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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Facultatea de Biologie si Geologie 
1.3 Departamentul Geologie 
1.4 Domeniul de studii Geologie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea Geologie aplicata 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei REZERVOARE CARBONATICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ioan Bucur 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Ioan Bucur 
2.4 Anul de 
studiu II 2.5 Semestrul 3 

2.6 Tipul de 
evaluare E  

2.7 Regimul 
disciplinei Ob  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
Tutoriat 18 
Examinări 4 
Alte activităţi ... - 
3.7 Total ore studiu individual 98  
3.8 Total ore pe semestru 154 
3.9 Numărul total de credite 6  
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum 
 

Dobândirea anterioară a unor cunoştinţe de bază în domeniul geologiei 

4.2 de 
competenţe 
 

 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa la cel puţin 80% din seminarii este obligatorie 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1 Inţelegerea structurilor de acumulare a hidrocarburilor în roci carbonatice 
 C2 Posibilitatea de a judeca succesiunile de roci carbonatice în context stratigrafic şi de a 

analiza rezervoarele carbonatice 
 C3 Posibilitatea utilizării datelor în studii practice asupra unor depozite cu importanţă 

pentru hidrocarburi 
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 CT1 Integrarea cunostintelor în ansamblul celor dobândite prin alte discipline ale 
programei de master (e.g. Biostratigrafie aplicată, Micropaleontologia şelfului carbonatic, 
Explorarea hidrocarburilor) 

 CT2 Abilităţi de studiu în echipe complexe de cercetare-explorare a zăcămintelor de 
hidrocarburi 

 CT3 Abilităţi de lucru în echipă 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Aprofundarea de către studenţii la master a problematicii legate de 
rezervoarele carbonatice:context stratigrafic şi caracteristici specifice.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

Achiziţionarea de abilităţi în identificarea şi caracterizarea rezervoarelor 
carbonatice 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.  Rezervoare de hidrocarburi – câteva noţiuni de bază 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări  

2 ore 

2. Rezervoare carbonatice: relaţi cu stratigrafia şi 
capcanele stratigrafice 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

 
 

2 ore 

3. Relaţia dintre caracteristicile rocilor carbonatice şi 
potenţialul lor de rezervor 
 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

4.   Medii depoziţionale carbonatice şi tipuri de 
rezervoare 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

5.  “Uzinele” de carbonat. Geometria mediilor 
depoziţionale carbonatice; sisteme carbonatice tropicale, 
de ape reci şi de tip mud-mounds 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

6. Aplicarea conceptelor stratigrafiei secvenţiale la 
succesiunile de roci carbonatice 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 

2 ore 
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exemplificări 
7. Rezervoarele carbonatice şi diageneza; porozitatea in 
rocile carbonatice 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

8. Diageneza carbonatică; mediile diagenetice şi relaţia 
lor cu porozitatea 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

9. Evoluţia porozităţii în medii marine, meteorice şi în 
zonele de îngropare 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

10. Mediul diagenetic marin evaporativ 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

11. Mediul diagenetic meteoric 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

12. Diageneza timpurie şi modificarea porozităţii în 
rezervoarele carbonatice 

 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

13. Mediul diagenetic de îngropare 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificare 

2 ore 

14. Fracturarea naturală a rezervoarele carbonatice 
 

Expunere combinată cu 
metode activ-
participative; 
exemplificări 

2 ore 

Bibliografie 
AHR M.W.  (2008) – Geology of carbonate reservoirs: The identification, description and 

characterization of hydrocarbon reservoirs in carbonate rocks, 277 p., Willey & Sons, New 
Jersey 

MOORE C.H. &WADE W.,J. (2013) – Carbonate reservoirs: porosity and diagenesis in a sequence 
stratigraphic framework (sec. ed.). 374 p., Development in Sedimentology 67, Elsevier, 
Amsterdam. 

SCHLAGER W. (2005) – Carbonate sedimentology and sequence stratigraphy, SEPM concepts in 
sedimentology and paleontology 8, 200 p., Boulder, Colorado. 

SCHOLLE P.A., BEBOUT D.G. & MOORE C.H. (1998) – Carbonate depositional environments, 
AAPG Memoir 33, 708 p., Tulsa, Oklahoma. 

SELLEY R.C. & SONNENBERG S.A. (2015) – Elements of Petroleum Geology (3rd ed), 507 p., 
Academic Press, Elsevier, Amsterdam 

 
 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
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1. Importanţa construcţiilor carbonatice în sistemele de 
hidrocarburi: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

2. Recifele ca rezervoare carbonatice: studiu de caz Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

3. Răspunsul platformelor carbonatice la evenimentele 
oceanice anoxice: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

4. Relaţia dintre mediul depoziţional, istoria de îngropare 
şi proprietăţile rocilor; aspecte ale proceselor diagenetice 
în bazinele sedimentare: studiu de caz 
 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

5. Porozitatea carbonatică creată prin dizolvare 
mezogeentică: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

6. Aspecte diagenetice şi distribuţia spatiilor poroase pe 
un transect platformă-şelf extern: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

7. Caracterizarea rezervoarelor carbonatice utilizănd 
viteza sunetului şicaracterizarea arhitecturii porilor: 
studiu de caz 
 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

8. Istoria curgerilor fluide şi înţelegerea originii şi 
distribuţiei porozităţii: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

9. Dolomitizarea hidraulică şi modelul curgerii fluide: 
studiu de caz 
 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

10. Descrierea rezervoarelor utilizând unitatea de curgere 
hidraulică şi tipurile petrofizice de roci: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

11. Efectul proprietăţilor petrofizice ale calcarelor asupra 
capilarităţii: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

12. Caracterizarea rezervoarelor carbonatice utilizând 
imaginea forajului electric: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

13. Utilizarea modelelor de rezervor şi simularea 
dinamică în interpretarea unor rezervoare carbonatice: 
studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

14. Fracturi şi reţele de fracturi în rezervoarele 
carbonatice: studiu de caz 

Referat, urmat de 
dezbatere; exemplificări 
suplimentare 

2 ore 

Bibliografie  
Articole din reviatele:  
AAPG Bulletin 
Journal of Petroleum Geology 
Sedimentology 
Journal of Sedimentary Research 
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Sedimentary Geology 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cu cel al unor discipline similare care se fac în alte 

centre universitare din ţară şi din străinătate.  
 Numeroşi studenţi care au absolvit cursurile de master care includ programa de faţă au fost 

angajaţi cu succes în industria cercetării şi explorării zăcămintelor de hidrocarburi (e.g. Petrom. 
OMV). Absolvenţii în cauză au fost foarte bine apreciaţi şi deţin în momentul de faţă poziţii 
importante în firmele respective 

 
10. Evaluare 

 
 
Data completării                   Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 
 
 
23. 04.2018                             ..............................................                  .................................................. 
 
Data avizării în departament                                                     Semnătura directorului de departament 
 
 
..........................                                                                                    .................................................. 
 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Gradul de însuşire a 

cunoştinţelor; gradul de 
înţelegere a problematicii 
prezentate în curs; 
participarea interactivă 

 

50% 

10.5 Seminar/ 
laborator 

Modul de abordare şi 
prezentare a problematicii 
prezentate; implicarea în 
dezbatere 

 50% 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi posibilitatea de aplicare practică prin abilitatea de recunoaştere şi 
caracterizare a rezervoarelor carbonatice 


