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FACULTATEA DE INGINERIE 

Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze 

Specializarea: Transportul, Depozitarea si Distributia Hidrocarburilor 

 

 
Tematica pentru examenul de licentă la specializarea Transportul, Depozitarea si 

Distributia Hidrocarburilor – an univ. 2022-2023 

 

 

 

1. TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE 

 
● Principiul al II–lea al termodinamicii 

− Diferite formulări ale principiului al II-lea al termodinamicii 

− Ciclul Carnot reversibil direct şi randamentul termic 

− Integrala lui Clausius. Entropia. 

 
● Dinamica fluidelor compresibile 

− Ecuaţiile de bază ale dinamicii fluidelor 

− Ecuaţia de continuitate 

− Ecuaţia de conservare a impulsului 

− Ecuaţia conservării energiei 

− Curgerea fluidelor compresibile prin ajutaje 

− Curgerea gazului perfect prin ajutajul convergent 

 

− Curgerea gazelor reale prin ajutajul convergent 

− Mişcarea gazului perfect în ajutajul convergent-divergent (de LAVAL) 

 

● Procese de transfer de căldură şi masă 

− Moduri elementare de transfer de căldură şi masă 

− Ecuaţia diferenţială a conductivităţii termice – Legea lui Fourier 

− Propagarea căldurii prin pereţi plani, paraleli, infiniţi 

− Clasificarea proceselor de convecţie termică 

− Legea lui Newton. Coeficientul de convecţie 

− Criterii de similitudine în transferul convectiv al căldurii şi semnificaţia lor fizică 

− Legile Radiaţiei 

− Legea lui Planck 

− Legile lui Stefan Boltzmann şi Wiel 

 
● Instalaţii de turbine cu abur (I.T.A.) 

− Descriere, mod de funcţionare şi clasificarea turbinelor cu abur 

− Ciclul Clausius – Rankine al instalaţiilor de forţă cu turbine de abur (ITA) 

− Metode de mărire a randamentului ciclului Clausius – Rankine a ITA 

 

2. TRANSPORTUL HIDROCARBURILOR 
● Proprietățile țițeiului; 

● Calculul hidraulic al conductelor care transportă lichide; 

● Calculul mecanic al conductelor care transportă lichide; 

● Colectarea țițeiului în unitățile de producție și transferul acestuia; 
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3. HIDRAULICA SUBTERANA 
● Noţiuni fundamentale (permeabilitate, porozitate, saturatia in fluide) 

● Ecuaţiile fundamentale ale mişcării fluidelor în zăcămintele de hidrocarburi 

● Mişcări ale lichidelor incompresibile în medii poroase 

● Mişcări generate de sonde în zăcăminte de gaze 

 

4. EXTRACTIA SI CONDITIONAREA HIDROCARBURILOR 
● Instalaţiile tehnologice aferente extracţiei gazelor naturale 

● Metode de menţinere în productie a sondelor de gaze naturale ce produc cu apă de 

zăcământ 

 

5. DISTRIBUTIA FLUIDELOR ÎN RETELE DE CONDUCTE 
● Curgerea gazelor; 

● Sisteme de distributie; 

● Instalatii de utilizare; 

● Executia retelelor de distributie si a instalatiilor de utilizare gaze naturale; 

● Statii si posturi de reglare; 

● Contorizarea debitelor de gaze; 

 

6. DEPOZITAREA FLUIDELOR 
● Inmagazinarea supraterana 

● Inmagazinarea subterana a gazelor naturale in medii poros-permeabile. 

● Inmagazinarea subterana a gazelor naturale in caverne saline 
 

7. INGINERIA ZACAMINTELOR DE HIDROCARBURI 

● Investigarea hidrodinamică a sondelor de gaze naturale 

● Metode de calculul a resurselor de gaze naturale 

 

8. TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE 
● Stabilirea traseului conductelor; 

● Proiectarea traversărilor aeriene și subterane; 

● Metode și mijloace de investigare și diagnosticare a stării tehnice a conductelor 

(protecție catodică+PIG) 
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