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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 Ingineria mediului 

1.5. Ciclul de studii universitare Master 

1.6. Programul de studii universitare Controlul calităţii produselor şi al factorilor de mediu 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEHNOLOGII DE RECICLARE A DESEURILOR ORGANICE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Dorin Stănică-Ezeanu 

2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator Prof.dr.ing. Dorin Stănică-Ezeanu 

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu 1 

2.6. Semestrul * 2 

2.7. Tipul de evaluare Examen oral 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DA/A 

* 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 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi 0 

3.10 Total ore studiu individual 16 

3.11. Total ore pe semestru 72 

3.12. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Absolvent de studii de licentă de 4 ani 

 Notiuni de tehnologie chimica si biochimica 

4.2. de competenţe  - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala de curs echipata cu videoproiector si 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. Cunoașterea, înțelegerea, utilizarea conceptelor de baza din chimie și protecția mediului.  

CP2. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor de la materii prime până la 

produs finit.  

CP3. Capacitatea de a utiliza aparatura specifică laboratoarelor fizico - chimice și de a efectua 

analize chimice. 

CP4. Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi, 

în contexte mai largi asociate domeniului de protecţia mediului. 
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 CT1. Capacitatea de a realiza sarcini profesionale în calitate de conducǎtor al unei echipe.  

CT2. Capacitatea de informare şi documentare permanentă în domeniul său de activitate, dar şi 

în domenii conexe, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.  

CT3. Diagnoza nevoilor de formare şi analiza reflexivă a propriei activități profesionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
A. Obiectivul principal al disciplinei constă în dezvoltarea de 

abilităţi privind reciclarea deşeurilor 

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

   B1. Identifice cea mai bună metodă de reciclare a deşeurilor 

în funcţie de utilizarea lor finală; 

   B2. Decidă asupra tehnologiei optime pentru reciclarea 

deşeurilor menajere; 

   B3. Formuleze soluţii pentru reciclarea deşeurilor de material 

plastic; 

         B4.  Explice cauzele alegerii unei anumite tehnologii de 

reciclare în cazul reciclării uleiurilor uzate. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

 
1.  Noţiuni introductive privind 

reciclarea deşeurilor  
 

2 Expunerea interactivă, 

problematizarea, 
 

2. Tehnologii de reciclare a deşeurilor 

menajere 
4  

  3. Tehnologii de reciclare a deşeurilor 

din agricultura (Compostarea)  
4 Expunerea interactivă, 

problematizarea, 

conversaţia euristică, 

 

   4. Tehnologii de reciclare a deşeurilor 

de plastic (PET, PE, PVC, PS)  
8 Conectare 

cu 
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documentarea pe web, 

        exemplificarea. 
laboratorul 

5. Tehnologii de reciclare a uleiurilor 

uzate  
4 Conectare 

cu 

laboratorul 

6. Tehnologii de reciclare a metalelor 

nobile din catalizatorii uzaţi 
4  

7. Tendinţe mondiale privind reciclarea şi 

tehnologiile de reciclare 
2  

Bibliografie 

1. R’99 – Recovery, Recycling, Re-integration, Congress Proceedings, Geneva, 1999  

2. R’01 - Recovery, Recycling, Re-integration, Congress Proceedings, Geneva, 2001  

3. Ionescu, C., Poluare şi protecţia mediului în petrol şi petrochimie, Ed. Brilliant, Bucureşti, 1999  

4. Suciu. G.C., Ingineria prelucrării hidrocarburilor, vol. 1-5, Ed. Tehnica, Bucureşti, 1988  

5. Jurubescu, V., Reciclarea nepoluantă a reziduurilor zootehnice, Ed. Ceres, Bucureşti, 1977   

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

1.  Studiu experimental privind reciclarea 

deşeurilor de PET prin glicoliza /hidroliza 

 

16 Sistem de tip colocvial in care 

studentii participă la rezolvarea 

problemelor si la discutiile 

lansate pe baza rezultatelor 

obtinute 

 

2.  Studiu experimental privind reciclarea 

uleiurilor uzate 

 

12  

Bibliografie 

1. Stanica-Ezeanu D., Indrumar de laborator, Editura UPG, 2013  

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 tară 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 si cu cadre didactice din facultăţile care au specializarea ingineria medului. 

 

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 

cunostinte: 

cunostinte teoretice 

evaluate prin întrebări 

referitoare la subiecte 

prezentate în curs 

Examinare orala 40% 
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cunostinte aplicative 

evaluate prin 

prezentarea unui proiect 

personal 

Examinare orală 40% 

10.5. Seminar/laborator 

cunostinte generale 

despre organizarea unei 

structuri industriale pe 

baze ecologice 

Evaluarea activitătii la 

laborator, 

Întocmirea  referatelor sau 

proiectelor şi interpretarea 

rezultatelor obținute  

10% 

cunostinţe de detaliu  

privind structura 

propusa 

cunoştinte avansate 

despre structura propusa 

Evaluarea referatelor de 

laborator  

10% 

10.6. Proiect 
- - - 

   

10.7. Standard minim de performanţă 

Examinare scrisă: 

- Pentru nota 5 este necesară obtinerea unui punctaj de minim 50% pentru cunoştintele teoretice, precum şi 

dovedirea unui nivel minim de înţelegere şi de rezolvare a aplicaţiilor din subiectul de examen (minim 50%) 

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

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 

 

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 

 

_______________________ 
 

 


