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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 Geologică
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 

Incluziuni fluide 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Lect.dr. Jianu Denisa
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect.dr. Jianu Denisa 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DA 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Studentul trebuie sa aiba cunostinte de .Mineralogie, Petrologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sã  cunoască tehnica de lucru cu microscopul petrografic 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Acces la laptop
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Acces la laptop, microscop petrografic 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina Incluziuni fluide. 
Sa inteleaga functionarea.microscopului petrografic și a dispozitivului de microtermometrie (masa de răcire și 
încălzire) 
Sa recunoasca principalele tipuri de incluziuni fluide 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a .cartării și petrografiei incluziunilor fluide 
Sa stapaneasca  termodinamica schimbarilor de faza in incluziunile fluide 
Sa cunoasca.modul de indentificare a incluziunilor fluide din diverse minerale 
Sa isi insuseasca temeinic aplicatiile metodei in petrologie magmatica, metamorfica si sedimentara, 
metalogeneza, diageneza, zacaminte de petrol 
 

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. 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 22 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4. Tutoriala 5 
3.4.5. Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Sa demonstreze capacitatea .de interpretare a datelor obținute prin tehnicile specifice metodei  
Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea unor metode care sa optimizeze prospecțiunea pentru identificarea 
diverselor tipuri de zăcăminte 
Sa poata gandi activitatea stiintifica referitoare la identificarea de noi resurse minerale 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea metodelor și tehnologiile pentru întrebuințarea resurselor 
minerale în diverse industrii 
Sa participe la activitatile de cercetare in domeniul în care se specializează

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la folosirea incluziunilor fluide în 
identificarea diverselor tipuri de resurse.

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia incluziunilor fluide în minerale în funcție de modul 
specific de formare a acestora 
Sa poata interpreta rezultatele obținute prin metodele specifice de analiză a 
incluziunilor fluide  
Sa cunoasca factorii care duc la acumularea de diverse resurse minerale, sa 
poată identifica cadrul tectonic specific acumulării acestor resurse.

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de predare 
 

Ex.Prelegere  

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 

Noţiuni de bază. Caracteristicile materiilor prime 
nemetalifere, terminologie. Criterii de clasificare a 
zăcămintelor nemetalifere.  
(2 ore). 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Caracteristicile incluziunilor fluide: limite, formă, 
compoziție, dimensiuni 
Geneza incluziunilor fluide: incluziuni primare, incluziuni 
secundare, incluziunile pseudosecundare; criterii de 
determinare a originii incluziunilor fluide 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Ipoteze fundamentale în studiul incluziunilor fluide. 
Diagrame termodinamice; Echilibre de fază în sistemul 
H2O; Echilibre de fază în sistemul CH4; Echilibre de fază 
în sistemul H2O + NaCl; Echilibre de fază în sistemul 
H2O + CO2 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Evaluarea proceselor secundare în incluziunile fluide: 
Reacţia fluidului cu cristalul gazdă; Modificarea formei 
incluziunii (gâtuirea); Reechilibrarea termică; 
Determinarea presiunii 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Microtermometria; schimbări de fază în incluziunile fluide, 
parametrii importanți în studiul incluziunilor fluide 
(2 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

Aplicații ale incluziunilor fluide 
Determinarea conditiilor de formare pentru diverse tipuri de 
zacaminte metalifere, explicarea proceselor de migrare a 
hidrocarburilor 
(4 ore) 

Prelegere Prezentare PowerPoint + 
explicatii suplimentare 
 

 Bibliografie obligatorie: 

Goldstein R.H. & Reynolds T.J., 1994. Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. SEMP Short course 31, 
199 p. 

Guscott S.C. & Burley S.D., 1993. A systematic approach to reconstructiong palaeofluid evolution from fluid inclusions 
in authigenetic quartz overgrowths. In: Parnet et al., Conference proceedings, Geofluids, v. 93, 323-328. 

Panaiotu C.E., 2001, Utilizarea incluziunilor fluide în studiul diagenezei rocilor sedimentare, Ed. Ars Docendi, 
Bucureşti, 32p+CD. 

Prezbindowski D.R. & Tapp J.B., 1991. Dynamics of fluid inclusion alteration in sedimentary rocks: a review and 
discussions. Organic Geochemistry, v. 17, 131-142. 

Roedder E., 1984. Fluid inclusions. Mineralogical Society of America, Reviews in mineralogy, v.12, 644p. 
Roedder E., 1990. Fluid inclusion analysis – Prologue and epilogue. Geochemica et Cosmochimica Acta, v. 54, 495-

507. 
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Bibliografie facultativă 

Alfons M. Van den Kerkhof, Ulrich F.Hein (2001). Fluid inclusion petrography. Lithos 55 p.27-47. 
Burruss R.C., 1981. Hydrocarbon fluid inclusion studies in sedimentary diagenesis. In: Hollister L.S. & Crawford M.L. 

(eds), Short Course in Fluid Inclusions: Applications to Petrology. Mineralogical Assoc. of Canada, v. 6, 138-
156. 

Burruss R.C., 1991. Practical aspects of fluorescence microscopy of petroleum fluid inclusions. In: Barker C.E. & Kopp 
O.C. (eds) – Luminescence microscopy and spectroscopy. SEPM Short Course, v 25, 1-7. 

Fall A.(2009). Application of fluid inclusions in geological  thermometry. Dissertation submitted to the faculty of the 
Virginia Polytechnic Institute. 

Opara K.D., Onyekuru S.O., Anyanwu G.C., Manuemelula E.U. (2019). Review of fluid inclusion studies: Implications 
for Hydrocarbon migration, characterization and understanding processes  in the geologic system. International 
Journal of Adfvenced Academic Research. Sciences, Technology and Engineering. Vol.5, ISSN: 2488-9849 

Randive K.R., Hari K.R., Dora M.L., Malpe D.B., Bhondwe A.A. (2014). Study of Fluid Inclusions Methods, 
Techniques and Applications. Gond.Geol.Mag., V.29., pp 19-28. 

Wilkinson J.J (2001). Fluid inclusions in Hydrothermal ore deposits. Lithos. Vol.55.p.229-272. 
: 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

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

Ex. lucrari laborator 
 

Studii de caz. 
(14 ore) 

Studiul incluziunilor fluide 
din diverse tipuri genetice de 
resurse

Studiul microscopic 
Microtermometrie 

 Bibliografie obligatorie 

Constantinescu  E.  (1979):  Determinarea  microscopica  a  mineralelor.  Ed.Did. Bucuresti 
Popescu, Gh.C (1971): Determinarea microscopica a mineralelor opace. Ed. Tehn., Bucuresti. 
Roedder E., 1992. Optical microscopy identification of the phases in fluid inclusions in minerals. Microscope, v. 40, 59-

79. 
Bibliografie facultativă: 

Craig J., Vaughan D. (1981): Ore microscopy and ore petrography. John Wiley & Sons, Inc.NY. 
 

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

Cursul  pune bazele unei pregătiri temeinice pentru cei care vor lucra în domeniul resurselor. Este prezentată o metodă 
rapidă, ieftină și nedistructivă, folosită în etapa de prospecțiune pentru identificarea resurselor minerale și zăcămintelor 
de hidrocarburi. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs - evaluarea continuă pe parcursul 
semestrului 
- răspunsurile la examen

Examen oral 
75% 

10.5. Seminar/Laborator  - teme de laborator/ test final Test final 25%
10.6. Standard minim de performanţă 
minim nota 5 la evaluarea finala scrisă

 

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). 
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Data completării 
10.10.2021  

Titular curs 
Lect.dr. Denisa Jianu  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect.dr. Denisa Jianu  

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 

 


