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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 Licenţa 

1.6. Programul de studii universitare Prelucrarea petrolului şi petrochimie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PROCESE DE TRANSFER DE MASA 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Mihaela Neagu 

2.3. Titularul activităţilor aplicative Șef lucr.dr.ing. Fendu Elena 
Șef lucr.dr.ing. Nicolae Marilena 

2.4. Anul de studiu 4 

2.5. Semestrul * 7 

2.6. Tipul de evaluare Examen scris 

2.7. 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 - 

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

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  8 

Pregătire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.10. Total ore studiu individual 41 

3.11. Total ore pe semestru 125 

3.12. Numărul de credite 7 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Cunoştinţe de Chimie fizică, Matematică 

4.2. de competenţe  - 
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1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului 

naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011  

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 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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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. 
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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.  
CT2. Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin 
integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.  
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 Cunoaşterea fenomenelor, conceptelor, principiilor şi teoriilor 
fundamentale ale operaţiilor unitare de separare   

7.2. Obiectivele specifice  După parcurgerea disciplinei  studenţii vor putea să: 

 înţeleagă fenomenele, conceptele, principiile şi teoriile 
fundamentale ale operaţiilor unitare de separare: fracţionare, 
absorbţie, extracţie lichid-lichid cu solvenţi practic nemiscibili, 
adsorbţie 

 analizeze cantitativ şi calitativ operaţiile unitare de separare 

 utilizeze sisteme inginereşti de calcul pentru a rezolva elemente 
de bilanţ material şi de dimensionare a coloanelor de fracţionare, 
absorbţie şi extracţie lichid-lichid. 

 rezolve probleme şi să comunice rezultate în mod demonstrativ. 

 susţină şi să explice rezultatele lucrărilor de laborator 

  formuleze opinii cu privire la îmbunătăţirea/dezvoltarea 
instalaţiilor de laborator  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Fracţionarea amestecurilor 

multicomponente 

6 
 

 

On-line 

 

2. Dimensionarea tehnologică a coloanelor de 

fracţionare 

4  
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3. Fracţionarea extractivă şi azeotropă 8 Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

exemplificarea. 

 

4. Absorbtia şi desorbţia (monocomponent si 

multicomponent) 

14 

 

Conectare cu 

lucrarile de laborator 

5. Extracţia lichid-lichid cu solvenţi practic 

nemisibili 

6 Conectare cu 

lucrarile de laborator 

6. Transferul de masa in sisteme fluid-solid 

(Adsorbţia). 

4 

 

 

Bibliografie 

1. M. Neagu- Procese de transfer de masă 2 - suport de curs  în format electronic 
2. C. Strătulă - Fracţionarea. Principii şi metode de calcul, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986. 
3. Taran C. şi Strătulă C., Procese difuzionale de separare, Vol. 1 şi 2, Univ. Petrol-Gaze, Ploieşti, 1979. 
4. C. Strătulă - Purificarea gazelor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984. 
5. Colecţie de articole recente în domeniul proceselor de separare etc. 

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

1. Calculul fracționării amestecurilor 
multicomponente 

6 

Sistem de tip colocvial in care 

studenţii participă la rezolvarea 

problemelor şi la discuţiile lansate 

pe baza rezultatelor 

experimentale obţinute 

Prezenta la 

lucrarile de 

laborator este 

OBLIGATORIE 

2. Dimensionarea tehnologică a 
coloanelor de fracţionare 

6 

  3.    Calculul absorbţiei monocomponent 6 

4. Determinarea eficacităţii dispozitivelor de 
contactare în procesul de absorbţie 
monocomponent 

6 

   5. Calculul absorbţiei multicomponent 6 

    6. Calculul extracţiei lichid-lichid cu solvenţi 
nemiscibili. 

6 

7.  Determinarea eficacităţii dispozitivelor de 
contactare în procesul de extracţie lichid-
lichid  
Discutarea, analizarea şi evaluarea 
activitatilor de laborator şi a temelor de 
casă.  

6 

Bibliografie 

1. Strătulă C., ş.a., Procese difuzionale de separare, îndrumar de laborator, IPG, Ploieşti, 1986. 
2. C. Strătulă - Fracţionarea. Principii şi metode de calcul, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986. 
3. Taran C. şi Strătulă C., Procese difuzionale de separare, Vol. 1 şi 2, Univ. Petrol-Gaze, Ploieşti, 1979. 
4. C. Strătulă - Purificarea gazelor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

 

 

 

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, ai absolvenţilor, precum şi cu cadre didactice din alte 

facultăţile care au specializarea inginerie chimică. 

 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Evaluarea cunoştinţelor 

teoretice evaluate prin 

subiecte prezentate în 

curs 

Lucrare scrisă* 35% 

Evaluarea cunoştinţelor 

aplicative prin rezolvarea 

unor probleme/aplicaţii 

numerice 

Lucrare scrisă* 35% 

Teste de evaluare 

periodică a cunoştinţelor 

teoretice 

Rezolvarea corectă a testelor 

scrise 
10% 

10.5. Laborator 

Cunoştinţe dovedite prin 

calcule  individuale 

despre procese. 

Rezolvarea corectă a temelor 

de casă. 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 

*Pentru promovarea examenului este obligatoriu ca punctajul la subiectele scrise să fie de minim 5 atât la evaluarea 

cunoștințelor teoretice cât și a celor aplicative. Punctajul suplimentar se acordă peste nota minimă de promovare la 

lucrarea scrisă (nota 5). 

 

 

Data completării 

23.09.2020 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

   

 Semnătura titularului de 

proiect 

  - 
 

 

Data avizării în departament 

28.09.2020 

 

 

Semnătura directorului de departament 

___________________________ 
 

 

 


