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F I Ş A   D I S C I P L I N E I  
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti  

1.2. Facultatea Tehnologia Petrolului si Petrochimie 

1.3. Departamentul Chimie 

1.4. Domeniul de s tudii universitare Inginerie Chimica 

1.5. Ciclul de s tudii universitare Licenţa 

1.6. Programul de s tudii universitare Contolul si Securitatea  Produselor Alimentare 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Chimie Organica 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Oprescu Elena-Emilia  

2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator Oprescu Elena-Emilia 
2.4.  Titularul activităţii proiect - 
2.5. Anul de s tudiu II 

2.6. Semestrul * 4 
2.7. Tipul de evaluare E 

2.8. Categor ia formativă** / regimul*** disciplinei D1/O 
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;  

** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA -

disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza. 

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

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 6 din care: 3.2. curs 3 3.3.  Seminar/laborator  3 3.4. Proiect - 

3.5. Total ore din planul de înv ăţământ 84 din care: 3.6. curs 42 3.7. Seminar/laborator  42 3.8 Proiect - 

3.6. Distr ibuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseur i  14 
Tutoriat 0 

Examinări 6 
Alte activităţi 0 
3.7. Total ore studiu indiv idual 66 

3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Studenţii nu se vor prezenta la preleger i, seminar ii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către s tudenţi a sălii de curs în 
vederea preluării apelurilor telefonice personale; 
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 Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs și   laborator întrucât 

deranjeaza procesul educațional; 

 Sala cu videoproiector,  ecran, computer. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sticlarie de laborator,reactivi,  plite electrice, agitatoare, dis tilatoare 

 echipament  de protectie pentru s tudenti (ochelar i, halat, manusi)  

 lucrarile de laborator in format tiparit; 

 aparatura intrumentala moderna pentru analiza produselor sintetizate 

(analize FTIR, UV-VIS, analiza elementala, refractometre)  

 Efectuarea integrală a lucrărilor de laborator  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1. Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul științelor 

inginerești. 

C2. Descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul chimiei și 

ingineriei chimice. 

C3.  Exploatarea proceselor și instalațiilor cu aplicarea cunoștințelor din domeniul ingineriei 

chimice. 

C6. Descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale referitoare la calitatea 
și siguranța produselor alimentare și la securitatea alimentara. 
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 CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, 

punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun 

simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a 

valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea 

capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în 

desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, 

precum şi gestionarea optimă a timpului; 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Insusirea cunostintelor generale de Chimia Organica 

7.2. Obiectivele specifice 1. Obtinerea de cunostiinte referitoare la caracteris ticile hidrocarburilor 
aromatice si a unor derivati functionali,  

2. Corelarea structura – proprietati si interpretarea fenomenelor 
chimice si a diferitelor mecanisme de reactie specifice acestor tipur i de 
compusi organic i. 

3. Intelegerea structur ii si identificarea diferitelor hidrocarbur i si derivati 
functionali. 

4. Evaluarea caracteris tic ilor fizico - chimice ale substantelor s tudiate.  

 

8.Conţinuturi 
8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

Hidrocarburi alchil-aromatice : s tructură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice  

2  

 

 

 

 

Hidrocarburi aromatice policiclice: structură, 
caracter aromatic, preparare, proprietăţi fiz ice, 
reacţii chimice  

2 
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Compuşi halogenaţi: s tructură, preparare, 
proprietăţi fizice, reacţii chimice, reprezentanti 
cu importanta in chimia alimentara 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere, dezbatere si  

problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacţii de substituţie nucleofilă: 
mecanism,cinetica,caracteris tic i .  1 

 

Alcooli monohidroxilici si polihidroxilici: structură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice  3 

 

Fenoli monohidroxilici si polihidrox ilici : s tructură, 
preparare, proprietăţi fizice şi reacţii chimice ; 
reprezentanti cu importanta in chimia alimentara 

2 
 

Eteri: s tructură, preparare, propr ietăţi fizice şi 
reacţii chimice; reprezentanti cu importanta in 
chimia alimentara 

3 
 

Compuşi  monocarbonilici saturati( aldehide şi 
cetone) : s tructură, preparare,proprietăţi fizice, 
reacţii chimice; reprezentanti cu importanta in 
chimia alimentara 

3 

 

Compusi dicarbonilic i saturati: s tructura, 
obtinere, proprietati; reprezentanti cu importanta 
in chimia alimentara 

1 
 

Compusi carbonilici nesaturati.  
Compusi carbonilici α,β- nesaturati. Cetene. 
Chinone. 

2 
 

Acizi monocarboxilici saturati:structură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice; 
reprezentanti cu importanta in chimia alimentara 

2 
 

Acizi monocarboxilici nesaturati:structură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice; 
reprezentanti cu importanta in chimia alimentara 

2 
 

Acizi carboxilici aromatici:structură, preparare, 
proprietăţi fizice, reacţii chimice; reprezentanti 
cu importanta in chimia alimentara. 

1 
 

Acizi dicarboxilici:structură, preparare, 
proprietăţi fizice, reacţii chimice; reprezentanti 
cu importanta in chimia alimentara 

2 
 

Derivati functionali ai ac izilor carboxilici.  
Halogenur ile acizilor carboxilici: structură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice, 
reprezentanti. 

1 

 

Derivati functionali ai ac izilor carboxilici.  
Anhidridele acizilor carboxilici:  structură, 
preparare, proprietăţi fizice, reacţii chimice, 
reprezentanti. 

1 

 

Derivati functionali ai ac izilor carboxilici. 
Esterii acizilor carboxilici: structură, preparare, 
proprietăţi fizice, reacţii chimice; reprezentanti 
cu importanta in chimia alimentara 
 

4 

 

Derivati functionali ai ac izilor carboxilici.  
Amidele acizilor carboxilic i: structură, preparare, 
proprietăţi fizice, reacţii chimice; reprezentanti 
cu importanta in chimia alimentara 

1 
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Derivati functionali ai ac izilor carboxilici; 
structură, preparare, proprietăţi fizice, reacţii 
chimice; reprezentanti cu importanta in chimia 
alimentara  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere, dezbatere si  

problematizare 

 

Compusi organici cu azot. 
Amine: structură, preparare, proprietăţi fiz ice şi 
reacţii chimice; reprezentanti cu importanta in 
chimia alimentara 

2 

 

Compusi organici cu azot. 
Nitroder ivati: s tructură, preparare, propr ietăţi 
fizice şi reacţii chimice; reprezentanti cu 
importanta in chimia alimentara 

1 

 

Compusi organici cu azot. 
Nitrozoder ivati: s tructură, preparare, proprietăţi 
fizice şi reacţii chimice; reprezentanti cu 
importanta in chimia alimentara 

1 

 

Compusi organici cu azot. 
Saruri de aril-diazoniu:s tructură, preparare, 
proprietăţi fizice şi reacţii chimice. 

1 
 

Compusi organici cu azot. 
Compusi azoici; Arilhidrazine; Oxime.Compusi 
cu azot cancerigeni 

1 
 

Bibliografie 

1. Cuiban F., Bolocan I., Barbu E., Chimie organica moderna, vol I, Ed. UPG Ploiesti, 2004. 

2. Cuiban F., Bolocan I., Barbu E., Chimie organica moderna, vol II, Ed. UPG Ploiesti, 2008. 

3. Neniţescu, C.D., Chimie Organică, Tipăr ită la Regia Autonomă Monitorul Oficial Bucureşti, 2015  

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

Sinteza acidului benzoic 6 
Experiment, conversatia si explicatia 

 

 

 

 

Experiment, conversatia si explicatia 

 

 

Sinteza acetatului de etil 6  

 Sinteza bromurii de n-butil 6  

 Obtinerea cicohexanonei prin 
oxidarea ciclohexanolului 

6  

 Sinteza acetanilidei 6  

 Sinteza clorurii de ciclohexil 6  

Predarea caietelor de 

referate,aplicatii la curs 
  

Bibliografie 

1. Cuiban, F.; Anghelache, I.; Popescu, M.; Cornea, L., Lucrări practice de Chimie Organică, Ploieşti: Ed. UPG, 

1980. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului  
 angajator ii solicita specialis ti cu o buna pregatire teoretica s i practica;  

 firmele de profil prefera sa selecteze pentru angajare absolventi cu o (minima) experienta practica in domeniu;  

 angajator ii vizeaza specialis ti care sa isi asume responsabilități individuale dar si cu spir it de lucru în echipă, cu 

recunoașterea poziției ierarhice în cadrul echipei.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs - corectitudinea şi completitudinea Lucrare scrisă cu 60% 
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cunoştinţelor asimilate;  
- coerenţa logică;  

- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate;  

subiecte teoretice şi 

aplicaţii 

- interesul pentru studiul 

individual si dezvoltarea 

profesionala.  

Elaborarea unui referat 
de literatura pe tematica 
cursului   

20%  

- interesul pentru s tudiul individual si 
dezvoltarea profesionala.  

Participarea activă la 
cursuri  

 

10%  

10.5. Seminar/laborator/ 

proiect 

- activ itatea în cadrul laboratorului.  10% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Studentul trebuie să demonstreze cunoştinţe minimale privind aspectele specifice cerute prin continutul (8. 
Continutur i) al fisei disciplinei. 

Data 

completării 

28.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

 

 

Semnătura titularului de proiect 

 

_______________ 

Data avizării în 

departament 

29.09.2020 

Director de departament 

(funcție didactică, nume, prenume)  
(Semnătură)  

___________ 

Decan 
(funcție didactică, nume, prenume)  

(Semnătură)  
 

_____________________________ 
 

 

 


