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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 şi Petrochimie 

1.3. Departamentul Ingineria Prelucrarii Petrolului şi Protecţia Mediului 

1.4. Domeniul de studii universitare Inginerie chimică 

1.5. Ciclul de studii universitare Licența 

1.6. Programul de studii universitare Prelucrarea Petrolului și Petrochimie 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fizico – chimia petrolului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrări dr. ing. Cristina Dusescu - Vasile 

2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator Sef lucrări dr. ing. Cristina Dusescu - Vasile 

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu II 

2.6. Semestrul * 3 

2.7. Tipul de evaluare Examen oral 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DS/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 0 

3.5. Total ore din planul de învăţământ 84 din care: 3.6. curs 42 3.7.  Seminar/laborator 42 3.8. Proiect 0 

3.9. Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi 2 

3.10 Total ore studiu individual 66 

3.11. Total ore pe semestru 150 

3.12. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Cunoştinţe de Matematică, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie 

analitică 
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4.2. de competenţe 
  

  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala de curs echipata cu videoproiector şi ecran 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator echipat cu aparatura specifică lucrarilor de laborator 

 Caiet de grafice pentru rezolvarea aplicaţiilor 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul ştiinţelor 
inginereşti 

 Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei 
chimice 

 Analiza operaţiilor unitare din industria de proces si evaluarea acestora in scopul îmbunătăţirii 
performanţelor. 

 Analiza proceselor industriale si evaluarea acestora in scopul îmbunătăţirii performanţelor. 
 Rezolvarea eficientă a problemelor de inginerie chimică cu ajutorul instrumentelor informatice 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

  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 
 Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin 
integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate 
 Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate în limba română 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 Cunoaşterea principalelor proprietăţi ale titeiului si fractiunilor 

separate din acesta, a modului de determinare şi a utilităţii acestora; 

Capacitate de sinteză şi corelare a rezultatelor experimentale, 

capacitate de prezentare si argumentare a concluziilor obtinute; 

Aptitudini privind lucrul în laborator: funcţionarea aparaturii uzuale 

(balanţă, viscozimetru, refractometru, aparat de extracţie, instalaţie 

Grote, aparatură pentru distilare), respectiv în ceea ce priveşte 

metodele de calcul specifice disciplinei; Disciplina, rigurozitate, 

seriozitate. 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor  referitoare la compoziţia 

chimică, structura moleculară, proprietăţile fizico-chimice, metodele 

de analiză, domeniile de folosire, aspecte ale protecţiei mediului 

ambiant. 

De asemenea, se urmăreşte însuşirea  de către studenţi a 

deprinderilor necesare efectuării analizelor produselor petroliere si 

titeiului, prelucrarea şi interpretarea critică a datelor analitice 

obţinute, corelarea datelor experimentale obtinute cu directiile de 

utilizare ale diverselor materii prime si produse 

7.2. Obiectivele specifice După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să: 
 Caracterizeze petrolul brut şi fracţiunile separate din acesta 
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din punct de vedere al compoziţiei chimice 

 Evidentia influenţa compoziţiei chimice asupra 

caracteristicilor utile ale produselor petroliere si vor putea 

face corelatii intre cele doua aspecte. 

 Alege schema optima de prelucrare a produselor petroliere, 
funcţie de compoziţia lor chimică şi proprietăţile fizice ale 
acestora 

 Interpreta corect corelaţia preţ-compoziţie chimică-

caracteristici utile 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

Introducere                                                                                               

Date generale cu privire la compoziţia 

petrolului brut 

1 Cursul este prezentat 

studentilor in mod 

conventional, prin expunerea 

sistematica a informatiilor in 

cadrul prelegerilor orale si in 

notele de curs oferite 

studentilor. In cazurile in care 

subiectul cursului permite, 

alaturi de explicatiile oferite 

studentilor, sunt initiate 

conversatii intre studenti si 

cadrul didactic, astfel incat 

studentii sa identifice singuri, 

pe baza cunostintelor 

acumulate (in cadrul cursului 

de Fizico-chimia petrolului, 

precum si la disciplinelor 

anterioare cerute) corelatii intre 

structura chimica si 

proprietatile produselor 

petroliere. In cadrul 

conversatiilor se stimuleaza 

gandirea critica si divergenta, 

capacitatea de analiza, sinteza 

si interpretare a datelor. 

Pentru fixarea cunostintelor, 

din cand in cand, studentii 

primesc 1-2 intrebari 

referitoare la subiectele 

cursului anterior, la care 

trebuie sa raspunda in scris in 

5-10 minute. Ulterior sunt 

discutate raspunsurile, cu 

 

Proprietăţile fizico-chimice ale 

petrolului brut şi ale    

fracţiunilor petroliere                                                                                                             

1.Masa molară ; 2.Densitatea ; 

3.Viscozitatea; 4.Plasticitatea şi 

pseudoplasticitatea; 5.Tensiunea 

superficială şi interfacială; 6.Parametrii 

critici; 7. Presiunea de vapori; 8. Date de 

distilare : temperaturi medii, curbe de 

distilare (STAS, PRF, VE) ; 9. Proprietăţi 

de ardere ale produselor  petroliere : 

puterea calorică, temperatura de  

inflamabilitate,  temperatura de  

autoaprindere, cifra octanică, cifra 

cetanică, indicele diesel ; 10. Solubilitatea 

produselor petroliere ; 11. Proprietăţile 

optice ; 12 Proprietăţile electrice 

24  

Compoziţia chimică a petrolului brut şi 

a fracţiunilor petroliere     

1.Hidrocarburi prezente în petrolul brut : 

parafine, naftene, aromatice şi cu 

structură mixtă; 2. Hidrocarburi prezente 

în diversele fracţiuni separate din petrolul 

brut : gaze, gazolină, benzină, petrol 

distilat, motorină ; 3. date sumare cu 

privire la heterocompusii prezenti in titei. 

8  

Metode de analiză a produselor 

petroliere                               

1.Metode de separare ; 2. Metode 

calitative de analiză ; 3. Metode 

3  
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cantitative de analiză: Analiza pe clase de 

hidrocarburi şi analiza pe grupe 

structurale. 

aprofundarea punctelor critice. 

Studentii sunt incurajati sa 

prezinte in cadrul cursului 

referate legate de tematica 

cursului. 

Pentru situația excepțională în 

care cursurile nu se pot sustine 

față în față, cursurile se vor 

susține on line, pe platforma 

zoom sau google meet, cu 

menținerea interacțiunii pe 

toata durata cursului. 

Clasificarea petrolurilor brute şi 

elemente de geochimia petrolului                                                         

Clasificarea « Carpatica »; Ţiţeiuri extrase 

din diverse şantiere din România; Ipoteze 

de formare a ţiţeiului 

2  

Surse alternative de produse petroliere                                     

1.Uleiul de şist ; 2. Produsele rezultate din 

prelucrarea cărbunilor ; 3 Biomasa. 

2  

Calităţi standardizate ale produselor 

petroliere comerciale 

2  

Bibliografie:  

1. Brebeanu, Gh. – Fizico-chimia substanţelor naturale, Editura Universităţii din Ploieşti, 2000 

2. Ţunescu, R.C. - Chimia petrolului şi proprietăţile fizico-chimice, Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, 1979 

3. Rossini, D.F., Mair, J.B., Streiff, J.A. – Hydrocarbon from Petroleum, Reinhold Publishing Coorporation, 

New York, 1953 

4. Wauquier J.P. – Petrole brut. Produits petroliers. Schemas de fabrication, Edition Technip, Paris, 1994 

5. Speight, J.G., The Chemistry and Technology of Petroleum. 3rd Edition. Marcel Dekker, New York, 1999 

6. Virgil B. Guthrie, Petroleum Products Handrook, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960  

7. Riazi, M.R., “Characterization and Properties of Petroleum Fractions”, American Society for Testing and 

Materials, 2005 

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

1. Analiza chimică a fracţiunilor inferioare 

ale ţiţeiului. Determinarea conţinutului de 

hidrocarburi parafinice, naftenice, 

aromatice dintr-o fracţiune de benzină de 

distilare atmosferică. Determinarea curbei 

de vaporizare in echilibru prin metodele 

Piromov si Edmister – Okamoto. 

4 

Sistem de tip colocvial in care 

studenții participă la rezolvarea 

problemelor și la discuțiile 

lansate pe baza rezultatelor 

obținute 

 

2.Analiza pe clase de hidrocarburi a unei 

benzine de cracare catalitică. 

Determinarea conţinutului de hidrocarburi 

parafinice, olefinice, naftenice, aromatice 

dintr-o fracţiune de benzină de cracare 

catalitică. 

6  

3. Analiza chimică a unui petrol distilat şi a 

fracţiunilor parafin –naftenică şi aromatică 

separate din acesta prin CSL pe silicagel. 

Determinarea masei molare a produselor 

petroliere prin metoda crioscopică. 

Determinarea parametrilor critici ai 

produselor petroliere. 

8  

4. Analiza chimică a unei fracţiuni de ulei. 8  
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Determinarea conţinutului de sulf din 

produsele petroliere prin metoda arderii în 

tub de cuarţ. Determinarea viscozităţii 

cinematice a unui ulei la 40oC şi 100oC, 

masei molare medii, conţinutului total de 

sulf, densităţii, indicelui de refracţie, 

calculul compoziţiei chimice folosind 

relaţiile metodei n-d-M. Analiza pe grupe 

structurale. 

5. Analiza chimică a reziduurilor petroliere. 

Determinarea viscozităţii cinematice a 

produselor petroliere. Determinarea 

viscozităţii dinamice a produselor 

petroliere. Variatia viscozitatii produselor 

petroliere lichide si gazoase cu 

temperatura. 

6  

6.Determinarea conţinutului de ceară al 

produselor petroliere. Separarea 

hidrocarburilor n-parafinice din fracţiuni de 

petrol distilat prin aductare cu uree. 

4  

7. Analiza  cromatografică. Separarea şi 

dozarea hidrocarburilor aromatice dintr-o 

fracţiune de benzină prin cromatografie 

lichid-solid pe silicagel. Calculul unor 

proprietati termice ale produselor 

petroliere. 

4  

Bibliografie 

 

 

8.3. Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

    

    

    

    

Bibliografie 

1. Creangă, C. - Curs de Chimia ţiţeiului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1962 

2. Ţunescu, R.C. - Chimia petrolului şi proprietăţile fizico-chimice, Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, 

1979 

3. Lazarovici, V., Rădulescu, S., Orăşanu, L., Brebeanu, Ghe., Chimia petrolului. Lucrări practice. Partea 
I, I.P.G. Ploieşti, 1985. 

4. Lazarovici, V., Rădulescu, S., Orăşanu, L., Brebeanu, Ghe., Chimia petrolului. Caiet de grafice. Partea 
II-a, I.P.G. Ploieşti, 1985. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului  

 Conţinutul disciplinei, ca şi tematica lucrărilor de laborator corespund curriculei  din alte centre universitare, 

din ţară sau din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei 

au avut loc întâlniri, atât cu reprezentaţi ai partenerilor economici, cu absolvenţi, precum şi cu cadre 

didactice din facultăţile care au specializarea inginerie chimică. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Evaluarea are în vedere 

următoarele categorii de 

cunoştinţe: 

cunoştinţe teoretice 

evaluate prin întrebări 

referitoare la subiecte 

prezentate în curs 

Prezentare orală pe baza 

biletului de examen 

40% 

Cunoştinţe aplicative 

evaluate prin rezolvarea 

unor aplicaţii numerice şi 

prin interpretarea unor 

buletine de analiză a 

produselor petroliere 

studiate 

Prezentare orală pe baza 

biletului de examen 

40% 

10.5. Seminar/laborator 

Cunoştinţe generale 

despre produsele 

petroliere analizate și 

metodele de analiză 

aplicate,  evaluate prin 

întrebări referitoare la 

subiectul lucrării 

Evaluarea activităţii la laborator; 

Participarea activă la activităţile 

de laborator;  

Întocmirea  referatelor şi 

interpretarea rezultatelor părţii 

experimentale 

10% 

Cunoştinţe avansate 

privind metodele de 

analiză utilizate şi la 

încadrarea produselor 

petroliere analizate în 

standardele de calitate.  

Evaluarea referatelor de 

laborator si a temelor de casa. 

Fiecare temă sau lucrare 

prezentată spre evaluare 

trebuie sa fie una personală. Nu 

se acceptă plagierea, copierea, 

utilizarea materialelor din 

internet, etc. 

10% 

10.6. Proiect 
- - - 

- - - 

10.7. Standard minim de performanţă 

Examinare orală: 
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 Pentru nota 5 este necesară rezolvarea aplicatiei numerice si obţinerea unui punctaj de minim 50% pentru 

cunoştinţele teoretice.Studentii trebuie sa abordeze fiecare problematica din cadrul subiectului de verificare 

Accesul la examen in prima sesiune este conditionat de prezenta la minim 75% din totalul orelor de curs si 

efectuarea tuturor lucrarilor de laborator. 

 Pentru nota 10 este necesară obţinerea unui punctaj maxim pentru cunoştinţele teoretice şi rezolvarea 

completă și corectă a aplicaţiilor din subiectul de examen (minim 95%). 

Activitate de laborator: 

 Pentru nota 5 este necesară obţinerea unui nivel de minim 50% pentru cunoştinţele generale, precum şi a 

unui nivel minim de înţelegere şi utilizare a cunoştinţelor specifice laboratorului. 

 Pentru nota 10 este necesară dovedirea unui nivel de minim 90% pentru cunoştinţele specifice 

laboratorului. 

 

 

Data 

completării 

 

25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

 

_________________ 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

 

_______________ 

Semnătura titularului de proiect 

 

 

_________________ 
 

Data avizării în departament 

 

_______28.09.2020_____ 

 

Semnătura directorului de departament 

 

___________________________ 
 

 


