
 1

 

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 Evaluarea potentialului petrolifer al bazinelor de sedimentare 

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

Lect. dr. ing. Ioan Munteanu 

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

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 S 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpultotal estimat (ore pe semestru al activităţilordidactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
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 statii de lucru  si software de intepretare seismica (Kingdome, Petrel, 
OpenDtect)

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoască limbajul specific pentru disciplina Evaluarea potențialului petrolifer al bazinelor de sedimentare 
Sa înțeleagă funcționarea sistemelor petrolifere si importanța integrării diverselor metode de analiza. 
Sa recunoască principalele proprietăți ale roci rezervor, sursa si ecran. 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a metodelor de explorare pentru hidrocarburi. 
Sa cunoască principalele metode de evaluare a incertitudinilor geologice si analiza riscului geologic. 
Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile de evaluare a potențialului de hidrocarburi. 
Sa capete o viziune globala asupra activităților de explorare. 
Sa înțeleagă rolul modelarii sistemelor petrolifere in explorarea de hidrocarburi

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 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  15 
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 sinteza a datelor geologice si geofizice pentru realizarea  
Sa poată gândia ctivitatea stiintifica referitoare la evaluarea potențialului de hidrocarburi al bazinelor de 
sedimentare 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea metodelor de evaluare a potențialului de hidrocarburi 
Sa participe la activitatile de cercetare in modelarii bazinelor de sedimentare 
Sa participe la activitățile de cercetare in domeniu resurselor neconvenționale  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseascacunostintele referitoare la sisteme petrolifere 
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia elementelor sistemului petrolifer. 

Sa poata interpreta date geologice si geofizice pentru intelegerea sistemului 
petrolifer.  
Sa cunoasca procesele de formare a zacamintelor de hidrocarburi.

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de 
predare 

 
Ex.Prelegere  

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 

Evaluarea potentialului petrolifer al bazinelor de sedimentare, 
introducere. 
Elementele principale ale sistemelor petrolifere: 
Capcane, roci sursa, roci rezervor, roci ecran. 

Prelegere  

Capcane de hidrocarburi, tipuri, metode de evaluare. Evaluarea rocilor 
sursa, rezervor, ecran. 

Prelegere  

Migrarea si acumularea hidrocarburilor. Corelarea rocilor sursa cu 
acumularile de hidrocarburi 

Prelegere  

Analiza istoriei explorarii bazinului, descoperiri vs sonde sapate, rata 
de succes. Analiza sondelor existente, cauza esecului.

Prelegere  

Modelarea sistemelor petrolifere Prelegere  
Analiza playurilor de hidrocarburi si definirea leadurilor si 
prospectelor 

Prelegere  

Resurse neconventionale (gaze de sist, petrol de sist) si stocarea CO2-
ului 

Prelegere  

Bibliografie Obligatorie: 
Beaumont, E. A. &Foster, N. H. (eds) 2000. Exploring for Oil and Gas Traps. AAPG Treatise of Petroleum Geology; 
Handbook Series. xiv+1146 pp. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists 
Tissot, B.P., Welte D.H., 1984. Petroleum Formation and Ocurance, Second Edition, Springer, Berlin., 699p. 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I., (2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 377 p.. 
Bibliografie Facultativă: 
Shell, R., 1988. Elements of petroleum geologySecondEdition, Academic Press, Elsevier,470 pp.  

Ia 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore - 14 
 

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

Ex.lucrari 
laborator 
 

Corelarea stratigrafica a sondelor, identificarea elementelor si stemului 
petrolifer 

  

Distributia faciesurilor sedimentare (GDE), constructia si intepretarea 
hartilor de facies. 

  

Diagrama de subsidenta, sisteme petrolifere.  
Modelarea sistemelor petrolifere  
Calculul capacitatii ecranului.  
Calculul resurselor, rezervelor.   
Evaluarea riscului/sansei geologice. Analiza incertitudinilor. Generarea 
leadurilor si a prospectelor. 

  

Bibliografie Obligatorie: 
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 Geology, 
Angevine C.L., Heller P.L., Paola C. (1990) – Quantitative basin modelling. Continuing Education Course Note 
Series,32, A.A.P.G., Tulsa, 133p. 
Bibliografie Facultativă: 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Evaluarea potențialului de hidrocarburi este o etapa importanta in activitatea de explorare pentru hidrocarburi dar si 
pentru evaluarea unor viitoare oportunități. Înțelegerea elementelor sistemelor petrolifere si încercarea de a modela cat 
mai exact aceste sisteme, in vederea reducerii riscurilor geologice este o constanta preocupare in industria de petrol dar 
si in mediu academic.  

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Raspunsurile la examen Examen oral 30%
10.5. Seminar/Laborator  Raspunsurile finale la temele de 

laborator 
Proiect  

Evaluarea continua pe 
parcursul termestrului 

Colocviu 

30% 
 

40%
10.6. Standard minim de performanţă 
Sa defineasca principalele elemente ale sistemului petrolifer

 

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 

 

 


