
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Biologie și Geologie 

1.3 Departamentul Geologie 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Geologică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Inginerie Geologică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Interpretare Geofizică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Carlo Aroldi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Carlo Aroldi 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 8 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

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 suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire laboratoare, teme, referate 10 

Tutoriat 10 

Examinări  4 

Alte activităţi: -  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Geofizică, Stratigrafie, Sedimentologie, Bazine Sedimentare 

4.2 de competenţe  Utilizarea materialului didactic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  Identificarea și interpretarea succesiunii proceselor şi produselor geologice; 

 Capacitatea de a observa şi interpreta procesele şi produsele din natură la diverse scări; 

 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea de laborator, utilizarea surselor de 

documentare în activitatea profesională; 

 Identificarea şi interpretarea semnificaţiei electrofaciesurilor şi seismofaciesurilor; 

5.1 De desfăşurare a cursului  Suport logistic video 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Suport de hartie și rechizite, suport logistic video 
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 Capacitatea de a analiza şi sintetiza fenomene şi procese, prin însuşirea unor metode de 

abordare riguros ştiinţifice; 

 Capacitatea de a desfăşura o activitate individuală responsabilă, prin planificarea 

activităţilor şi urmărirea cu perseverenţă a scopului propus; 

 Utilizarea softurilor pentru prelucrarea şi prezentarea datelor geologice primare; 

 Abilitatea de a prezenta coerent şi argumentat rezultatele propriei activităţi şi a sintezelor de 

date din mediul profesional; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sistemul Petrolier. Roci sursă si tipurile 

acestora, bazine anoxice. Maturarea materiei 
organice și migrarea hidrocarburilor. Roci 
rezervor. Porozitate, permeabilitate și saturația 

fluidelor, porozitate primară și secundară. Roci 
sigiliu și diferite tipuri de capcane pentru 
hidrocarburi. 

expunere, conversaţie, studii de 

caz 

 

Principiile metodei seismice. Date și profile 
seismice. Achiziția și procesarea seismică. 
Compararea situației din aflorimente cu 
informația seismică. Rezoluția datelor seismice și 
corelarea acestora cu datele din sonde.  

 

Stratigrafie seismică. Suprafețe stratigrafice și 
terminațiile stratelor în profilele seismice. 
Faciesuri seismice și arhitectura depozițională. 
Profile seismice în succesiuni siliciclastice și 
carbonatice. Stratigrafia secvențială aplicată 

profilelor seismice. Identificarea de unități 

genetice (systems tracts) pe profile seismice. 

 

Metoda seismică aplicată modelelor 
structurale. Profile seismice migrate și 
nemigrate. Atribute seismice. Identificarea 
diferitelor tipuri de structuri (extensionale, 
compresionale și diapirice) pe profilele seismice. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Interpretarea diagrafiilor geofizice. Mud 
logging. Diagrafii compozite și master. 
Potențialul spontan (SP), radiația gama naturală 
(GR), carotajul NGR și GR spectral. Forma 
diagramelor, clasificarea și interpretarea 
electrofaciesurilor. Carotajul de rezistivitate și 

studii de caz, exerciții 

individuale, expunere, 

conversaţie, testare 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aplicarea metodelor geofizice in analiza sistemelor de hidrocarburi, 

identificarea și interpretarea proceselor geologice (depoziționale și 

tectonice) în spațiu și timp 

7.2 Obiectivele specifice  Interpretarea diagrafiilor geofizice de sondă 

 Interpretarea profilelor seismice din diverse contexte structurale, cu 

scopul identificării situațiilor favorabile pentru acumularea de 

hidrocarburi 



conținutul rocii în fluide. Carotajul acustic și de 

densitate. Carotajul neutron și determinarea 

porozității. Compararea carotajelor sonic, neutron 
de densitate și NMR pentru evaluarea 
conținutului formațiunilor în fluide. 

Interpretarea profilelor seismice.  Rezoluția 

datelor seismice și corelarea acestora cu date din 
sondă. Proprietățile semnalului seismic și a 

diagramei seismice afișate. Amplitudinea 
reflexiei și impedanța acustică. Analiza 
faciesurilor seismice și seismofaciesuri. 
Transformarea profilelor seismice din timp în 

adâncime. Interpretarea seismicii 3D. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Principiile genetice și stratigrafice stau la baza tuturor interpretărilor geologice, de aceea au 

aplicabilitate în toate mediile profesionale asociate geologiei structurale și explorării hidrocarburilor. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Verificarea cunoștințelor Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator Verificarea cunoștințelor Verificări pe parcurs 15% 

Activitate la seminarii Exercitii individuale 35% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la examinare presupune întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar dintre student și 

cadrul didactic (frecventarea a minimum 10 cursuri și 10 lucrări de laborator). 

 Participarea activă la lucrările de laborator și promovarea verificărilor pe parcurs cu nota minimă 5 

 Promovarea examenului final cu nota minimă 5 

 

Data completării                              Semnătura titularului de curs si de seminar 

    05.04.2019                                              

           

           Data avizării în departament           Semnătura directorului de departament  

           


