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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Tehnologia chimică (I) studiază metodele şi procesele de transformare a materiilor prime în mijloace de producţie 
şi bunuri de consum şi are misiunea de a aplica la scară industrială diferite reacţii chimice şi procese de separare, 
în scopul obţinerii de numeroase substanţe utile atât de mare tonaj, cât şi a celor de mic tonaj. Disciplina foloseşte 
cunoştinţele însuşite la disciplinele generale în decursul anului I de studiu şi întregeşte gândirea de specialitate a 
studentului ajutându-l să înţeleagă şi să aprecieze corect caracterul aplicativ, locul şi importanţa tehnologiei 
chimice în dezvoltarea civilizaţiei. Cursul se petrece prin expunerea conţinutului utilizând proiectorul şi 
programul Power Point, diferite video animate, filmuleţe ştiinţifice etc. Cunoştinţele fundamentale obţinute sunt 
aplicate la rezolvarea problemelor, elaborarea unui bilanţ de material, unui preţ de cost etc. Lucrările de laborator 
au ca scop formarea abilităţilor practice, familiarizarea şi utilizarea metodelor de obţinere a diferitor produse 
anorganice ca azotatul de amoniu, sticla, varul, creta etc., cât şi pregătirea preliminară a materiei prime.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile produselor anorganice de mare 

tonaj în rezolvarea sarcinilor practice; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- sinteza, evaluarea şi valorificarea datelor din domeniul chimiei anorganice, analitice, organice şi fizice în 

explicarea proceselor şi fenomenelor chimice pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 
 La nivel de aplicare studenţii vor: 

- caracteriza materiile prime cu care se operează în industria chimică; 
- descrie metodele de preparare aplicate materiilor prime; 
- explica mecanismele şi procesele chimice de obţinere a produselor anorganice de mare tonaj; 
- prezenta fluxurile tehnologice ale tehnologiilor chimice; 
- calcula necesarul de materiale (materii prime, energie, combustibil), capacitatea de încărcare a instalaţiei de 

producere, bilanţul de materiale şi energie; 
- propune condiţiile optime de desfăşurare a procesului tehnologic; 
- deduce în baza analizelor produsului obţinut domeniul de utilizare; 
- pregăti date pentru planurile de producere, comenzile de materiale sau aparatură. 

 La nivel de integrare studenţii vor:  
- selecta parametrii tehnologici adecvaţi derulării normale a unei producţii în condiţii reale de producere; 



- intervine cu soluţii pentru procesul tehnologic în caz de perturbarea lui; 
- participa la lucrări de optimizare a unui proces de producere; 
- opera mijloacele computaţionale în gestionarea proceselor tehnologice; 
- elabora şi organiza condiţiile activării unui proiect real de producere; 
- realiza cercetări ştiinţifice în domeniul sintezei materialelor anorganice; 
- estima eficienţa economică a producerii noi. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Tehnologie chimică (I) este necesară parcurgerea disciplinelor 
Chimie anorganică, Chimie analitică, Chimie fizică. 

Teme de bază: Tehnologia chimică – consideraţii generale. Noţiuni de bază în tehnologia chimică. Materii 
prime. Definiţia şi clasificarea materiilor prime. criterii de valorificare industrială a unei materii prime. Metode 
de prelucrare a materiei prime: operaţii de modificare a granulometriei; operaţii de concentrare în componenta 
utilă. Apa în industria chimică. Metode de condiţionare a apelor naturale. Producerea acidului sulfuric prin 
metoda de contact. Fluxul tehnologic a procesului de producere. Producerea amoniacului. Fluxul tehnologic a 
procesului de sinteză. Producerea acidului azotic diluat. Fluxul tehnologic a procesului. Concentrarea acidului 
azotic diluat. Tehnologia îngrăşămintelor minerale cu azot. Fluxul tehnologic al procesului. Tehnologia 
îngrăşămintelor chimice cu potasiu şi fosfor. Fluxul tehnologic al proceselor. Tehnologia produselor 
ceramice. Fluxul tehnologic de obţinere a produselor din ceramică. Tehnologia produselor de sticlă. Fluxul 
tehnologic al proceselor. Procese tehnologice din industria metalurgică. Fluxul tehnologic al proceselor de 
obţinere a fontei şi a oţelului.  Tehnologia lianţilor minerali. Fluxul tehnologic al proceselor. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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