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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 

Inginerie de rezervor 

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

 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpultotal estimat(ore pe semestru al activităţilordidactice) 

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 5 
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 27 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 10 
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 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibacunostinte referitoare la .......................... 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina Inginerie de rezervor 
Sa stăpâneasca principiile hidrodinamicii subterane. 
Sa înțeleagă funcționarea si comportarea fluidelor in cadrul zăcământului  
Sa își însușească căile de sporire cantitativa si calitativa a factorului de recuperare.  
Sa cunoască principalele metode de recuperare a hidrocarburilor.  
Sa îș iînsușească tehnologiile de exploatare a zăcămintelor 
Sa își însușească temeinic metodele de calcul ale rezervelor si resurselor de hidrocarburi. 
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 Sa demonstreze capacitatea de analiza si sinteza a parametrilor fizico-chimici ai zacamintelor de hidrocarburi. 
Sa poat agandi activitatea stiintifica referitoare la dezvoltarea unor noi metode de recuperare. 
Sa demonstreze preocupare privind perfecționarea modelului de zăcământ 
Sa participe la activitatile de cercetare in explorarea zăcămintelor de hidrocarburi. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la Ingineria de rezervor
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia zacamintelor de hidrocarburi 
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Sa inteleaga dinamica fluidelor si propietatile fizice ale reservorului. 
Sa poata interpreta diagramele PVT. 
Sa cunoascafactorii care influenteaza recuperarea.  
Sa înțeleagă aplicarea metodelor de recuperare secundara, terțiara, etc. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore  14 

Metode de 
predare

Observaţii 

1. Energia naturala a zacamintelor de hidrocarburi.   

1.1.Modelul geologic de zacamint. Modelul volumetric de zacamint. Modelul termo-
baric de zacamint. Modelul petrolifer-gazeifer.  

1.2. Proprietățile fizice si chimice ale petrolului, gazelor naturale si a apelor.  

1.3. Comportare generala a fluidelor din zăcăminte. Diagrame presiune-temperatura si 
diagrame presiune-volum a fluidelor de zăcămint. Diagrame PVT. 

Prelegere  

2. Evaluarea resurselor (rezervelor) geologice inițiale de petrol, condensat si gaze.  
     2.1. Metode volumetrice.  
     2.2. Metode de bilant material 

Prelegere  

3. Mecanica curgerii fluidelor monofazice si interpretarea testelor la sonde.  

     3.1. Curgerea petrolului in jurul sondei. Efectul Skin (Parietal).  

     3.2. Tipuri diferite de teste la sonde. Curbe caracteristice si interpretarea lor.

Prelegere  

5. Notiuni de exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale.  
     5.1. Factorul de recuperare (eficienta recuperarii) a petrolului si a gazelor naturale.  
     5.2. Mecanismul de recuperare a petrolului prin expansiunea gazelor din capul de    

gaze si din solutie.  
     5.3. Recuperarea petrolului prin impingerea apei. Recuperarea petrolului simultan prin 

impingere de apa si prin expansiunea gazelor dizolvate si din capul de gaze.  
     5.4. Notiuni despre metodele secundare si tertiare de recuperare a petrolului. 

Prelegere  

6. Metode de creştere a factorului de recuperare a petrolului. 

     6.1. Metode termice. 

     6.2. Metode chimice 

Prelegere  

Bibliografie obligatorie: 
Albu M., Pene C. (1997) – Mecanica fluidelor pentru geologi. Editura Universităţii Bucureşti.  
Chaudry A.U. (2004) - Oil well testing handbook. Elsevier. 
Tarek A. (2006) – Reservoir engineering handbook. (3rd edition). Elsevier 
Paraschiv D., (19775) – Geologiazacamintelor de hidrocarburi din Romania, StudiitehnicesiEconomice, Seria A., 
ProspectiunisiExplorariGeologice, Nr.10., 327p.
Bibliografie facultativă: 
Soare Al., Creţu I. (1981) – Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi. Editura tehnică, Bucureşti. 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore 14 
 

  

Determinarea în laborator a porozităţii, permeabilităţii, saturaţiei în fluide şi a tensiunii interfaciale pe carote   

Calcularea gradientului de presiune şi a gradientului de temperatură pentru un zăcământ de hidrocarburi (după 
măsuratorile din sonde) 

  

Aplicarea metodelor volumetrice pentru calcularea rezervelor geologice iniţiale de petrolşi de gaze 
Aplicarea metodelor de bilanţ material pentru calcularea rezervelor recuperabile de petrol şi gaze naturale   

Metoda declinului de productie   

Bibliografie obligatorie: 
Tarek A. (2006) – Reservoir engineering handbook. (3rd edition). Elsevier 
Soare Al., Creţu I. (1981) – Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi. Edituratehnică, Bucureşti. 
Bibliografie facultativă: 

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

Ingineria de rezervor este disciplina fundamentala pentru extragerea si dezvoltarea zăcămintelor de hidrocarburi. Desi nu 
este principalul obiectiv al geologilor de explorare, este necesar ca aceștia sa cunoască si sa înțeleagă modalitățile de 
exploatare a unui zăcământ. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală
10.4. Curs Răspunsurile la examenul scris Examen scris 30%
10.5. Seminar/Laborator  Realizarea exercițiilor si răspunsul la 

întrebări  
 
Realizarea proiectului

Verificarea continua pe 
parcursul semestrului 
 
Proiect

30% 
 
 

40%
10.6. Standard minim de performanţă
Curs- Răspunsul corect la 50% din întrebări; Laborator- Realizarea exercițiilor 

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 

 


