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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR FIZICA GLOBULUI 
 

OBIECTIVE*  Prezentarea complexului de fenomene şi lucrări efectuate în scopul obţinerii şi interpretării diagrafiilor 
geofizice necesare determinării caracteristicilor structurii geologice traversate de găurile de sondă, 
conţinutului de substanţe minerale utile şi corelării profilelor în vederea obţinerii hărţilor structurale 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 
PROFESIONALE** 

Identificarea, descrierea şi definirea teoriilor şi conceptelor de bază, specifice Geofizicii de Sondă (C3.1); 
Utilizarea adecvată a metodelor de calcul matematic, a formulelor fizice şi a sistemelor de prelucrare a 
datelor pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a diagrafiilor de sondă (C1.4); Utilizarea adecvată a criteriilor 
şi metodelor de evaluare a proprietăţilor care caracterizează potenţialul colectoarelor (C4.4). 

COMPETENȚE 
TRANSVERSALE 

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor de 
lucru, conturate în succesiunea logică a demersului interpretării diagrafiilor geofizice de sondă (CT1). 

CONTINUTUL 
CURSULUI 

Domeniile de investigare ale geofizicii de sondă. Carotaje electrice. Rezistivitatea electrică a rocilor. Cauze 
ale variaţiei rezistivităţii. Măsurarea rezistivităţii rocilor în găurile de sondă. Potenţiale electrice spontane şi  
provocate. Metode de carotaj electric de rezistivitate aparentă. Interpretarea diagrafiilor electrice. Domeniul 
de aplicabilitate al carotajelor electrice. Carotajul radioactiv. Bazele fizico-geologice ale metodelor de carotaj 
radioactiv. Radioactivitatea naturală a rocilor şi formaţiunilor geologice. Radioactivitatea provocată. Metode 
radioactive de investigare a găurilor de sondă. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Crânganu, Constantin – Investigarea geofizică a găurilor de sondă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 
1988. 
Neguţ, Aurelian – Geofizica de sondă, Editura Universităţii Bucureşti, 1987. 

CONȚINUTUL 
LUCRĂRILOR DE 
SEMINAR/LABORATOR 

Clasificarea dispozitivelor de înregistrare a rezistivităţii aparente. Acţiunea fluidului de foraj asupra stratelor 
traversate de găurilor de sondă. Determinarea grosimii colectoarelor. Determinarea rezistivităţii zonelor 
spălată şi invadată, a rezistivităţii zonei reale şi a diametrului zonei de invazie, după datele diverselor 
procedee de carotaj electric. Determinarea conţinutului în argilă al colectoarelor. Determinarea porozităţii 
formaţiunilor. Determinarea conţinutului în hidrocarburi şi apă al colectoarelor. Cavernometria. Pandajmetria. 
Măsurarea deviaţiei orientate a sondelor şi determinarea orientării instrumentelor în forajul dirijat. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Babskow, A. – capitolul „Geofizică de sondă” în Prospecţiuni geofizice, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1980. 
Crânganu, Constantin – Investigarea geofizică a găurilor de sondă (Caiet de lucrări practice), Editura 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1992. 

REPERE 
METODOLOGICE*** Prelegere însoţită de prezentare de materiale grafice; cursuri pe suport electronic. 

 

EVALUARE metodele  Evaluare cumulativă. 

forme Test tip grilă cu 20 de subiecte incluzînd problematica lucrărilor practice şi a cursului + 
proiect (referate). 



ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

0,50 subiecte curs + 0,30 subiecte lucrări practice + 0,20 proiect (referate). 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Rezolvarea unor cerinţe şi obiective punctuale prin utilizarea adecvată şi operarea cu 
legi, noţiuni, concepte specifice Geofizicii de Sondă. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar/l.p. 
08.10.2012 
 
                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


