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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 

Interpretarea structural stratigrafica a datelor seismice prin softuri 
specializate 

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 

2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la discipline anterioare (Geologiestructurala, 
Tectonica, Seismica, Analiza de bazine) precum si cunostinte de utilizare a Windows-ului.

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 seismica (Petrel, Kingdom, 
OpenDtect)

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina Interpretarea structural stratigrafica a datelor seismice prin softuri 
specializate 
Sã înţeleagã funcţionarea softurilor specializate  
Sã recunoascã pe profilele seimice orizonturile seimice corespunzatoare limitelor geologice din sonde si a 
stilurilor structurale 
Sã îşi însuşeascã elementele ce caracterizeaza faciesurile seismice 
Sã stãpâneascã metodologia de extragere a atributelor seismice  
Sã cunoascã principalele etape ale interpretarii structurale si stratigrafice a datelor seimice 
Sã îşi însuşeascã temeinic metodele de crearea gridurilor de timp, de transformare a lor in adancime 

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 27 
3.4.4.Tutorialã 10 
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 



 2

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sã demonstreze capacitatea de integrare a diverselor tipuri de date geologice si geofizice in vederea interpretarii 
coerente a datelor seismice  
Sã demonstreze capacitatea de analiza complexa a datelor seimice folosind atributele seimice 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la analiza bazinelor sedimentare in identificarea zonelor de interes 
pentru hidrocarburi 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea in domeniul interpretarii structural-stratigrafice a datelor 
seismice 
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 utilizarea softurilor in interpretarea 
seismica

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã softurile de interpretare a datelor seismice in industria petrolului. 
Analiza datele necesare interpretarii structural stratigarafic a seismicii 2D si 3D 
prin softurile specializate, crearea unui proiect 
Sã poatã calibra datele seismice utilizand datele din sonda, contruirea unei 
seismograme sintetice 
Sã cunoascã metodologia de creare a gridurilor si hartilor de timp, de 
transformare a lor in adancime si de utilizare a atributelor seimice in 
identificarea zonelor de interes din punct de vedere al explorarii pentru 
hidrocarburi

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr de ore - 14 
 

Metode de predare 
Ex.Prelegere  

Observaţii 
Ex. 1 prelegere 

Prezentarea softurilor de 
interpretare a datelor seismice in 
industria petrolului 3 ore 

Prelegere Prezentarea softurilor de interpretare a 
datelor seismice. Analiza datele 
necesare interpretarii structural 
stratigarfice a seismicii 2D si 3D prin 
softurile specializate 

Calibrarea seismicii utilizand 
datele din sonda, contruirea unei 
seismigrame sintetice, 2 ore 

Prelegere Descrierea tuturor datelor geologice si 
geofizece rezultate in urma sapari iunei 
sonde si utilizate in calibrarea seimicii. 
Prezentarea etapelor de construire a  
unei seismigrame sintetice

Interptretarea structurala si 
stratigrafiaca a datelor seismice, 3 
ore 

Prelegere Prezentarea principiilor de interpretare 
strucrurala si stratigrafica a datelor 
seimice. Prezentarea tehnicilor de 
identificare a orizonturilor seimice, a 
faliilor, a faciesurilor seismice pe 
profilele seismice. 

Crearea gridurilor si hartilor de 
timp, 1 ora 

Prelegere Prezentarea principiilor de gridare si 
creare a hartilor de timp : metode si 
tehnici 

Transformarea in adancime a 
sectiunilor seismice, a gridurilor si 
hartilor,  2 ore 

Prelegere Prezentarea principiilor de 
transformare a gridurilor si hartilor de 
timp in adancime folosind datele de 
viteza din sonde sau date de viteza 
rezultate in urma prelucrarii datelor 
seimice 

Utilizarea atributelor seismice in 
analiza datelor seismice, 2 ore 

Prelegere Prezentarea metodologiei de extragere 
a atributelor seimice si interpretarea lor 
din punct de vedere al al continutului 
de fluide 

Identificare zonelor de interes din 
punct de vedere al explorarii 
pentru hidrocarburi.  Cuatificarea 
riscului geologic. Pregatirea 
datelor necesare calculului de 
resurse. 1 

Prelegere Prezentarea tehnicilor de identificare 
zonelor de interes din punct de vedere 
al explorarii pentru hidrocarburi, de 
cuatificarea riscului geologic si de 
pregatire a datelor necesare calculului 
de resurse. 

Bibliografie obligatorie: 
Bally, A.W., 1988. Atlas of Seismic Stratigraphy. Volume 1-3. AAPG, Studies in Geology Series, 27. 
Brown, A.R., 1991. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data. Third Edition. Tulsa, AAPG, Memoir 42: 341 
pp. 
Payton, C.E., 1977. Seismic Stratigraphy – Application to Hydrocarbon Exploration. AAPG, Memoir 26, 516 pp.
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Bibliografie facultativă: 
Allen P.A., Allen J.R. (1990) – Basin analysis , Principles and Applications. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 443p. 
Angevine C.L., Heller P.L., Paola C. (1990) – Quantitative basin modelling. Continuing Education Course Note Series,32, 
A.A.P.G., Tulsa, 133p. 
Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I.,(2007) - Analiza  bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu,      Bucureşti, 377 p..
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  
 

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

Ex.lucrãrilaborator 
 

Analiza datele necesare 
interpretarii structural stratigarfic a 
seismic 2D si 3D prin softurile 
specializate. Creatrea unui proiect 
folosind unul din softurile Petrel, 
Kingdom, OpenDtect

Analiza datele necesare interpretarii 
structural stratigarfice a seismicii 2D si 
3D prin softurile specializate. Crearea 
unui proiect folosind unul din softurile 
Petrel, Kingdom, OpenDtect 

lucrari laborator 

Calibrarea seismicii utilizand 
datele din sonda, contruirea unei 
seismograme sintetice 

Incarcarea informatiilor geologice si 
geofizice din sonde. Contruirea unei 
seismograme sintetice in vederea 
calibrarii seismicii

lucrari laborator 

Interptretarea strucrurala si 
stratigrafiaca a datelor seismice 

Identificarea orizonturilor seimice, a 
faliilor, a faciesurilor seismice pe 
profilele seismice Interpretarea 
structurala si stratigrafica a datelor 
seimice. 

lucrari laborator 

Crearea gridurilor si hartilor de 
timp 

Gridarea si crearea hartilor de timp  lucrari laborator 

Transformarea in adancime a 
sectiunilor seismice, a gridurilor si 
hartilor 

Transformarea gridurilor si hartilor de 
timp in adancime folosind datele de 
viteza din sonde sau date de viteza 
rezultate in urma prelucrarii datelor 
seimice

lucrari laborator 

Utilizarea atributelor seismice in 
analiza datelor seismie 

Extragerea atributelor seismice si 
interpretarea lor dinpunct de vedere al 
al continutului de fluide

lucrari laborator 

Identificare zonelor de interes din 
punct de vedere al explorarii 
pentru hidrocarburi.  Cuantificarea 
riscului geologic. Pregatirea 
datelor necesare calculului de 
resurse. 

Identificare zonelor de interes din 
punct de vedere al explorarii pentru 
hidrocarburi, de cuatificarea riscului 
geologic si de pregatire a datelor 
necesare calculului de resurse. 

lucrari laborator 

Bibliografie obligatorie: 
Bally, A.W., 1988. Atlas of Seismic Stratigraphy. Volume 1-3. AAPG, Studies in Geology Series, 27. 
Brown, A.R., 1991. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data. Third Edition. Tulsa, AAPG, Memoir 42: 341 
pp. 
Payton, C.E., 1977. Seismic Stratigraphy – Application to Hydrocarbon Exploration. AAPG, Memoir 26, 516 pp.

Bibliografie facultativă: 
Allen P.A., Allen J.R. (1990) – Basin analysis , Principles and Applications. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 443p. 
Angevine C.L., Heller P.L., Paola C. (1990) – Quantitative basin modelling. Continuing Education Course Note Series,32, 
A.A.P.G., Tulsa, 133p. 
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 si exploatarea hidrocarburilor dar si a acviferelor necesita definirea cadrului geologic de 
dezvoltare a bazinelor sedimentare in care se dezvolta acestea si caracterizarea structurilor in care pot fi acumulate aceste 
fluide. Acest lucru poate fi efectuat in princial pe baza interpretarii  datelor seimice. 

 
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 10 intrebari Ex. Examen oral 20%
10.5. Seminar/Laborator Prezentarea coerenta si integrata a 

proiectului si a exercițiilor realizate la 
laborator.

Colocviu 80% 

10.6. Standard minim de performanţă 
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Crearea proiectului, calibrarea seimicii, interpretarea seismicii, crearea gridurilor de timp si transformarea lor in 
adancime, identificarea zonelor de interes

 

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 echivalentcu 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 

 


