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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 Chimie 

1.4. Domeniul de s tudii universitare Ingineria Mediului 

1.5. Ciclul de s tudii universitare Licenţă 
1.6. Programul de s tudii universitare Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie   

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei  Termodinamică  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. ing. Alexandru Dan Cameniţă 

2.3. Titularul activităţilor aplicative Şef lucrări dr. ing. Alexandru Dan Cameniţă Seminar 
Şef lucrări dr. chim. Maria Magdalena Budeanu 
Laborator 

2.4. Anul de studiu 2 

2.5. Semestrul * 3 

2.6. Tipul de evaluare E3 

2.7. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DF / 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 5 din care: 3.2. curs 2 3.3.  Seminar/laborator 1 / 2 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5. curs 28 3.6.  Seminar/laborator 14 / 

28 

3.7. Distr ibuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 105 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
 Matematică, fizică, chimie anorganică, chimie analitică 
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4.2. de competenţe 
 Nu este cazul 

  

 
1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codulu i 

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  Predarea se face clasic cu creta la tablă, interacţionând tot timpul prin 

întrebări şi dialog cu studenţii. 

 Studenţii au la dispoziţie cursul pe suport magnetic, pe care îl 

pot copia pe notiţe acasă, sau îl pot imprima pe hârtie acasă şi 

au obligaţia să-l aibă asupra lor la fiecare curs predat de titular. 

 Studenţii primesc teme pentru acasă, care trebuie prezentate 

titularului de curs până la sfârşitul semestrului .  

  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Studenţii au la dispoziţie seminarul pe suport magnetic, pe care 

îl pot copia pe caietul de notiţe acasă.  

 Studenţii au la dispoziţie lucrările specifice de laborator pe 

suport magnetic, pe care le pot copia pe caietul de notiţe acasă, 

sau il pot imprima pe hârtie acasă. 

 Laboratorul se desfăşoară de către studenţi în prezenţa unui 

cadru didactic şi a unui laborant ( tehnician ).  

 Colocviul de laborator trebuie promovat cu nota minim 5.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
on

al
e  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 legislaţia în vigoare  

  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

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

asumarea responsabilităţii pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente. 

 CT2. Competenţe în utilizarea softurilor specifice ingineriei chimice.  

 CT3 Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă. 

  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei constă în…: 

 • însuşirea, înţelegerea, utilizarea adecvată cunoştinţelor teoretice 
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şi practice fundamentale ale disciplinei 

 • capacitatea de a explica şi de a interpreta conţinutul teoretic şi 

practic ale disciplinei; 

 • capacitatea de a utiliza cunoştinţele disciplinei la rezolvarea unor 

probleme specifice disciplinei.……  

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

. • aibă capacitatea de a explica conţinutul teoretic şi practic ale 

disciplinei;  

 • aibă capacitatea de a interpreta conţinutul teoretic şi practic 

ale disciplinei. 

 • conducă şi să evalueze activităţile practice specifice disciplinei;;  

 • utilizeze independent unele metode şi tehnici instrumentale 

de analiză. 

 • manifeste o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul 

ştiinţif ic; 

 • valorifice creativ propriul potenţial în activităţi ştiinţifice  

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în chimia fizică. 2 Prelegere participativă, 

Expunere interactivă, 

Exemplificare, 

Demonstraţie, 

Problematizare  

 

2. Teoria atomică şi moleculară  2   

3. Stare şi transformare. Stare de 
agregare. Ecuaţii de stare 

2   

4. Starea gazoasă 6   

5. Teoria cinetico - moleculară a 

gazelor 

6   

6. Termodinamica chimică 10   

    

    

Bibliografie 

1. D. Săndulescu ,“Chimie fizică”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
2. ***, “Calcule şi probleme de chimie fizică”, vol.I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1959. 

3. P.W. Atkins, “Tratat de chimie fizică”, Ed. Tehnică , Bucureşti, 1996 

 

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

1. Analiza dimensională. Teorema π. 
Teorema omogenităţii.  

1 Probleme rezolvate acasa , 

Probleme de rezolvat individual 

acasa.Discuţii, dezbatere 

 

2. Ecuaţia de stare a gazului perfect 1   

3. Ecuaţii de stare ale gazului real 1   
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4. Teoria cinetico – moleculară a 

gazelor. Legea de distribuţie a 

vitezelor.  

1   

5. Termodinamica chimică. Principiul 
zero. Principiul întâi.  

2   

6. Cicluri de transformări. Ciclul 

Carnot.  

2   

7. Termochimie. Calculul căldurilor 

de reacţie 

2   

8. Principiul al doilea al 

termodinamicii 

2   

9. Principiul al treilea al 

termodinamicii 

1   

10. Termodinamica gazelor reale 1   

Laborator    

1. Determinarea calorimetrică a 

căldurii de neutralizare. Calcule 

termodinamice.  

2 Experiment, discuţii, dezbatere  

2. Studiul echilibrului solid – lichid la 

sisteme binare cu eutectic, cu 

combinaţii chimice definite şi cu 

soluţii solide.  

2   

3. Determinarea coeficientului de 

repartiţie al iodului între doi solvenţ i 

nemiscibili (apă – cloroform).  

2   

4. Determinarea tensiunii superficiale 
a benzenului. Calculul Parachorului.  

2   

5. Determinarea diagramei de 

miscibilitate pentru un sistem binar cu 

lichide parţial miscibile (fenol – apă).  

1   

6. Mărimi parţial molare. 

Determinarea experimentală a 

volumelor parţial molare. Calculul 

mărimilor de exces. 

2   

7. Determinarea presiuni de vapori şi 

a entalpiei de vaporizare prin 

metoda dinamică. Calculul 

echilibrelor de faze în cazul 

sistemelor cu un component. 

2   

8. Studiul echilibrului de faze a unui 

sistem ternar. Trasarea diagramei 

ternare. 

1   

    

Bibliografie 
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1.  S. Glasstone, “Elements of physical chemistry”. D. van Nostrand, New York, 1957.  

2.  K. H. Näser, “Physikalisch-chemische Rechenaufgabe”, Leipzig, 1967. 
3.  *** “Manualul inginerului chimist”, vol. I, II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1951. 
4.  A. Dorabialska “Lucrări practice de Chimie Fizică”, Traducere din limba polonă, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1958.  

5.  E. Segal, I. Mihalcea, I. Demetrescu, G. Micu “Lucrări practice de cinetica stărilor de 
agregare şi cinetica chimică”, Centrul de multiplicare al I.P.B., 1977.  

6.  * * *, “Calcule şi probleme de chimie fizică”, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1959.  
7.  * * *, “Calcule şi probleme de chimie fizică”, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1962.  

8.  A. Tarhon, “Elemente teoretice ş i aplicaţii numerice în chimia fizică”, Editura  Tehnică, 
Bucureşti, 1987.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului  

 
 Disciplina Chimie fizică este o disciplină fundamentală ce contribuie la formarea unui inginer 

chimist sau tehnolog. Insusirea ei asigură viitorilor ingineri competenţe profesionale şi 

transversale care permit acestora să exceleze la locul de muncă în domeniul de specialitate 

sau în domenii adiacente. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Teorie din Curs , scris la 

examen. 

10 întrebări în timp de 30 de 

minute, scris fără material 

didactic ajutător la examen. 

Nota obţinută nu este 

eliminatorie din examen. 

10 

Prezenţa la curs in 

timpul semestrului. 

Prezenţa cu cursul scris de 

mână, tipărit la imprimantă , sau 

xeroxat. Tabele cu semnături 

de la cursuri. 

Nota obţinută nu este 

eliminatorie din examen 

10 

10.5. Seminar/laborator/ 

proiect 

Caietul de seminar cu 

problemele rezolvate şi  

caietul cu temele 

rezolvate în timpul 

semestrului. Caietele 

sunt personale şi sunt 

avizate pe parcursul 

semestrului de către 

titularul cursului sub 

Ambele caiete pot fi utilizate ca 

material ajutător la examenul 

scris cu Probleme de Examen. 

Nota obţinută pentru cele două 

caiete scrise în timpul 

semestrului nu este eliminatorie 

din examen 

10 

 

 

 



F 021.06/Ed.7 
                                                                                                          Document de uz intern 
 

 

semnătură 

Colocviu de laborator pe 

baza referatelor de 

laborator prezentate şi a 

răspunsurilor date de 

studenţi în timpul 

semestrului şi la 

susţinerea colocviului. 

Prezentare orală în faţa cadrului 

didactic cu care s-a efectuat 

laboratorul. Se face în ultima 

şedinţă de laborator, după 

efectuarea tuturor laboratoare – 

lor. Promovarea colocviului se 

face cu nota minim 5. 

10 

Probleme de Examen, 

scris din mai multe seturi 

de probleme ( 8 seturi 

de probleme ). Fiecare 

student primeste aleator 

un singur set  de 

probleme de examen. 

Din setul de Probleme de 

Examen primit, studenţii trebuie 

să rezolve în 2,5 ore la alegere 

căt mai multe probleme, astfel 

incât să obţină nota finală 

minim 5. ( Se dă 1 punct din 

oficiu care este inclus în nota 

finală ). 

60 

10.6. Standard minim de performanţă 

  Nota finală obţinută ca medie ponderată a celor 5 note trebuie să fie minim 5.  

 Ea se rotunjeşte cu 0,5 prin adaos sau prin lipsă la un număr întreg între 5 şi 10.  

 Titularul cursului poate acorda 1 pct. în plus la examen peste nota finală obţinută de student, 

pentru răspunsuri bune date  la întrebările puse la curs , laborator şi seminar.  

 Însuşirea conoştinţelor fundamentale teoretice şi practice specifice disciplinei.  

 Studentul trebuie să demonstreze cunoştinţe minimale privind aspectele specifice cerute prin 

conţinutul fişei disciplinei . 

 Însusirea noţiunilor de bază din cadrul fiecărui capitol predat. 

 

 

 

Data 

completării 

 

20.09.2020_____

__ 

Semnătura titularului de curs  

 

 

_______________ 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator  

 

 

 

_______________ 

Semnătura titularului de proiect 

 

 

________________ 

Data avizării în 

departament 

29.09.2020 

Director de departament 

(funcție didactică, nume, prenume)  
(Semnătură)  

___________ 

Decan 
(funcție didactică, nume, prenume)  

(Semnătură)  
 

_____________________________ 
 


