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Geologie

Matematică, Fizică, Chimie generală, Geoinformatică, Geologie fizică, Geologie structurală şi
Cartografie geologică, Tehnologia forării sondelor, Petrologie sedimentară, Hidraulică subterană,
Geofizică generală,

Analiza şi solutionarea problemelor de evaluare şi valorificare a resurselor geologice pe baza aplicarii
metodelor de inginerie geologica (C4)
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Utilizarea cunoştinţelor inginereşti pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi proceselor de ingineria
geologică a resurselor (C4.2); Dezvoltarea şi aplicarea metodelor caracteristice ingineriei geologice a
resurselor: prospecţiunea şi explorarea pentru substanţe minerale utile, solide şi fluide, aaliza bazinelor
sedimentare, ingineria zăcămintelor de petrol, exploatări miniere (C4.3); Utilizarea adecvată a criteriilor şi
metodelor de evaluare a rezervelor de substanţe minerale utile, solide şi fluide, de stratigrafie seismică, de
sedimentologie şi petrologie sedimentară, de explorare a zăcămintelor de petrol şi gaze (C4.4); Elaborarea de
proiecte care utilizează principii şi metode consacrate în ingineria geologică a resurselor: analiza de bazine,
zacaminte de petrol, zacaminte de substanţe minerale utile (C4.5).
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de
lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente (CT1). Utilizarea eficientă a
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, legislaţie de mediu, etc.) atât in limba română
cât şi în limba engleză (CT3).
Petrolul (definiţii şi clasificări), Sistematica acumulărilor de petrol, Evidenţierea acumulărilor de hidrocarburi în
cadrul unui bazin sedimentar (cartarea geologică de suprafaţă, cartarea geochimică, prospecţiunea geofizică,
analiza carotelor, probelor laterale şi probelor de sită, analiza digrafiilor geofizicii de sondă şi a gaz-carotajului),
Elaborarea modelului geologic a acumulărilor de petrol (separarea rocilor rezervor si stabilirea grosimilor,
întocmirea hărţilor litostratigrafice şi structurale, a secţiunilor geologice, stabilirea contactelor dintre fluide, etc.),
Elaborarea modelului fizico-chimic (întocmirea hărţilor şi secţiunilor cu valori de porozitate şi saturaţie în fluide),
Evaluarea rezervelor geologice a acumulărilor de petrol utilizând metode genetice, volumetrice, probabilistice şi de
bilanţ material (acumulările de gaze uscate, de gaze umede şi cu condensat, de ţiţei saturat şi nesaturat).
1. CREŢU I., BECA C., BABSKOW AL., MANOLESCU G., SOARE AL. (1981) – Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi,
Vol. I, Ed. Tehnică, Bucureşti.
2. SOARE AL., PÂRCĂLĂBESCU I., POPA C. (1981) – Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi, Vol. II, Ed. Tehnică,
Bucureşti
3. CREŢU I. (1987) – Hidraulica zăcămintelor de hidrocarburi, Vol.1, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Aplicaţii şi studii de caz la problematica dezvoltată în cadrul prelegerilor susţinute în cadrul cursului.
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Prelegeri pe baza de videoproiectii, dezbateri, problematizare
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evaluare în formula
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de performanță****

Evaluări pe parcurs (P), proiect (Pr) şi examen (E)
P –scris şi Pr – susţinere
M = 0,3 x P + 0.3 x Pr + 0,4 x E
Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor obținute din cercetarea acumulărior de
hidrocarburi, în vederea evaluării rezervelor geologice de ţiţei şi gaze. Elaborarea,
tehnoredactarea şi susţinerea în limba română a unui proiect de realizare a unei
sonde (onshore sau offshore), utilizând diverse surse şi mijloace de informare, cu
respectarea normelor necesare citării lucrărilor din literatura de specialitate.
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