
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes - Bolyai 

1.2 Facultatea Biologie şi Geologie 

1.3 Departamentul Geologie 

1.4 Domeniul de studii Inginerie geologică 

1.5 Ciclul de studii 4 ani 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Zi/ Inginer geolog 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Petrologie magmatică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Nicolae Har 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Nicolae Har 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 13 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cristalografie, Mineralogie, metode fizice de analiza a mineralelor si 

rocilor 

4.2 de competenţe  Utilizarea microscopului, a intrumentarului de laborator 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Laborator de microscopie 
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 - Întelegerea caracteristicilor compoziţionale ale litosferei Pământului si rolul rocilor 

magmatice in alcatuirea acesteia; 

- Intelegerea condiţiilor genetice magmatice ; 

- Cunoaşterea caracteristicilor compoziţionale şi structural - texturale ale rocilor magmatice; 

- Recunoaşterea şi identificarea rocilor magmatice în condiţii de teren sau laborator; 

- Poziţionarea corectă a rocilor magmatice în contextul de suport pentru diverse tipuri de 

acumulări de substante utile sau privind posibilitatea utilizării lor în industrie; 
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- utilizarea cunoştintelor pentru discipline care au ca obiect de studiu:  zacaminte de substanţe 

metalifere şi nemetalifere, prospectiuni si explorari geologice,  exploatarea de  substante minerale 

utile 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Importanţa şi structura cursului de petrologie magmatică. Scurt istoric. 

Obiectul şi metodologia de studiu ale petrologiei. Definirea domeniului 

endogen. Poziţia fenomenelor magmatice (şi metamorfice) în ansamblul 

evoluţiei litosferei. 

Prelegere  

2. Structura internă a Pământului: compoziţie şi proprietăţi. Dovezi ale 

structurii interne. Contribuţia petrologiei în descifrarea constituţiei 

Pământului.  

Prelegere  

3. Compoziţia chimică şi mineralogică a crustei şi mantalei. Procesul de 

topire parţială în manta. Topirea parţială fracţionată şi în stare de echilibru. 

Topirea parţială în sisteme ternare. Cauzele topirii parţiale în manta. 

Sistemul forsterit – diopsid – enstatit; echivalent al mantalei. 

Prelegere  

4. Sursele de energie ale Pământului. Căldura reziduală a planetei. 

Dezintegrarea elementelor radioactive. Variaţia temperaturii în interiorul 

Pământului. Estimări ale fluxului termic. Convecţia în manta. 

Prelegere  

5. Domeniul magmatic. Definirea magmei. Generarea magmelor. 

Principalele caractere ale magmelor (compoziţia chimică, temperatura, 

vâscozitatea, durata de consolidare etc.). 

Prelegere  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

-Intelegerea conditiilor genetice de formare a rocilor magmatice si 

caracteriticile structural – texturale si compoziţionale ale acestora 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Disciplina de Petrologie magmatică tratează  problematica genezei magmelor 

şi evoluţiei acestora pană la definitivarea edificiilor petrografice, în contextul 

evoluţiei litosferei. Sunt prezentate parţile componente ale Pământului care 

sunt potenţiale surse ale magmelor, condiţiile naturale în care se realizează 

procesul de topire parţială ce duce la formarea magmelor. O componentă 

importantă revine proceselor care modifică compoziţia primară a topiturilor 

magmatice, a proceselor de cristalizare şi a formelor de zăcămnât rezultate. 

De asemenea se realizează studiului asociaţiilor de minerale (stuctural – 

textural şi compozitional) rezultate în urma proceselor de cristalizare din 

topituri magmatice şi a  transformarilor suferite de acestea în urma activităţii 

post – magmatice.  



6. Tipuri fundamentale de magme. Evoluţia compoziţiei chimice in cursul 

diferenţierii magmatice. Magmele alcaline şi nealcaline. Criterii geochimice 

de identificare a tipurilor fundamentale de magme. Corelarea tipurilor de 

magme cu condiţiile geo - structurale majore. 

Prelegere  

7. Procese care midifică compoziţia iniţială a magmelor. Cristalizarea din 

magme: sisteme eutectice, sisteme cu formate de cristale mixte şi sisteme cu 

miscibilitate limitată etc. 

Prelegere  

8. Evoluţia sistemelor magmatice cu componenţi volatili. Procese de 

diferenţiere magmatică : cristalizarea fracţionată, licuaţia, miscarea 

volatilelor, asimilarea etc. Identificarea caracterului diferenţiat al produseor 

magmatice. 

Prelegere  

9. Manifestări magmatice. Punerea în loc a corpurilor magmatice: abisice, 

hipabisice, extruzive. Forme de zăcământ ale rocilor magmatice. 

Prelegere  

10. Produsele consolidării magmelor. Caracteristici chimice, mineralogice, 

petrografice. Clasificarea şi nomenclatura rocilor magmatice. Structura şi 

textura rocilor magmatice. Procese de transformare ale rocilor magmatice. 

Prelegere  

11. Asociaţii naturale de roci magmatice. Factorii care controlează formarea 

asociaţiilor de roci. Serii de roci, asociaţii naturale, provincii petrografice. 

Asociaţii de roci in regiunile de expansiune  ale litosferei: domeniul oceanic 

(bazaltele de fund oceanic, ofiolitele, spilit – peridotitele) şi domeniul 

continental.  

Prelegere  

12. Asociaţiile de roci din zonele de comprimare ale ale litosferei. 

Asociaţiile andezitice, granitice. Asociaţii de roci din regiunile fierbinţi (pe 

litosferă oceanică şi continentală) . 

Prelegere  

13. Asociaţii de roci cu poziţie geostructurală neclarificată. Asociaţiile 

gabbroice stratificate,  

asociaţiile anortozitice, asociaţiile sienit – nefelinice, asociaţiile 

lamprofirice, asociaţii de roci nesilicatate. 

Prelegere  

14. Petrologia endogenă a României (domeniul magmatic). Magmatite 

asociate metamorfitelor caledoniene şi hercinice. Ciclul magmatic alpin 

(fazele Jurasic – Cretacic inf., Cretacic superior – paleogen şi Neogen – 

Cuaternar). Caracteristici petrografice, tipuri de asociaţii de roci şi distribuţia 

lor pe teritoriul României.  

 

Prelegere  

Bibliografie 

1. N. Har (2005). Petrologie magmatică. Elemente de petrogeneză şi produsele magmatismului. Ed. Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 195 p. 

2. I. Mareş, M. Mărunţiu, I. Alexe, M. Şeclăman (1989). Petrologia rocilor magmatice şi metamorfice. 

Lucrări practice. Ed. A II-a. Universitatea Bucureşti. 

3. L. Pavelescu (1976). Petrologia rocelor magmatice şi metamorfice. Ed. Tehnică, Bucureşti.  

4. D. Rădulescu (1981). Petrologie magmatică şi metamorfică. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

5. P. Turner, J. Verhogen (1976). Petrologie eruptivă şi metamorfică. Editura Tehnică, Bucureşti. 

6. M. Seclăman, K. A. Gunesh (1975). Determinator pentru rocile magmatice şi metamorfice. Ed. Tehnică, 

Bucureşti. 

7. M. Wilson (1997).  Igneous Petrogenesis. A Global Tectonic Approach. Chapman & Hall. London. 

Bibliografia este accesibilă la Biblioteca de Geologie 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Compoziţia chimică a rocilor magmatice. Interpretarea mineralogo – 

petrografică a analizelor chimice. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

2. Compoziţia mineralogică  a rocilor magmatice. Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

3. Integrarea secţiunilor subţiri in vederea calculării parametrilor modali. Predare si  



lucrari practice 

individuale 

4. Clasificarea şi nomenclatura rocilor magmatice. Diagrame de clasificare. Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

5. Structura şi textura rocilor magmatice. Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

6. Procese post – magmatice: identificarea şi caracterizarea lor. Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

7. Sistematica rocilor magmatice: abisice, hipabisice şi extruzive. Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

8. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

granitelor şi riolitelor. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

9. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

granodioritelor - tonalitelor şi dacitelor. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

10. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

sienitelor şi trahitelor. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

11. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

dioritelor şi andezitelor. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

12. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

gabbrourilor şi bazaltelor. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

13. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

rocilor cu feldspatoizi. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

14. Caracteristicile mineralogice, structural – texturale şi petrografice ale 

rocilor ultrabazice. 

Predare si 

lucrari practice 

individuale 

 

Bibliografie  

1. I. Mareş, M. Mărunţiu, I. Alexe, M. Şeclăman (1989). Petrologia rocilor magmatice şi metamorfice. 

Lucrări practice. Ed. A II-a. Universitatea Bucureşti. 

2. M. Seclăman, K. A. Gunesh (1975). Determinator pentru rocile magmatice şi metamorfice. Ed. Tehnică, 

Bucureşti. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursurile şi lucrarile practice sunt actualizate in asa fel încât să permită informarea studentilor cu informaţii 

care sunt corect ştiinţifice şi necesare desfăşurării acticitaţilror specifice in domeniul industriei de 

specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoasterea continutului 

infromational 

Examen 50 

Modalitatea de sintetizare 

şi expunere a informatiei 

Examen 10 

10.5 Seminar/laborator Determinarea practică a 

unei roci prin investigatii 

macroscopice pe esantion 

Colocviu 20 

Determinarea practică a 

unei roci prin investigatii 

microscopice pe sectiune 

subtire 

Colocviu 20 

10.6 Standard minim de performanţă 

-50 % din notiunile teoretice predate la curs; 

-50% din notiunile practice de laborator 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

25.04.2019.                  Conf.dr. Nicolae HAR  Conf.dr. Nicolae HAR 

                       
 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................        Conf.dr. Nicolae HAR  

         


