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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 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/ Prelucrarea Petrolului si 
Petrochimie 

1.5. Ciclul de s tudii universitare I 

1.6. Programul de s tudii universitare Licenta 
 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei COMPUSI TEHNICI ORGANICI 

2.2. Titularul activităţilor de curs Bomboş Dorin 

2.3. Titularul activităţilor aplicative Doukeh Rami 

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu IV 

2.6. Semestrul * VIII 

2.7. Tipul de evaluare E 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei F0/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 5 din care: 3.2. curs 3 3.3.  Seminar/laborator 2 3.4. Proiect - 
3.5. Total ore din planul de învăţământ 50 din care: 3.6. curs 30 3.7.  Seminar/laborator 20 3.8. Proiect - 

3.9. Distr ibuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat 0 

Examinări 0 

Alte activităţi  0 
3.10 Total ore studiu individual 50 

3.11. Total ore pe semestru 100 

3.12. Numărul de credite 4 

 

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

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare 

cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 
convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor 

telefonice personale; 
 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și 

seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la 

adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Efectuarea integrala a lucrarilor de laborator  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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et
en

ţe
  

p
ro
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si
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al

e  CP1. Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din 

domeniul ştiinţelor inginereşti.  

 CP2. Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din 

domeniul chimiei şi ingineriei chimice.  
 CP3. Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul 

ingineriei chimice.  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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le

  CT1. Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în 

termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională şi de conduită 

morală, urmând un plan de lucru prestabilit şi cu îndrumare calificată.  

 CT3. Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate în 

limba românǎ şi într-o limbă de circulaţie internaţională cu utilizarea metodelor 

moderne de informare şi comunicare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Insusirea cunostintelor generale despre polimeri 
7.2. Obiectivele specifice 1. Intelegerea comportarii polimerilor;  

2. Cunoasterea metodelor si procedeelor de obtinere a polimerilor. 

3. Realizarea corelatiilor intre structura si proprietatile polimerilor.  

4. Intelegerea structurii si identif icarea diferitilor polimeri. 

5. Corelarea structurii cu proprietatile de imbatranire a polimerilor. 

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

Polimeri; Generalităţi; clasificare; 
2 ore 

Prelegere, dezbatere si 
problematizare 

 

Noţiuni introductive: mase moleculare 
medii, grad de polimerizare, 
functionalitate, modul de legătură al 

unităţilor structurale, 
stereoregularitatea polimerilor, 
izomerie cis-trans, polimerizări 1-2 şi 
1-4; Structura polimerilor.  

2 ore 
 

 
 
 

Prelegere, dezbatere si 
problematizare 

 

Proprietăţi fizice şi chimice generale 

ale polimerilor 4 ore 
Prelegere, dezbatere si 

problematizare 
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Obţinerea   polimer ilor; Polimerizarea 

condensativa 2 ore 
Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Polimerizarea aditiva; Monomeri 
polimerizabili radicalic, ionic sau 
coordinativ.  

2 ore 

 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Polimerizarea radicalică: mecanism, 
tipuri de iniţiatori şi inhibitori ai 

polimerizării; transferul de lanţ.  

2 ore 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Polimerizarea ionică (cationică şi 
anionică). Polimeri vii. Polimerizarea 
coordinativă  

2 ore 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Copolimerizarea. Tipuri de copolimeri 
de interes aplicativ.  2 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Procedee de polimerizare. 
Polimerizarea în masă. 2 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Tehnologia obţinerii materiale lor 
plastice; Polietilena. Polistiren.  

2 ore 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Polimerizarea în soluţie. 
Polimerizarea precipitantă.  2 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Polimerizarea în suspensie. 
Polimerizarea în emulsie.  

Poliacrilati, Alcool polivinilic  

2 ore 

 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Tehnologia obţinerii cauciucurilor 
sintetice 2 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Prelucrarea polimerilor. 
2 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

Bibliografie 

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

2. Avram, M., Chimie Organică, vol.I, Bucureşti: Editura Academiei, 1983.  

3. Cuiban, F.; Anghelache, I.; Bolocan, I.; Popescu, M., Probleme de chimie  

organică, P loieşti: Ed. UPG, 1989. 

4. Cuiban, F.; Anghelache, I.; Popescu, M.; Cornea, L., Lucrări practice de Chimie Organică, 

Ploieşti: Ed. UPG, 1980. 

5. Neniţescu, C.D., Chimie Organică, vol.I, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică , 1980. 

6. Petrescu O., Petrescu G., Probleme si teste de chimie organica, Editura PROREP, 1996.  

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

Sinteza unui agent de reticulare.  4 Conversatie si explicatie  

Sinteza poliacetatului de vinil 4 Conversatie si explicatie  

Reticularea unui polimer cu initiator 
de tip redox 

4 Conversatie si explicatie  

Studiu cinetic al gonflării unor 

elastomeri reticulaţi.  

4 Conversatie si explicatie  

Analiza polimerilor prin spectroscopie  4 Conversatie si explicatie  

Bibliografie 

1. Cuiban, F.; Anghelache, I.; Bolocan, I.; Popescu, M., Probleme de chimie organică, 
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Ploieşti: Ed. UPG, 1989. 

2. Cuiban, F.; Anghelache, I.; Popescu, M.; Cornea, L., Lucrări practice de Chimie Organică, 

Ploieşti: Ed. UPG, 1980. 

 8.3 Proiect  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Nu este cazul    

Bibliografie    

Nu este cazul    

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 și 
completitudinea 
cunoștinţelor 

asimilate;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate;  

Lucrare scrisa cu subiecte 

teoretice si aplicatii 

60% 

- interesul pentru 

studiul individual si 
dezvoltarea 
profesionala.  

Elaborarea unui referat de 

literatura pe tematica cursului  

 
30% 

10.5. Seminar/laborator/ 

 

- activitatea in cadrul 
laboratorului.  

 
10% 

10.6. Proiect - - - 

10.7. Standard minim de performanţă 

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

  

Data 

completării 

 

23.09.2020 

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)  
 

_____________________________ 
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