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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 Ingineria Protectiei Mediului in Industrie 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fizico – chimia substanţelor naturale 

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

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

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu III 

2.6. Semestrul * 6 

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 4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  Seminar/laborator 2 3.4. Proiect 0 

3.5. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.6. curs 28 3.7.  Seminar/laborator 28 3.8. Proiect 0 

3.9. Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activităţi 2 

3.10 Total ore studiu individual 44 

3.11. Total ore pe semestru 100 

3.12. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Cunoştințe 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 

CP1.Explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropică sau naturală care determină şi 

influenţează poluarea mediului.  

CP2.Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă.  

CP4. Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor.  

CP5. Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului şi a riscului şi elaborarea de variante tehnologice 

cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF şi cu legislaţia în vigoare.  

CP6. Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria şi protecţia 

mediului.. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, asumarea 

responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente.  

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.  

CT3. 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 etc.) atât în 

limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

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 şi a combustibililor alternativi, a modului de 

determinare şi a utilităţii acestora, a modului de sinteză a 

combustibililor alternativi; Cunoasterea surselor alternative de 

energie, fosile si alternative, posibilitatea utilizarii lor; 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, elemente de protecţia 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 

şi a amestecurilor de combustibili clasici – combustibili 
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alternativi din punct de vedere al compoziţiei chimice 
 Evidentia sursele alternative de energie, fosile sau 

regenerabile, precum si modul de utilizare a acestora 
 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 

 Alege materia prima optima pentru obtinerea combustibilor 
alternativi 

 Evidentia influenţa compoziţiei chimice a materiei prime 

asupra caracteristicilor utile ale combustibilor alternativi si 

reformulati si vor putea face corelatii intre cele doua 

aspecte. 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

Introducere                                                                                               

Gazele combustibile 

2 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 substanţelor 

naturale, 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 

 

Ţiţeiul 

1.Proprietăţile fizico – chimice; 2. Metode 

de analiză a produselor petroliere; 3. 

Compoziţia chimică a petrolului brut şi a 

fracţiunilor petroliere; 4. Clasificarea 

petrolurilor brute; 5. Tipuri de titeiuri.                                                   

14  

Şisturile bituminoase 2  

Cărbunii 2  

Lemnul 2  

Plantele industriale. Mineralele 2  

Materii grase de origine vegetală şi 

animală 

2  

Biomasa 2  
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referitoare la subiectele 

cursului anterior, la care 

trebuie sa raspunda in scris in 

5-10 minute. Ulterior sunt 

discutate raspunsurile, cu 

aprofundarea punctelor critice. 

Studentii sunt incurajati sa 

prezinte in cadrul cursului 

referate legate de tematica 

cursului. 

Bibliografie: 

1. Brebeanu, Gh. – Fizico – chimia substanţelor naturale, Editura Universităţii din Ploieşti, Ploieşti, 2000 
2. Ţunescu, R.C. – Chimia petrolului şi proprietăţile fizico-chimice, I.P.G.Ploieşti, 1979. 

3. Speight,G.J. – The Chemistry and Technology of Petroleum, vol. I, Editura Marcell Dekker, New York, 

1999. 

4. Winnacker,K şi colaboratorii – Tehnologie chimică anorganică, vol.I, II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1962. 

5. Blaga, A, ş.a – Tehnologie chimică generală şi procese tip, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983. 

6. Părăuşanu, V. – Tehnologii chimice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. 

7. Simionescu, Cr., ş.a. – Chimia lemnului din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1972. 

8. Burnea, I., ş.a. – Chimie şi biochimie vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 

9. Suciu, G. C,-- Progrese în prelucrarea hidrocarburilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977. 

10. Tissot, B. P., ş.a. –Petroleum Formation end Occurence, Springer Verlag, N.Y., 1977.  

11. Pătraşcu, Maximiliana, - Cap 12 în Progrese în prelucrarea hidrocarburilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 

1984. 

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  cromatografică. Separarea şi 

dozarea hidrocarburilor aromatice dintr-o 

fracţiune de benzină prin cromatografie 

lichid-solid pe silicagel. 

4  

3. Separarea, dozarea şi caracterizarea 

acizilor petrolici.   Separarea acizilor 

petrolici din fracţiuni petroliere medii 

(petrol lampant), caracterizarea acizilor 

puri prin indice de aciditate, calculul masei 

molare medii a acizilor petrolici. 

Determinarea viscozităţii dinamice a 

produselor petroliere prin metoda Hoppler 

4  

4. Analiza chimică a fracţiunilor 4  
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superioare ale  ţiţeiului. 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. 

5. Analiza chimică a unor produse de 

origine vegetală . Determinarea 

conţinutului de răşini şi ceruri ale lemnului 

de diverse specii, prin extracţie cu solvenţi 

organici. 

4  

6 Analiza chimică a unor produse de 

origine animală. Determinarea indicelui de 

saponificare a grăsimilor  

4  

7. Sedinta recapitulativa 4  

Bibliografie 

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

8.3. Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Bibliografie 

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 și 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 

cunoștințe: 

 cunoștințe teoretice 

evaluate prin ȋntrebări 

referitoare la subiecte 

prezentate ȋn curs 

Prezentare orală pe baza 

biletului de examen 

40% 

Cunoştinţe aplicative 

evaluate prin rezolvarea 

Prezentare orală pe baza 

biletului de examen 

40% 



   
 

F 021.06/Ed.6                                                                                                                         Document de uz intern 

unor aplicaţii numerice şi 

prin interpretarea unor 

buletine de analiză a 

produselor petroliere 

studiate 

10.5. Seminar/laborator 

Cunoștințe generale 

despre produsele 

petroliere analizate,  

evaluate prin ȋntrebări 

referitoare la subiectul 

lucrării 

Evaluarea activității la laborator; 

Participarea activă la activitățile 

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. Nu se acceptă 

plagierea, copierea, utilizarea 

materialelor din internet, etc. 

Fiecare temă sau lucrare 

prezentată spre evaluare 

trebuie sa fie una personală. 

10% 

10.6. Proiect 
   

   

10.7. Standard minim de performanţă 

Examinare orală: 

 rezolvarea aplicatiei numerice, abordarea tuturor subiectelor de pe bilet si 

obținerea unui punctaj de minim 50% pentru cunoștințele teoretice. Accesul la examen in prima sesiune 

este conditionat de prezenta la minim 75% din totalul orelor de curs, efectuarea tuturor lucrarilor de 

laborator si prezentarea proiectului. 

 este necesară obținerea unui punctaj maxim pentru cunoștințele teoretice și rezolvarea 

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

Activitate de laborator: 

cunoștințele generale, precum și a 

unui nivel minim de înțelegere și utilizare a cunoștințelor specifice laboratorului. 

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 

 

___________________________ 
 


