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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1)
 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Modelarea, simularea şi optimizarea proceselor chimice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Cursaru Diana-Luciana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator Prof..dr.ing. Cursaru Diana-Luciana 

2.4 Titularul activităţilor de proiect  

2.5 Anul de studiu 1 

2.6 Semestrul * 2 

2.7 Tipul de evaluare Verificare 

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 5 din care:3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3 3.4 proiect - 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
70 din care:3.5 curs 28 3.7 seminar/laborator 42 3.8 proiect - 

3.9. Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

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

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

Tutoriat   

Examinări 5 

Alte activităţi...................................  

3.10. Total ore studiu individual 20 

3.11. Total ore pe semestru 90 

3.12. Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

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 Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului 

1.4 Domeniul de studii universitare Inginerie Chimică 

1.5 Ciclul de studii universitare Masterat 

1.6 Programul de studii universitare Tehnologii avansate ȋn prelucrarea petrolului 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Cunoştinţe de matematică 

 Cunoştinţe de fizică 

 Cunoştinţe de chimie-fizică 

 Cunoştinţe de reactoare chimice 

 Cunoştinţe de procese termocatalitice 

 Cunoştinţe de petrochimie 

 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea conceptelor domeniului reactoarelor chimice 

 Cunoaşterea conceptelor specifice cineticii chimice 

 Cunoaşterea aspectelor specificii proceselor termocatalitice din industria de prelucrare a 

petrolului 

 Cunoaşterea aspectelor specificii proceselor petrochimice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Sală dotată cu echipamente moderne de predare (videoproiector) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală dotată cu echipamente moderne de predare (videoproiector, calculatoare) 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

  

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 CP1. Exploatarea  avansată a proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul 

ingineriei chimice. 

CP2. Proiectarea aparatelor, proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul 

ingineriei chimice.  

CP3. Planificarea, organizarea şi conducerea grupurilor profesionale sau a unor instituţii. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 CT1. Desfǎşurarea eficientǎ şi eficace a activitǎţilor profesionale individuale, în condiţii de 

autonomie şi de independenţǎ profesionalǎ. 

CT2. Îndeplinirea la termen a tuturor sarcinilor profesionale în calitate de conducǎtor al unei echipe. 

CT3. Autoevaluarea nevoii 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. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  La sfârşitul cursului masterandul va putea să se iniţieze şi perfecţioneze 

în activitatea de elaborare de modele matematice pentru procesele 

chimice, de simulare pe calculator a proceselor chimice, de optimizare a 

diverselor sisteme chimice, elaborare a programelor de simulare pentru 

procesele modelate şi exprimarea problemei de optim pentru unele 

sisteme chimice. 
7.2 Obiectivele specifice  

După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să: 

 Selecteze şi utilizeze corect noţiunile utilizate în modelarea 

matematică; 

 Exprime principiile ce stau la baza modelării, simulării şi 

optimizării proceselor chimice. 

 Să aibă capacitatea de a explica şi interpreta rezultatele simulării 

proceselor şi a soluţiilor problemelor de optim; 

 Să aibă capacitatea de a elabora algoritmi specifici pentru 
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8. Conţinuturi 

8. 1. Curs Nr ore Metode de predare Observaţii 

1. Principiile şi tehnica modelării matematice 2 Interactivă, bazată 

pe tehnici 

multimedia şi 

centrată pe student 

sau predare online 

utilizănd aplicaţia 

zoom, dacă situaţia 

o impune 

Suport de curs şi 

bibliografie 

recomandată 
2. Modele analitice ale sistemelor chimice 6 

3. Modele empirice 4 

4. Simularea proceselor chimice 8 

5. Optimizarea proceselor chimice 8 

Bibliografie 

1. Bohîlţea, I., Cursaru, D., Elemente de modelare şi optimizare a proceselor chimice, Ed. MatrixRom, 

Bucureşti, 2009. 

2. Franks, R.G.E., Modelarea şi simularea în ingineria chimică, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1979 

3. Bohîlţea, I., Modelarea proceselor chimice de prelucrare a ţiţeiului, în: “Modelarea şi simularea asistate 

de calculator în industria petrolieră”, coord.: Mănescu, M., Florescu, M., Ed.Tehnică, Bucureşti, 1986 

4. Smigelschi, O., Woinaroschy, A., Optimizarea proceselor în industria chimică, Ed.Tehnică, Bucureşti, 

1978 

5. Himmelblau, D.M., Process Analysis by Statistical Methods, John Wiley  Sons, New York, 1969 

6. Luyben, W.L., Process Modeling, Simulation and Control of Chemical Engineers, McGraw-Hill, New 

York, 1973 

7. Mihail, R., Modelarea reactoarelor chimice, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1976 

8. Perry,R. H., Green, D.W., Chemical engineers Handbook, 8th Edition 

9. Seider, W., Seader, D.J., Lewin, D R., Product and process design principles, Ed. Wiley & Sons, NY, 

2003 

10. Edgar,T.F., Himmelblau, D.M. and Lasdon L.S., “Optimization of Chemical Processes”, 2nd Edition, 

McGraw-Hill International, 2001.  

11. Kalyanmoy Deb “Optimization for Engineering Design”, Prentice Hall, India, 2005. 3. Rao S.S., 

“Engineering Optimization-Theory and Practice”, 3 Ed, New Age International Publishers, New Delhi, 

1996 

12. Arora. J.S., “Introduction to Optimum Design”, 2nd Edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA,  

2004.  

13. Ravindran. A., and Ragsdell, K.M., Reklaitis, G.V., “Engineering Optimization-Methods and 

Applications”, 2nd Edition, Wiley, New York, 2006. 
8. 2. Seminar/laborator Nr ore Metode de predare Observaţii 

1. Elaborarea modelelor matematice şi a programelor 

de simulare pentru câteva procese de bază din 

industria de prelucrare a petrolului şi petrochimică 

6 Interactivă, bazată pe 

tehnici multimedia şi 

softuri precum Origin 

Lab. Mathcad şi 

ProII, centrate pe 

student 

Se utilizează date 

cinetice 

determinate ȋn 

laborator şi date 

de la o rafinărie 
2. Aplicarea modelării empirice la elaborarea 

ecuaţiilor de viteză ale unor reacţii catalitice eterogene 

6 

3. Iniţierea în tehnica de simulare cu simulatorul PRO 

II. Determinarea numărului de talere necesare unui 

separări impuse. 

6 

simularea diferitelor procese chimice şi de a utiliza un anumit 

algoritm de optimizare; 

 Să identifice importanţa utilizării unui program de simulare a 

proceselor din industria chimică şi petrochimică. 
 



F 021.06/Ed.7                                                                                                             Document de uz intern 

 

4. Simularea unei coloane de fracţionare în mediul 

PRO II. 

6 

5. Simularea unui reactor de hidrodesulfurare în 

mediul PRO II. 

6 

6. Exprimarea problemei de optim şi determinarea 

variabilelor de decizie pentru un sistem tipic din 

industria chimică, constând din secvenţa: cuptor – 

reactor –schimbător de căldură. 

6 

7. Optimizarea unui reactor chimic 6 
Bibliografie 

1. Bohîlţea, I., Cursaru, D., Elemente de modelare şi optimizare a proceselor chimice, Ed. MatrixRom, 

Bucureşti, 2009. 

2. Manual PROII 
 

8. 3. Proiect Nr ore Metode de predare Observaţii 

    

Bibliografie 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Examinare finală Lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi 

aplicaţie practică 

70% 

Frecvenţa la curs Cuantificarea în notă a numărului de 

prezenţe (min 75% din prezenţe) 

10% 

10.5. Seminar/laborator 
Activitate la seminar Calitatea problemelor rezolvate 20% 

10.6. Proiect 
   

10.7. Standard minim de performanţă 

 Seminarele efectuate în totalitate 

Data 
completării 

 
27.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 
Semnătura titularului de 

seminar/laborator 

 

Semnătura titularului de proiect 
 
 

________________ 

Data avizării în 
departament 

28.09.2020 

Director de departament 
(funcție didactică, nume, prenume) 

(Semnătură) 
Ş.L. dr.ing. Duşescu Vasile Cristina 

Decan 
(funcție didactică, nume, prenume) 

(Semnătură) 
 

Conf.dr.ing. Popovici Daniela 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei ca şi tematica seminarelor corespund curiculei din alte centre universitare. 

 Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc ȋntâlniri atât cu 

reprezentanţii partenerilor economici, cu absolvenţii şi cu cadre didactice din facultăţile care au specializarea 

inginerie chimice. 


