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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 
1)

 
 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UPG Ploieşti 
1.2. Facultatea IPG 

1.3. Departamentul GPIZ 
1.4. Domeniul de studii universitare Mine, Petrol şi Gaze 
1.5. Ciclul de studii universitare licenţă 

1.6. Programul de studii universitare Inginerie de Petrol şi Gaze 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GEOLOGIE GENERALĂ ŞI STRATIGRAFICĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. BRANOIU GHEORGHE ADRIAN 

2.3. Titularul activităţilor aplicative Conf.dr.ing. BRANOIU GHEORGHE ADRIAN 

2.4. Titular activitătii proiect   

2.5. Anul de studiu 2 

2.6. Semestrul * 3 

2.7. Tipul de evaluare E 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei D1/O 

* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;  

** fundamentală = F0; de domeniu = D1; de specialitate = S2;  complementară = C3 

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L 

 

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. Proiect  

3.5. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.6. curs 28 3.7.  Seminar/laborator 28 3.8. Proiect  

3.9. Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  11 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.10 Total ore studiu individual 69 

3.11. Total ore pe semestru 125 

3.12. Numărul de credite 5 
 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Cunostinte de cultura generala insusite prin absolvire liceu/bacalaureat 

 Cunoştinţe de la discipline generale anterioare:Mineralogie şi Petrologie, 
Chimie, Fizica, Geografie 

4.2. de competenţe  Utilizarea dotarilor de laborator geologic 
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5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu videoproiector 

 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Colectie adecvata de harti topografice, harti si sectiuni geologice, 

 Colectie adecvata de fosile 

 Colectie adecvata de roci din formatiunile unitatilor geologice majore 

ale Romaniei 

 

6.Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro
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o
n

al
e 

 

 Cunoaşterea cadrului geologic general necesar înţelegerii genezei hidrocarburilor şi al 

acumulărilor de hidrocarburi,prin prisma studierii efectelor geologice ce rezultă din 

cunoaşterea genezei, proprietăţilor, formei,structurii,mişcărilor, planetei Pământ,corelat cu 

prezentarea etapelor de evoluţie în timp a planetei 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er
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le

 

 Cunoaşterea caracteristicilor  fiziografice ale planetei, arhitectura scoarţei, principiile 

fundamentale de ordonare în geologie şi  însuşirea de  cunoştinţe de diagnosticare specifică 

a fiecărei perioade geologice. 

 La sfârşitul cursului studenţii vor putea sa înţeleagă mecanismele evoluţiei geodinamice 

interne şi externe a scoarţei, vor reuşi să îşi explice procesele generatoare de roci şi fosile 

prin prisma condiţiilor proprii fiecărei perioade; putând să extrapoleze datele dintr-un areal 

cunoscut în detaliu, intr-un areal mai puţin cercetat. 

 Sub aspect aplicativ se vor putea face prelevări de date geologice, interpretări de date, care, 

integrate unor principii şi legităţi generale, vor permite elaborarea de modele ce vizează 

optimizare şi predicţie de date în areale conexe. Se vor putea construi şi interpreta materiale 

grafice ce reprezintă suportul sintetic al datelor geologice şi tot o dată premiza interpretărilor 

din abordări viitoare. 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cadrului de cultură tehnică, geologică generală 

necesar abordării detaliate a cunoştinţelor de geologia 

petrolului, geofizică,proiectarea exploatării zăcămintelor, 

inginerie de zăcământ 

7.2. Obiectivele specifice  Cursul face referire la geneza, proprietăţile şi structura planetei 

Pământ şi îndeosebi a învelişului extern al litosferei. Se pune 

accent pe geodinamica internă, adică, procese magmatice-

vulcanice, seismice şi îndeosebi pe diastrofism, detaliindu-se 

arhitectura scoarţei (cute, falii, pânze tectonice). În partea a 

doua a disciplinei se dă atenţie istoriei planetei, adică se 

detaliază structura stratificată a scoarţei prin prezentarea 

caracteristicilor aferente intervalelor spaţio-temporale 

geologice: eră-grupă, perioadă-sistem, epocă-serie, vârstă-etaj, 

cron-cronozona  
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8.Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive 
 

1 Prezentare convenţională, orală cu 

desene la tablă şi exemplificare 

electronică/fişiere în format doc sau 

pdf cu conţinut capitol 

Modalitati de 

predare centrate 

pe student şi pe 

rezultatele 

învăţării 

2. Geologie fiziografică 
 

5 Prezentare convenţională, orală cu  

desene la tablă şi exemplificare 

electronică/fişiere în format doc sau 

pdf cu conţinut capitol 

Modalitati de 

predare centrate 

pe student şi pe 

rezultatele 

învăţării 

3. Geodinamică internă 
 

8 Prezentare convenţională, orală cu 

desene la tablă şi exemplificare 

electronică/fişiere în format doc sau 

pdf cu conţinut capitol 

Modalitati de 

predare centrate 

pe student şi pe 

rezultatele 

învăţării 

4.Geologie istorică (stratigrafică) 11 Prezentare convenţională, orală cu 

desene la tablă şi exemplificare 

electronică/fişiere în format doc sau 

pdf cu conţinut capitol 

Modalitati de 

predare centrate 

pe student şi pe 

rezultatele 

învăţării 

5.Elemente de geologia României 3 Prezentare convenţională, orală cu 

desene la tablă şi exemplificare 

electronică/fişiere în format doc sau 

pdf cu conţinut capitol 

Modalitati de 

predare centrate 

pe student şi pe 

rezultatele 

învăţării 

Bibliografie 

 Frunzescu D., Geologie generală şi stratigrafică, Editura UPG Ploiesti, 2002 

 Dragoş V., Geologie generală si stratigrafică, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1982 

 Frunzescu D., Branoiu G., Geologie de zăcământ Vol. I şi Vol. II, Editura UPG Ploiesti, 2003 

 Dragomir B.P., Geologie fizică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002 

 Damian R., Geologie generală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001 

 Popa M.E., Elemente de Geologie si Paleontologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007 

 Lăzărescu V., Geologie fizică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980 

 Internet 

8.2. Seminar / laborator/proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Scara geocronologică şi 

cronostratigrafică;Structura 

stratificată a scoarţei 

4 Prezentare convenţională, 

orală cu desene la tablă şi 

exemplificare 

electronică/fişiere în format 

doc sau pdf cu conţinut 

capitol 

Se dă pondere aspectului 

interactiv:observaţii 

întrebări dinspre 

student/rezolvări, studii de 

caz  dinspre profesor; 

Investigare acumulări curs 

si lucrări practice 
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anterioare   

2.Noţiuni de micropaleontologie şi 

paleontologie(procese de fosilizare, 

clasificare şi descriere taxoni de 

micro şi macrofosile 

6 Prezentare convenţională, 

orală cu desene la tablă şi 

exemplificare 

electronică/fişiere în format 

doc sau pdf cu conţinut 

capitol 

Se dă pondere aspectului 

interactiv:observaţii 

întrebări dinspre 

student/rezolvări, studii de 

caz  dinspre profesor; 

Investigare acumulări curs 

si lucrări practice 

anterioare   

3.Cartografie geologică: hărţi 

geologice, hărţi structurale, secţiuni 

geologice, coloane stratigrafice, bloc 

diagrame 

 

6 Prezentare convenţională, 

orală cu desene la tablă şi 

exemplificare 

electronică/fişiere în format 

doc sau pdf cu conţinut 

capitol 

Se dă pondere aspectului 

interactiv:observaţii 

întrebări dinspre 

student/rezolvări, studii de 

caz  dinspre profesor; 

Investigare acumulări curs 

si lucrări practice 

anterioare   

4.Prezentare sintetică de faciesuri, 

caractere paleontologice generale, 

faciesuri, paleogeografie aferentă 

fiecărei perioade geologice 

8 Prezentare convenţională, 

orală cu desene la tablă şi 

exemplificare 

electronică/fişiere în format 

doc sau pdf cu conţinut 

capitol 

Se dă pondere aspectului 

interactiv:observaţii 

întrebări dinspre 

student/rezolvări, studii de 

caz  dinspre profesor; 

Investigare acumulări curs 

si lucrări practice 

anterioare   

5.Schiţe ale unităţilor structurale 

majore ale României 

4 Prezentare convenţională, 

orală cu  desene la tablă şi 

exemplificare 

electronică/fişiere în format 

doc sau pdf cu conţinut 

capitol 

Se dă pondere aspectului 

interactiv:observaţii 

întrebări dinspre 

student/rezolvări, studii de 

caz dinspre profesor; 

Investigare acumulări curs 

si lucrări practice 

anterioare   

Bibliografie 

 Frunzescu D., Geologie generală şi stratigrafică, îndrumar de lucrări practice, IPG Ploieşti, 1985. 

 Frunzescu D., Îndrumar anexă lucrări de stratigrafie, Edit. UPG Ploiesti, 2015 

 Frunzescu D., Geologia României, Îndrumar de laborator Edit. UPG Ploiesti, 2016 

 Frunzescu D., Branoiu G., Geologie generală aplicată în foraj-extractie, Editura UPG Ploiesti, 2002 

 Internet 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului  



F 021.06/Ed.7                                                                                                                               Document de uz intern 

 Conţinutul disciplinei este în acord cu preocupările comunităţii epistemice,asociaţiile profesionale 
din petrol si geologie şi ale firmelor aferente cercetării şi exploatării în domeniul petrolului,fapt 
dovedit de capacitatea mare de preluare ca angajaţi a absolvenţilor noştri.   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Studiul după manual sau 

suport de curs 

Studierea bibliografiei 

minimale indicate 

Documentarea 

suplimentară,internet 

Examinare orală cu bilet 50% 

10.5. Seminar/laborator/ 

proiect 

Pregătirea seminariilor şi/sau 

laboratoarelor 

Elaborarea temelor de casă, 

referatelor 

Pregătirea pentru evaluările 

periodice 

Pregătirea pentru examinarea 

finală 

Participarea la consultaţii 

Alte activităţi 

Chestionare, prezentare 

teme de casă,participare 

discuţii interactive, aplicaţii 

practice/ rezolvare studii de 

caz 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Îndeplinirea obligaţiilor de laborator şi rezolvarea cu note peste 5 a fiecăruia din cele 3 subiecte ce 

investighează capitole majore din  întreaga materie a programei analitice.  

 

 

 

Data 

completării 

 

________ 

Semnătura titularului de curs 

 

 

__________________ 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

 

_______________ 

Semnătura titularului de proiect 

 

 

_________________ 
 

Data avizării în departament 

 

____________________________ 

 

Semnătura directorului de departament 

 

___________________________ 
 


