
 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI 
PETROCHIMIE 
 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, ca parte componentă a 
Institutului de Petrol și Gaze, a fost înființată la București în anul 1948 și transferată 
în anul 1975 la Ploiești. De la înființarea sa şi până în prezent, în cadrul Facultății  
de  Tehnologia   Petrolului  şi  Petrochimie s-au format peste 7000 de specialiști 
dintre care peste  700 de absolvenți provin din 68 de tari de pe toate continentele.  
  
Astăzi, mai mult ca oricând, facultatea  face parte din sistemul de asigurare a  
securităţii energetice, fiind implicată prin formarea specialiştilor în gestionarea 
raţională şi conservarea resurselor, promovarea surselor energetice regenerabile 
sau alternative, protejarea mediului înconjurător, în contextul dezvoltării durabile. 
  
Facultatea are ca scop formarea de specialişti (ingineri) pentru prelucrarea 
petrolului şi petrochimie, ingineria mediului în industrie, proiectarea şi utilizarea 
resurselor software specifice industriei chimice dar și pentru asigurarea controlului 
produselor alimentare.   
Societăţile comerciale cu care facultatea colaborează oferă burse pe perioada 
studiilor şi posibilitatea de angajare pe durata efectuarii stagiilor de practică în 
producţie. 
  
Absolvenţii facultăţii îşi desfăşoară activitatea în prestigioase companii de 
prelucrare a petrolului şi a gazelor din ţară şi din străinătate, institute de cercetare 
şi proiectare, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, administraţie locală, 
agenţii de mediu, companii de software, organisme internaţionale, instituții de 
învățământ preuniversitar și universitar etc.  
   
Absorbţia integrală a absolvenţilor pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional 
confirmă atât buna pregătire a acestora cât şi cererea mare de specialişti în 
domeniu. Diplomele acordate sunt recunoscute în Europa (inginer european - EUR 
ENG). 
 
STUDII DE LICENŢĂ (4 ani):  
Domenii / Specializări 
   



INGINERIE CHIMICĂ  
 Prelucrarea petrolului şi petrochimie, zi 
 Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice, zi 
 Controlul și securitatea produselor alimentare, zi 
 Petroleum Processing and Petrochemistry, (in English) 
INGINERIA MEDIULUI  
 Ingineria şi protecţia mediului în industrie - zi  
Diploma acordată – INGINER 
 

 

 

 

 

 

 

 
STUDII DE MASTERAT  (1,5 / 2 ani):  
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mailto:decanat_tpp@upg-ploiesti.ro


Domenii / Specializări 
  
INGINERIE CHIMICĂ 
  Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului 
 Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie 
 Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry (in English) 
  
INGINERIA  MEDIULUI 
  Tehnologii avansate în ingineria  protecţiei mediului 
 Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu -  2 ani. 
Diploma acordată – MASTER 
 
 
 
 
 


