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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucureşti 
1.2. Facultatea Geologie si Geofizică
1.3. Departamentul Geofizică
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 IF - învățământ cu frecvență (la zi)

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei Evaluarea formaţiunilor geologice pe baza diagrafiei geofizice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 

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

Verificare 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DA 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Pregătire de bază: Geologie, Inginerie geologică/geofizică
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă bune cunoştinţe practice de utilizare a calculatorului, cunoaşterea şi 

utilizarea unor aplicaţii software de vizualizare, analiză şi interpretare a datelor geologice şi 
geofizice constituind un avantaj.

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii având dreptul să pună întrebări în legatură cu 
noţiunile teoretice si practice explicate.

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

În timpul lucrărilor practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 
datele geofizice şi materialele/documentaţia puse la dispoziţie. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea posibilităţilor reprezentate de utilizarea diagrafiilor geofizice complexe în scopul 
reconstituirii mediilor depoziţionale şi al identificării şi evaluării formaţiunilor sursă de hidrocarburi; 

 Înţelegerea problematicii reconstituirii mediilor depoziţionale, prezentarea principalelor tipuri de informaţii 
obţinute din diagrafiile geofizice (conţinutul în argilă şi tipul mineralelor argiloase, porozitatea, 
permeabilitatea, litologia, saturaţia în fluide, direcţia paleocurenţilor, identificarea silturilor etc.); 

 Cunoaşterea, prelucrarea şi interpretarea complexă a diagrafiilor geofizice, analiza criteriilor de identificare a 
mediilor depoziţionale şi formaţiunilor sursă 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 30 
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 10 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 8 
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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 Abilităţi de lucru în echipă; 
 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă, în limba română şi engleză; 
 Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 
 Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor. 
 Interesul pentru valorificarea oportunităţilor de formare continuă şi pentru îmbunătăţirea performanţelor 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștințelor teoretice şi practice referitoare la utilizarea metodelor 
geofizice în scopul evaluării complexe a formaţiunilor geologice interceptate de 
sondele de explorare

7.2. Obiectivele specifice  Întelegerea parametrilor măsurați și a particularităților răspunsului diferitelor 
metode geofizice în raport cu proprietăţile petrofizice ale formaţiunilor; 

 Dezvoltarea capacităţilor de analiză, de prelucrare a datelor geofizice de 
sondă prin intermediul aplicaţiilor software moderne şi de interpretare a 
rezultatelor măsurătorilor geofizice efectuate în sondele de explorare.

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 CURS 
Număr de ore – 14 
 Metode de predare Număr de ore 

Introducere 

1. Carotajul geofizic în contextul reconstituirii mediilor 
de sedimentare. Conceptul general de reconstituire a 
mediilor de sedimentare. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

2 ore 

2. Informaţii de bază obţinute din diagrafiile geofizice 
pentru reconstituirea mediilor de sedimentare. Implicaţii 
în explorare şi evaluare. 

2.1. Determinarea conţinutului în argilă după diagrafiile 
geofizice.  Metode singulare şi duale. 

2.2. Posibilităţi de identificare a naturii mineralogice a 
argilelor pe baza diagrafiilor geofizice. Implicaţii în 
evaluarea formaţiunilor, alegerea regimului optim de 
foraj, punerea în producţie a sondelor şi definirea 
mediilor depoziţionale. 

2.3. Determinarea porozităţii formaţiunilor din datele 
diagrafiilor geofizice. Metode majore (electrice, 
neutronice, de densitate, acustice şi de rezonanţă 
magnetică nucleară) aplicabile pentru formaţiuni curate 
şi argiloase. 

2.4. Identificarea litologiei formaţiunilor din datele 
diagrafiilor geofizice. Criterii de identificare a rocilor 
colectoare de fluide. 

2.4.1. Criterii de identificare a litologiei 
formaţiunilor pe baze calitative: (a) după 
carotajele geofizice înregistrate direct; (b) după 
carotajele neutronice şi de densitate înregistrate 
prin tehnica suprapunerii curbelor în scale 
compatibile. 

2.4.2. Identificarea litologiei formaţiunilor pe 
baze cantitative: (a) prin utilizarea 
dependenţelor duale; (b) prin analiza integrată a 
carotajelor majore de porozitate (neutronic, 
densitate, acustic) pentru roci cu litologie 
simplă şi complexă. 

2.5. Determinarea conţinutului în fluide: apă şi 
hidrocarburi (totale, mobile, reziduale). Roci curate şi 
argiloase. 

2.6. Evaluarea fazei fluidelor din rocile colectoare şi 
estimarea permeabilităţii rocilor colectoare. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

6 ore 



 3

2.7. Corelarea formaţiunilor după diagrafiile geofizice. 

2.8. Pandajmetria continuă de mare rezoluţie obişnuită şi 
stratigrafică. Modele. Aplicaţii principale ale 
pandajmetriei: structurale şi sedimentologice 
(stratigrafice), studii de tendinţe direcţionale de 
sedimentare şi determinarea grosimii reale a stratelor.

3. Exemple de identificare a mediilor de sedimentare. 
Modele tipice pe diagrame de tip sinergetic. 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații

2 ore 

4. Identificarea şi evaluarea rocilor sursă de hidrocarburi 
după diagrafiile geofizice. 

4.1. Metode de carotaj geofizic aplicabile. Limitări. 

4.2. Modul de manifestare calitativă a rocilor sursă pe 
diagrafiile geofizice. 

4.3. Evaluarea cantitativă a rocilor sursă după diagrafiile 
geofizice (evaluarea TOC). 

Prelegere cu suport 
PowerPoint 

+ 
Explicații 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
SCHLUMBERGER Ltd., 1991. Log interpretation principles/applications. Schlumberger Educational Services, Houston, 

TX. 
Asquith G., Krygowski D., 2004. Basic Well Log Analysis, 2nd edition (AAPG Methods in Exploration Series, No. 16). 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Tulsa, OK.
Bibliografie facultativă: 
Rider M., 2000. The Geological Interpretation of Well Logs, 2nd edition. Rider-French Consulting Ltd. 
Ellis D.V., Singer J.M., 2008. Well Logging for Earth Scientists. Springer Netherlands. 
Tiab D., Donaldson E.C., 2015. Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport 

Properties, 4th edition. Gulf Professional Publishing. 
Hongqi Liu, 2017. Principles and Applications of Well Logging, 2nd edition. Petroleum Industry Press and Springer-

Verlag, Berlin, Heidelberg. 
 
 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

Conţinutul metodologic 
 

Număr de ore 
 

Determinarea conţinutului în argilă după diagrafiile 
geofizice şi identificarea naturii mineralogice a argilelor. 
Aplicaţii. 

Exerciții de 
laborator/Analiză date 

2 ore 

Determinarea porozităţii formaţiunilor colectoare după 
diagrafiile geofizice prin metode neutronice, de densitate 
şi acustice. Aplicaţii. 

Exerciții de 
laborator/Analiză date 

2 ore 

Interpretarea calitativă a diagrafiilor geofizice pentru 
identificarea litologiei formaţiunilor. Aplicaţii.

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Determinarea litologiei formaţiunilor pe baze cantitative. 
Aplicaţii. 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Reprezentarea sintetică a datelor de pandajmetrie. 
Metode de interpretare geologică. Implicaţii în definirea 
paleocurenţilor şi direcţiilor de transport al sedimentelor.

Exerciții de 
laborator/Analiză date 

2 ore 

Analiza unor modele tipice de medii depoziţionale prin 
utilizarea diagrafiilor geofizice. 

Exerciții de 
laborator/Analiză date

2 ore 

Identificarea calitativă a rocilor sursă după diagrafiile 
geofizice. Evaluarea cantitativă a rocilor sursă de 
hidrocarburi (determinarea TOC) după diagrafiile 
geofizice. Studii de caz. 

Exerciții de 
laborator/Analiză date 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
Niculescu B.M., Andrei G., 2016. Îndrumar pentru lucrări practice de geofizică de sondă. Editura Universităţii din 

Bucureşti, 80 pp. (ISBN 978-606-16-0796-9) 
https://editura-unibuc.ro/produs/indrumar-pentru-lucrari-practice-de-geofizica-de-sonda/ 
Bibliografie Facultativă: 
Asquith G., Krygowski D., 2004. Basic Well Log Analysis, 2nd edition (AAPG Methods in Exploration Series, No. 16). 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Tulsa, OK.
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Conţinutul disciplinei are în vedere o armonizare continuă a programei analitice cu cele de la facultăţile de profil din ţară 
şi din străinătate, încorporarea noutăţilor din domeniu, şi realizarea unui corelaţii ale programei cu cerinţele pieţei job-
urilor din domeniile geoștiințelor (companii de servicii geofizice și geologice, institute de cercetare de profil).

 
10. Evaluare 

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

din nota 
finală

10.4. Curs Însuşirea noţiunilor de bază şi a 
metodologiilor de prelucrare și 

interpretare a datelor geofizice pentru 
studii de mediu și arheologie

Examinare orală 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Prelucrarea și interpretarea seturilor 
de date geofizice pentru studii de 

mediu și arheologie

Test practic la finalul activității 
aplicative 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 Nota 5 la examinarea orală 
 Nota 5 la testul practic

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). 
 
 

Data completării 
10.10.2021 

Titular curs 
Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Conf. dr. ing. Bogdan Mihai Niculescu 

 
Data avizării în Consiliul 

Facultății 
19.10.2021 

Decan 
Prof. dr. ing. Lucian Petrescu 

 


