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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 si Petrochimie 

1.3. Departamentul Chimie 

1.4. Domeniul de s tudii universitare Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu 

1.5. Ciclul de s tudii universitare I 

1.6. Programul de s tudii universitare Masterat 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Utilizarea metodelor spectrometrice pentru studiul structurii și  

compoziției produselor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Oprescu Elena-Emilia 

2.3. T itularul activităţilor aplicative Doukeh Rami 
2.4. T itularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu I 

2.6. Semestrul *  II 

2.7. T ipul de evaluare E 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei S2/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 70 din care: 3.6. curs 42 3.7. Seminar/laborator 42 3.8. Proiect - 
3.9. Distr ibuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat 0 

Examinări 0 
Alte activităţi  0 

3.7. Total ore studiu individual 24  

3.8. Total ore pe semestru 108 

3.9. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
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4.2. de competenţe 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare 

cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 
convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenţi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor 
telefonice personale; 

 Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs și/sau 

seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la 

adresa procesului educațional; 

5.2. de desfăşurare a  

seminarului/laboratorului 

 Efectuarea integrala a lucrărilor de laborator 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

on
al

e  C1. Cunoaşterea, înţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie şi protecţia 
mediului.;  
 C2. Cunoaşterea, înţelegerea, utilizarea principiilor şi a metodelor de analiză 
utilizate pentru caracterizarea sistemelor chimice, calităţii produselor şi analiza 

poluanţilor  
 C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor de la mater ii 
prime până la produs finit;  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT1 Capacitatea de a realiza sarcinile profesionale în calitate de conducător al unei 
echipe. 

 CT3 Capacitatea de informare şi documentarea permanentă în domeniul său de 

activitate, dar şi în domenii conexe, în limba română 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 metodelor clasice şi moderne de analiză a 

compuşilor organici. 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoaşterea principiilor care stau la baza fiecarei metode de 

analiză clasice sau moderne 

 interpretearea spectrelor şi corelarea cu structura substanţelor 
 familiarizarea cu tehnica de lucru in IR,UV-VIS,SM cu analiza 

elementală. 

 Realizarea unor corelaţii între structură si proprietăţi 

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

A.Metode chimice de determinare a 

structurii compuşilor organici 

1.Analiza elementală calitativă şi 

 

 
3 oră 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 
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cantitativă 

2.Analiza funcţională calitativă:  

determinarea funcţiunilor organice din 

diferitele clase de compuşi organici 

( alchene; alchine; derivaţi halogenaţi; 

Alcooli; fenoli; eteri; compuşi carbonilici; 

compuşi carboxilici şi derivaţi; amine etc) 

 

 
4 ore 

 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

B.Metode fizico- chimice de determinare 

a structurii compuşilor organici 

3.Spectrometria de masă. Principiul 

aparaturii. Spectrul de masă; generalităţi.  

Prezentarea spectrului de masă. 

Determinarea masei moleculare şi a 
caracteristicilor structurale. Stabilirea 
formulelor moleculare. Spectrele de masă 

ale unor compusi organici(alcani, 
cicloalcani, alchene, hidrocarburi 
aromatice, derivati halogenati, alcooli, 

amine, mercaptani etc) 

 

 
 

 
 

 

 

 
6 ore 

 

 
 

 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

4.Spectroscopia în infraroşu a compuşilor 

organici. 

Aspecte teoretice. Poziţia benzilor de 
absorbţie în spectrele IR. Intensitatea 
benzilor de absorbţie. Aparatura şi tehnica 
de lucru în IR. 

 
 

4 ore 

 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

5.Spectroscopia in ultraviolet-vizibil. 

Spectre electronice.Tipuri de tranziţii 

electronice. Aparatura şi tehnica de lucru. 

Aplicaţiile spectrelor electronice în chimia  

organică.Influenţa solventului asupra 
structurii spectrelor.Caracteristici spectrale 

ale unor compuşi organici.Folosirea  

spectrelor UV-VIZ. 

 
 

 
4 ore 

 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

6.Rezonanţa magnetică nucleară. Spinul 
nuclear. Aparatură şi tehnici de 

spectroscopie RMN. Câmp magnetic 
"efectiv". Numărul de semnale; echivalenţa 
şi neechivalenţa protonilor. Poziţia  
semnalelor. Deplasarea chimică. Intensitatea 

semnalelor. Numărul de protoni. Cuplajul 
spin-spin. Scindarea semnalelor.  
Simplificarea spectrelor 

1
HRMN complicate 

( Spectroscopia de înaltă rezoluţie,Marcarea 

cu deuteriu în spectroscopia 
1
HRMN; Dubla 

rezonanţă. Decuplarea spinilor în 
1
HRMN; 

Reactivi de deplasare chimică). 

 
 

 

 

 
5 ore 

 
 

 

 
 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 
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7.Spectroscopia 
13

CRMN. 

Decuplarea de spin heteronucleară. 

Deplasarea chimică. Constante de cuplare în
 

13
CRMN. Spectrele 

13
CDEPT. 

 
3 ore 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

8.Spectroscopia de fluorescenţă 

moleculară, fosforescenţă şi 

chemiluminiscenţă. 

Teoria fluorescenţei şi fosforescenţei. 

Producerea stărilor excitate. Vitezele de 

absorbţie şi emisie. Procese de dezactivare. 

Variabilele care influenţează fluorescenta şi 

fosforescenţa. Fluorescenţă şi structură.  

Efectele temperaturii şi solventului. Efectul 

concentraţiei asupra intensităţii 

fluorescenţei. Spectre de emisie şi excitaţie. 

Instrumente pentru măsurarea fluorescenţei 

şi fosforescenţei. Componentele 

fluorometrelor şi spectrofluorometrelor. 

Standardizarea instrumentelor. 

Aplicaţiile metodelor 

fotoluminiscente.Determinarea 

fluorometrică a speciilor anorganice şi a 

speciilor organice. Metode 

fosforimetrice.Chemiluminiscenţa. 

Fenomenul de chemiluminiscenţă. 

Măsurarea chemiluminiscenţei. Aplicaţiile  

analitice ale chemiluminiscenţei 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 ore 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

9.Cromatografia de gaze. 

Generalităţi. Aparatura şi tehnica de lucru. 

Cromatogramele şi interpretarea 

lor.Aplicaţii ale cromatografiei de gaze în 

chimia organică. Analiza calitativă şi 

cantitativă gaz-cromatografică.  

 

 

 
4 ore 

 

 

Prelegere, dezbatere si 

problematizare 

 

10. Cromatografie de lichide 

Generalităţi. Aparatura şi tehnica de lucru. 

Cromatogramele şi interpretarea 

lor.Aplicaţii ale cromatografiei de lichide în 

chimia organică. Analiza calitativă şi 

cantitativă. 

4 ore  

 
Prelegere, dezbatere si 

problematizare 
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1. Cuiban F., Bolocan I., Barbu E., Chimie organica moderna, vol. I, Ed. UPG, Ploiesti, 2004. 
2. Neniţescu C.D., Chimie Organică, vol.I+ II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980. 
3. Vogel A.I., Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry 5th ed ,1989 

4. Palleros D.R.,Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons,Inc.,2000. 
5. SilversteinR.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spectrometric identification of organic compounds, 7th 

ed.,John Wiley & Sons,Inc., 2005. 
6. Pogany I., Banciu M.,Metode fizice în chimia organică, Ed.Stiinţifică,Bucureşti,1972. 
7. Skoog D.A., Leary J.L.,Principles of instrumental analysis 4thed.,Saunders College Publishing, 1993. 

8. Pogany I., Banciu M.,Tehnică experimentală în chimia organică, Ed.Stintifica şi enciclopedică, 
Bucureşti,1977. 

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

1.Indicatii pentru cercetarea literaturii de 
specialitate in domeniul metodelor spectrale 
pentru determinarea structurii compusilor 
organici.  

 

 
5 ore 

Conversatie si 

explicatie 

 

2.Spectroscopia UV-VIS; analiza calitativa a unor 

compusi organici care contin grupe cromofore; 
analiza cantitativa - Dozarea fenolului prin 
spectroscopie UV-VIS. Set de spectre cu aplicatii 
la spectroscopia în UV-VIS. 

 

 

 
5 ore 

Experiment, 

conversatie si 

explicatie 

 

3.Spectroscopia IR; analize calitative (in faza 
lichida si in faza solida) ale unor compusi 
organici.Set de spectre cu aplicatii la 
spectroscopia IR. 

 

 
5 ore 

Conversatie si 

explicatie 

 

4.Spectroscopia IR; analiza cantitativa – dozarea 
etanolului prin spectroscopie FTIR. Set de spectre 
cu aplicatii la spectroscopia IR.  

 

 
5 ore 

Conversatie si 

explicatie 

 

5.Spectroscopia 
1
 H-RMN si 

13
 C-RMN; set de 

spectre cu aplicatii la spectroscopia
1
 H-RMN si 

13
 

C-RMN. 

 
5 ore 

Conversatie si 

explicatie 

 

6.Metode si tehnici cromatografice. Analiza unui 
amestec de compusi organici volatili prin gaz- 
cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă 
(GC-MS). Set de spectre cu aplicaţii la  

spectroscopia de masă. 

 
5 ore Experiment, 

conversatie si 

explicatie 

 

7.Analiza elementala.Set de spectre cu aplicatii la  
metodele spectroscopice de determinare a 
structurii compusilor organici.  

 
6 ore 

Conversatie si 

explicatie 

 

8.Prezentarea şi discuţia referatelor. Recuperarea 

unei lucrări. 

6 ore Conversatie si 

explicatie 

 

Bibliografie 

1. Vogel A.I., Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry 5th ed ,1989 

2. Palleros D.R.,Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons,Inc.,2000. 
3. SilversteinR.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spectrometric identification of organic compounds, 7th 

ed.,John Wiley & Sons,Inc., 2005. 

4. Pogany I., Banciu M.,Metode fizice în chimia organică, Ed.Stiinţifică,Bucureşti,1972. 
5. Skoog D.A., Leary J.L.,Principles of instrumental analysis 4thed.,Saunders College Publishing, 1993. 

6. Pogany I., Banciu M.,Tehnică experimentală în chimia organică, Ed.Stintifica şi enciclopedică, 
Bucureşti,1977. 

8.3. Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 
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Nu este cazul.    
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 

10.Evaluare 

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

din nota finală 

 
 
 

10.4. Curs 

- corectitudinea şi 
completitudinea  

cunoştinţelor asimilate; 
- coerenţa logică; 
- gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate; 

- interesul pentru studiul 
individual si dezvoltarea 

profesionala.  

Lucrare scrisă cu subiecte 

teoretice şi aplicaţii 

80% 

10.5. 

Seminar/laborator/ 

proiect 

-activitatea in cadrul 

laboratorului.  

 20% 

10.6. Proiect 
- - - 

- - - 

10.7. Standard minim de performanţă 

Studentul trebuie să demonstreze cunoştinţe minimale privind aspectele specifice cerute prin continutul (8. 
Continutur i) fisei disciplinei.  

Data 

completării 

28.09.2020 

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)  
_____________________________ 

 

 angajator ii vizeaza specialis ti care sa isi asume responsabilități individuale dar si cu spir it de lucru în echipă, cu 

recunoașterea poziției ierarhice în cadrul echipei. 

 angajator ii solicita specialis ti cu o buna pregatire teoretica s i practica; 

 firmele de profil prefera sa selecteze pentru angajare absolventi cu o (minima) experienta practica in domeniu; 


