrocarbon Exploration. AAPG, Memoir 26, 516 pp.
BibliografieFacultativă: 
Weimer, P. and Posamentier, H.W., 1993. Silicicalstic Sequence Stratigraphy: Recent Developments and Applications. 
AAPG, Memoir 58, 492 pp. 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I.,(2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu,      Bucureşti, 377 p.

 
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 
Identificarea si descrierea din punct de vedre al stratigrafiei secventiale a play-urilor 

 

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 
10.10.2021 

Titular curs 
Dr. ing. Dorina Tambrea 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Dr. ing. Dorina Tambrea 

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 

 


