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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 - Zi 

1.6. Programul de studii universitare Ingineria si Protectia Mediului In Industrie  
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia Prelucrarii Petrolului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Liana Bogatu 

2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator Conf.dr.ing. Liana Bogatu 

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu 3 

2.6. Semestrul * 6 

2.7. Tipul de evaluare Examen scris 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DD/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 - 

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

3.9. Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

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 
 Cunoștințe de Chimie organica, Chimie fizica,  Procese de transfer de 

masa, Matematică 

4.2. de competenţe  Capacitate de analiza si sinteza a cunostintelor  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu dotare clasică, completat cu  videoproiector și ecran. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator dotat cu aparate şi echipamente moderne de analiză a 

produselor petroliere. 

 

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. Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic. 

CP3. 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.  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
l CT1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, 

asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente.  

CT2. 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  Cunoasterea proceselor de rafinarie, a parametrilor de 

functionare si a schemelor tehnologice ale acestora, 

precum si caracterizarea produselor obtinute si a cerintele 

de calitate specifice. 

7.2. Obiectivele specifice 
După parcurgerea disciplinei  studenţii vor putea să: 
 configureze shema unei rafinarii care sa cuprinda procesele 

tehnologice studiate 

  calzuleze potentialul de produse obtinut din prelucrarea unui 

titei 

  caracterizeze procesele studiate din punt de vedere al 

produselor obtinute, parametrilor tehnologici, schemei de 

realizare industriala; 

  caracterizeze produsele specifice fiecarui proces studiat;    

  calculeze marimile termodinamice si cinetice specifice 

proceselor de cracare termica; 

  interpreteze datele culese din instalaţii pentru a fi folosite la 

analiza eficienţei acesteia ; 

  caracterizeze echipamentele tehnologice specifice proceselor 

studiate; 

  sa identifice aspectele de mediu specifice produselor si 

proceselor din cadrul unei rafinarii. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: prezentarea disciplinei si a 

structurii de predare a acesteia. 

2  

 

 

 

Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

documentarea pe web, 

exemplificarea. 

 

2.Procese primare de prelucrare a ţiteiului. 2 Exemple din 

rafinării 

3.Bazele teoretice ale proceselor de 

distilare. 

2  

4.Realizarea industriala a proceselor de 

distilare atmosferica si in vid 

(complementar se va studia distilarea sub 

presiune, azeotropa, moleculară). 

4  

5.Caracterizarea principalelor produse 

obtinute in procesele de distilare 

atmosferica si in vid si utilizarea acestora. 

2 Conectare 

cu lucrarile 

de laborator 

6.Procese de prelucrare termica : scopul 

proceselor, produse obtinute, aplicatii ale 

acestora. 

2  

7.Termodinamica si cinetica proceselor de 

cracare termica 

4  

8.Realizarea industriala a proceselor de 

cracare termica 

6  

9.Caracterizarea principalelor produse 

obtinute in procesele de cracare termica si 

utilizarea acestora 

2 Conectare 

cu lucrarile 

de laborator 

10.Principale echipamente utilizate in 

cadrul proceselor tehnologice studiate.  

2  

Bibliografie 

a) Cărţi 

 Suciu, Gh., Ionescu, C., Ingineria prelucrării hidrocarburilor, vol.4, Ed. Tehnică,  Bucureşti, 1993 

 Raseev,S., Conversia hidrocarburilor, vol I, Editura  ZECASIN, Bucureşti,1996  

 Mănescu, P., ş.a. Obţinerea şi utilizarea combustibililor din hidrocarburi, Ed. Tehnică, Bucureşti, 

1986 

 Wuthier, P., Le petrole, raffinage et génie chimique, Vol II, Ed. Techniq, Paris, 1965 

 Suciu, G., Progrese în procesele de  prelucrare a hidrocarburilor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1977 

b) Periodice 

 Hydrocarbon Processing 

 Oil &Gas Journal 

 Revista de chimie 

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

Distilarea atmosferică a ţiţeiului 4 Sistem de tip colocvial in care 

studenții participă la rezolvarea 

problemelor și la discuțiile 

lansate pe baza rezultatelor 

obținute 

 

Distilarea în vid a ţiţeiului 4  

Calculul potentialului de produse 

distilate. 

4  

Caracterizarea produselor obtinute in 

procesele de distilare. 

4  
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Piroliza fracţiunilor lichide 4  

Cracarea termică 4  

Calculul volumului echivalent al zonei 

de reacţie. 

4  

Bibliografie 

Metode de analiza a produselor petroliere, colectia ASTM 2010 

Standarde de calitate specifice produselor petroliere 

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 țară 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  

referitoare la subiecte 

prezentate ȋn curs 

 

 

Lucrare scrisa 

 

 

80% 

cunoștințe aplicative 

evaluate prin rezolvarea 

unor probleme/aplicații 

numerice 

10.5. 

Seminar/laborator 

cunoștințe generale despre 

procesele studiate 

 

Evaluarea activității 

desfaşurate la laborator, a 

referatelor şi a prelucrării 

rezultatelor experimentale. 

 

 

20% cunoștințe referitoare la 

caracterizarea produselor 

cunoștințe avansate despre 

termodinamica si cinetica 

proceselor de cracare 

termica 

10.6. Proiect    

10.7. Standard minim de performanţă 
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Examinare scrisă: 

 Pentru nota 5 este necesară obținerea unui punctaj de minim 50% pentru cunoștințele teoretice, precum 

și dovedirea unui nivel minim de înțelegere și de rezolvare a aplicațiilor din subiectul de examen (minim 

50%) 

 Pentru nota 10 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: 

 Pentru nota 5 este necesară obținerea unui nivel de minim 50% pentru cunoștințele generale, precum și 

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

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

laboratorului. 

 

 

 

Data 

completării 

24.09.2020 

________ 

Semnătura titularului de curs 

 

 

__________________ 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

 

_______________ 

Semnătura titularului de proiect 

 

 

_________________ 
 

Data avizării în departament 

28.09.2020 

____________________________ 

 

Semnătura directorului de departament 

 

___________________________ 
 

 


