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CHIMIA 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alementelor  

Catedra/departamentul  Chimie                          

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie si management in energetica, 0713.1Electroenergetica 
0713.2 Termoenergetică, 0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice, 
0710.2 Inginerie si managementul calităţii                          

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I(învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

          1; 
          3 E 

F – unitate de 
curs de 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

    3; 
    3 
 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învăţământ cu 
frecvenţă  
90 

15 15/15  45  

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 
90 

6 6/6  72  

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia generală, chimia anorganică, chimia organică, chimia analitică 

Conform competenţelor Insuşirea legităţilor fundamentale ale chimiei, exersarea calculelor 
chimice, generalizarea  fenomenelor chimice şi aplicarea acestora în 
practică 
 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Sala de curs echipată corespunzător 

Laborator/seminar Laborator de specialitate echipat corespunzător, indicații metodice  
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, a principiilor de bază și legilor chimiei 
 să caracterizeze proprietățile elementelor și structura invelișurilor electronice 

conform poziției în sistemul periodic; 
 să scrie ecuațiile reacțiilor termochimice și să calculeze efectul termic al lor; 
 să caracterizeze un sistem termodinamic; 
 să alcătuiască schema și si să calculeze tensiunea unui   element galvanic;  
 să cunoască procesul de electroliză și să descrie procesele ce au loc la electrozi. 
 să cunoască anumite noţiuni din chimia substanţelor macromoleculare, anumite 

caracteristici  fizico-chimice ale substanţelor polimerie utilizate ca materiale 
electroizolante. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea problemelor proprii ale chimiei şi crearea unei baze de cunoştinţe care să 
contribuie la formarea concepţiei ştiinţifice despre lume, la cunoaşterea măsurilor de 
securitate a muncii în cazul utilizării diferitelor substanţe chimice. 

 Cunoașterea și identificarea fenomenelor chimice în realitatea înconjurătoare și folosirea 
cunoștințelor de chimie în explicarea acestei realități.  

 Insușirea unor capacități de investigare experimentală. 
 Exploatarea proceselor și instalațiilor cu aplicarea cunoștințelor din domeniul 

electrochimiei 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale ale fenomenelor electrochimice; 
însușirea cunoștințelor referitoare la electrochimie, termodinamică chimică, compuși 
macromoleculari ș.a. 

Obiectivele specifice  De familiarizat studenții cu noțiuni de magnetochimie, termochimie și 
termodinamică; 

 Să generalizeze caracteristicile  fizico-chimice ale polimerilor; 
 Să cunoască metodele de determinare a durității apei;  
 Să definească noţiunile, conceptele, teoriile și modelele de bază din domeniul 

chimiei studiate și să le utilizeze adecvat în comunicarea științifică; 
 Să utilizeze cunoștințele de bază din domeniul chimiei pentru explicarea și 

interpretarea fenomenelor studiate la curs; 
 Să analizeze critic și să utilizeze principiile, metodele și tehnicile de lucru 

pentru evaluarea cantitativă și calitativă a proceselor chimice. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Structura învelișurilor electronice. Noțiuni de magnetochimie. Variația 
proprietăților elementelor chimice după poziția în sistemul periodic. 

2  

T2. Elemente de termodinamică chimică. Energia internă și entalpia. 
Termochimia. Legile termochimiei Direcția desfășurării spontane a 
proceselor chimice. Entropia. Energia Gibbs. 

3  
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T3. Sisteme disperse. Soluțiile. Natura soluțiilor. Clasificarea lor. Metode de 
exprimare a concentrației soluțiilor. Solubilitatea. Apa ca solvent. Soluții de 
electroliți, proprietăți, utilizare. 

2  

T4. Proprietăţile generale ale metalelor. Proprietăţile fizice şi chimice ale 
metalelor. Aliagele metalelor. Utilizarea lor. Coroziunea metalelor. Tipurile 
proceselor corozive. Protecţia metalelor contra coroziunii. 

2  

T5. Bazele electrochimiei. Potenţial de oxido-reducere. Potenţial de electrod. 
Şirul potenţialelor standard de electrod. Surse chimice de curent electric. 
Elemente galvanice. Acumulatoarele. 

2  

T6.   Electroliza. Legile lui Faraday. Electroliza soluţiilor cu electrozi inerţi.        
Electroliza topiturilor. 

2  

T7.   Compuși macromoleculari. Materiale electroizolante folosite în exploatarea 
rețelelor electrice. Rășini epoxidice. 

2  

                                                                                                                Total prelegeri: 15 6 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Tehnica securităţii. Regulile de securitate în laboratorul de chimie. 
Metale-s. Magneziul, calciul. Reacţii calitative pentru ionii prezenți în apă. 

3  

LL2. Duritatea apei. Determinarea cantitativă a durităţii totale a apei. Importanţa 
purităţii şi durităţii apei pentru termoenergetică. 

2  

LL3. Prepararea soluțiilor (H2SO4, MgCl2, ş.a.) 2  

LL4. Reacții de oxido-reducere. Demonstrarea experimentală a transferului de 
electroni. Aplicarea proceselor redox. 

2  

LL5. Metale de tip–d: cromul, manganul, fierul. Compuşi şi proprietăţi. 2  

LL6. Elemente galvanice. Coroziunea metalelor. 2  

LL7. Electroliza soluţiilor de electroliţi cu electrozi inerţi. 2  

Total lucrări de laborator: 15 6 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

TS1. Noțiuni și legi fundamentale. Calcule în baza ecuaţiilor chimice, formulelor 
chimice, determinarea randamentului produsului. 

2  

TS2. Termodinamica chimică. Calcularea entalpiei proceselor chimice, variației 
entropiei, determinarea posibilității desfășurării spontane a reacției. 

2  

TS3. Soluții. Concentrația soluțiilor și metodele de exprimare a ei. Rezolvarea 
problemelor. 

3  

TS4. Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor de oxido-reducere. Calcule în baza ecuațiilor 
de oxido-reducere. Egalarea lor prin metoda bilanţului electronic. 

2  

TS5. Proprietăţile generale ale metalelor şi compuşilor lor: metale de tip s - Na, K, 
Ca, Mg; metale de tip p - Al, Sn; metale de tip d - Zn, Cu, Ag, Fe, Cr, Mn. 
Transformări chimice. 

2  

TS6. Potențialul electrochimic și tensiunea. Alcătuirea schemelor elementelor 2  
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galvanice și calcularea tensiunii lor. 

TS7. Reacții şi procese electrochimice la electrozi. Probleme de calcul. 2  

                                                                                                                 Total seminare: 15 6 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.  Conunov. B., Popov M.S., Fusu I.L. Curs de chimie. Chişinău, 1994. 
2.  Verejan A., Subotin Iu., ş.a. Chimie anorganică. Chişinău, UTM, 2009. 
3.  Probleme de chimie (alcătuitori: R.Sturza, A.Verejan, L.Zadorojnâi ş.a.) 1996. 
4.  Neniţescu C.D., Chimie generală. Bucureşti 1992. 
5.  Glinca N.L. Chimie generală. 1974. 
6.  Chimia II. Indrumar de laborator. (alcătuitori: Verejan A.., Haritonov S., Munteanu D., 

Druţă R.,), Chişinău, U.T.M., 2010. 
7. Chimie. Îndrumar metodic pentru lucru individual al studenţilor specialităţilor din 

domeniul construcţiilor. Programa de studii şi lucrări de control. (alcătuitori: Munteanu 
D., Haritonov S., Dragancea V., Verejan A.),. U.T.M., 2010. 

8. Probleme de chimie. Chişinău, 1997.alan, S. Modelarea constructivă a produselor 
vestimentare. / Manual pentru instituţii superioare de învăţământ. Chişinău, TEHNICA-
INFO, 2001. – 120 pag. 

9. Tutunaru, I., Balan, S., Irovan, M.  Modelarea constructivă a produselor vestimentare. 
Îndrumar metodic pentru realizarea proiectului de an. Tema: „Elaborarea noilor 
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Suplimentare 1. Homcenco G.P. Chimia. Chişinău., 1984. 

2.  Indicaţie metodică "Chimia materialelor liante" (alcătuitor R.Sturza), 1994 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și la examenul final. 
 

 


