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CHIMIA ANORGANICĂ ŞI ANALITICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie şi Management in Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.1 TMAP, 541.2 TPA, 541.3 TVPF, 552.2 BTI,  IMIA  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IU  (învăţământ cu frecvenţă); 
IU (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

I 
I 

E  
E, lucrare de 

verificare 

F – unitate de 
curs 

fundamental 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
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 

180 30 30/30 - 60 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

 Fizica, matematica I,  informatica, iniţierea în specialitate, etica profesională 

Conform 
competenţelor 

Cunoașterea proprietăţile elementelor chimice şi compuşilor lor, rolul fiziologic al 
anumitor macro- şi microelemente; deprinderi de a prepara o soluţie chimică, de a 
cunoaşte metodele de exprimare a concentraţiei solutiilor.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea temelor teoretice, în sala de curs, este necesar de proiector şi 
computer. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, pregătirile altor unităţi de curs, 
precum şi convorbirile telefonice şi plimbările în timpul cursului. 

Laborator/seminar Prezenţa reagenţi chimici, veselei de laborator, instalaţii speciale pentru realizarea 
experimentului chimic şi a determinărilor analitice în probe de dozat. Studenţii  dezvoltă 
deprinderi şi  capacităţi de efectuare a lucrărilor de laborator, mai ales in  analiza 
chimică;   întocmesc  rapoarte la temele lucrărilor propuse conform cerinţelor indicaţiilor 
metodice şi le prezintă  nu mai tîrziu de data viitoare de lucru.  Neprezentarea dării de 
seamă de la lucrarea precedentă la timp nu permite efectuarea lucrării ulterioare şi 
penalizarea cu un punct-notă.    

Orele de seminar sunt corelate cu temele teoretice predate la curs prin care se  
completează, aprofundează şi se argumentează aplicativ notiunile şi temele 
fundamentale propuse în programul de studii care ar acoperi necesarul de cunoştinţe 
pentru implementarea ulterioară in suplinirea cu anumiţi micronutrimenţi  produsele 
alimentare precum şi determinarea componentelor chimice din alimente. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4.  Descrierea proprietăţile unui element chimic în raport cu poziţia lui în sistemul 
periodic;  

http://www.utm.md/
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 Să determine corect aprecierea  şi posiibilităţile unui  element de a forma substanţe 
compuse,  caracterele acestora, să scrie proprietăţile chimice ale elementelor şi 
compuşilor lor, să descrie metode de obţinere, de interacţiune a unor substanţe mai 
frecvent utilizate, să resolve probleme de calcul, să realizeze diverse transformări şi 
modificări ale compuşilor chimici; 

 Cunoaşterea compoziţiei chimice  a materiilor prime aplicate în tehnologia produselor 
alimentare; 

 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica de laborator în elementele de cercetare de 
specialitate la realizarea proiectelor de licenţă; 

 Rezolvarea  problemelor practice pentru efectuarea corectă şi calitativă a analizelor 
atât a substanţelor, a amastecurilor de substanţe cât şi a probelor alimentare de analizat; 

  Dobândirea  aptitudinilor, abilităților și valorilor practice  necesare în domeniul 
profesional. 

 

Competenţe 
profesionale 

CP6.   Efectuarea  permanentă a  unui control  de la pornirea pină la finalizarea unui proces 
tehnologic pentru a preveni rebutul; 

 În baza rezultatelor analizei se conchidă asupra mersului procesului tehnologic şi asupra 
calităţii produsului obţinut; 

  Evaluarea şi utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru obţinerea sistemelor alimentare de 
diferite tipuri;   

 Generalizarea noţiunilor combinaţiilor complexe, proprietăţilor acestora, care posedă şi 
proprietăţi biochimice active;  

  Caracterizarea şi alegerea  metodelor de   analize calitative şi canti tative a substanţelor, 
amestecurilor de substanţe şi a altor probe de analizat; 

 Cunoasterea    preparării unei soluţii;   determinării concentraţiei soluţiei de lucru;   
determinării concentraţiei ionilor de hidrogen şi acidităţii unui sistem alimentar; realizării 
diverselor metode titrimetrice; stabilirii condițiilor optime de lucru; 

 Capacitatea de a lucra în echipă.  

Competenţe 
transversale 

CT1. Susţinerea evaluării cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor 
probleme tehnice din domeniu. 
CT3. Identificarea necesităţii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv 
folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Chimia anorganică şi chimia analitică - părţi componente a ştiinţelor fundamentale au menirea de 
a studia structura şi  proprietăţile elementelor chimice si a compuşilor lor, de a dezvolta 
principiile şi metodele de identificare a compuşilor chimici şi a determina compoziţia cantitativă 
şi calitativă a substanţelor şi a amestecurilor de substanţe. 

Obiectivele 
specifice 

Sarcina cursului constă în însuşirea  noţiunilor fundamentale ale chimiei anorganice şi analitice, 
aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică, cunoaşterea şi aplicarea proprietăţilor elementelor 
şi compuşilor acestora, rezolvarea problemelor practice pentru efectuarea corectă şi calitativă a 
analizei chimice; în aplicarea corectă a metodele contemporane de cercetare şi analiză; în  
formarea unui algoritm optim de aplicare a metodelor insuşite în domeniul profesional. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ învăţământ 
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cu 
frecvenţă 

cu frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Structura atomului. Legea periodicităţii şi sistemul periodic al elementelor 
chimice. 

T2. Legătura chimică şi structura moleculelor.  

 
3 

 
1 

T3. Combinaţii complexe.  2 1 

T4. Caracteristica generală a metalelor. Caracteristica generală a metalelor –
s. Subgrupele IA, IIA. Proprietăţile  fiziologice ale compuşilor metalelor de tip  
s. 
T5. Caracteristica generală a metalelor –p (Aluminiul. Staniul. Plumbul).  

3 
 

1 

T6. Caracteristica generală a nemetalelor. Carbonul. Acidul carbonic şi 
sărurile lui. Utilizarea carbonaţilor în industria alimentară. 
T7. Azotul şi fosforul. Acidul azotic. Proprietăţile specifice ale acidului azotic. 
Utilizarea lui pentru controlul calităţii produselor alimentare. Acizii fosforului. 
Îngrăşăminte de fosfor. Rolul biologic al azotului si fosforului.  
T8. Subgrupa sulfului. Acizii oxigenaţi ai sulfului. Utilizarea H2SO4 şi sulfaţilor 
în industria alimentară. 
T9. Halogenii. Compuşii hidrogenaţi şi oxigenaţi ai halogenilor. Utilizarea lor. 
Rolul biologic al halogenilor. 

5 2 

T10. Cacteristica generală a metalelor –d (subgrupa VI B, VII B). Cromul şi 
manganul. Proprietăţile oxidante ale compuşilor de Cr (VI). Manganul ca 
microelement. Reacţiile de oxidare şi reducere ale manganului. Utilizarea 
dicromatului şi permanganatului de potasiu în analiza componenţilor   vinului. 

2 1 

T11. Noţiune de bază ale chimiei analitice şi analiză chimică. Analiza calitativă 
şi cantitativă. Metode de efectuare a analizei calitative şi cantitative a 
substanţelor, amestecurilor de substanţe şi produselor alimentare.  

2  
1 

 T12. Analiza cantitativă. Clasificarea metodelor de analiză cantitativă. Noţiuni 
de analiză gravimetrică. Esenţa metodei. Calcule matematice în analiza 
gravimetrică. 
Analiza volumetrică (titrimetrică). Esenţa metodei volumetrice. Clasificarea 
metodelor volumetrice. Determinarea punctului de echivalenţă şi punctului 
final al titrării. Exactitatea metodelor titrimetrice de analiză.  

2 

T13. Metoda acido-bazică de titrare (metoda de neutralizare). Esenţa 
metodei. Bazele teoretice a titrării acido - bazice. Reprezentarea grafică a 
procedeului de titrare în cazul titrării: unui acid tare cu bază tare şi invers; 
unui acid slab cu bază tare; unei baze slabe cu acid tare; acid polibazic cu bază 
tare. Importanţa practică a titrărilor acido - bazice. 

4 2 

T14. Metode de titrare bazate pe reacţiile de oxidar-reducere. Cerinţele faţă 
de reacţiile de oxido-reducere, aplicate în analiza volumetrică şi clasificarea 
lor. Direcţia desfăşurării reacţiilor redox. Factorii ce influenţează asupra 
potenţialului redox a unui sistem. Ecuaţia Nernst. Variaţia potenţialului de 
oxido-reducere în procesul titrării. Titranţii, folosiţi în metodele de oxido-
reducere şi cerinţele faţă de ei. Permanganatometria. Factorii ce influenţează 
determinările permanganatometrice. Dozarea reducătorilor. Iodometria. 
Esenţa metodei. Prepararea soluţiilor standard de iod şi tiosulfat. Condiţiile de 
păstrare. Indicatori în iodometrie. Dozarea oxidanţilor şi reducătorilor, 
importanţa metodei în analiza probelor alimentare. 

4 2 

T15. Metoda de titrare bazată pe reacţile de precipitare. Caracteristica 2 1 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

metodilor de precipitare: arginto-, mercuro-, rodanometria ș.a. Curbe de 
titrare şi influenţa diferitor factori asupra lor. Determinarea punctului de 
echivalenţă. Indicatori de adsorbţie. 

T16. Metode de titrare bazate pe reacţii de complexare. 
Esenţa metodei. Noţiune de compexoni. Condiţiile titrării complexonometrice. 
Titranţi. Indicatori aplicaţi în complexono metrie. Avantaje şi aspecte practice 
ale compuşilor de coordinare. Condiţii experimentale în titrările cu EDTA. 
Dozarea apei. 

1 

Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice(seminarelor) 

LP1. Clasele de substanţe anorganice: oxizii, acizii, bazele, sărurile.   
Rezolvarea problemelor, realizarea transformărilor genetice ale substanţelor 
din diverse clase de compuşi anorganici.  

 
3 0,5 

LP2. Structura electronică a atomilor perioadelor mari şi mici. Periodicitatea 
variaţiei proprietăţilor atomilor. Legătura chimică şi structura moleculelor. 

2 
  

0,5 LP3. Combinaţii coordinative. Stabilitatea combinaţiilor complexe. Natura 
legăturii chimice. Combinaţiile complexe – prezenţa în produsele alimentare 

2 

LP4. Reacţii de oxido-reducere.  Clasificarea reacţiilor de oxido-reducere. 
Proprietăţi de oxidant şi reducător. Procesele redox ce decurg la păstrarea şi 
prelucrarea produselor alimentare. 

2 
0,5 

LP5. Metalele. Generalităţi. Proprietăţile chimice ale metalelor. Caracteristica 
metalelor –s, -p, -d. Compuşii şi priprietăţile lor. Rezolvarea problemelor, 
realizarea transformărilor. 

2 
0,5 

  
LP6. Azotul, fosforul, carbonul şi siliciu. Proprietăţi. Combinaţii cu hidrogenul 
şi oxigenul. Acizii tari şi slabi. Rezolvarea problemelor, realizarea 
transformărilor 

2 

LP7. Calcule în baza compoziţiei soluţiilor. Soluţii de electroliţi, unele 
proprietăţi ale acestora. Prepararea soluţiilor cu o anumită concentraţie.   

2 

  
0,5 

LP8. Prepararea  soluţiilor de lucru în metoda volumetrică de neutralizare. 
Rezolvarea problemelor. 

3 

LP9. Echilibre în soluţii de electroliţi. Calcule în baza determinării acidităţii şi a 
pH-lui soluţiilor de electroliţi tari şi slabi. Determinarea compoziţiei soluţiilor. 
Rezolvarea problemelor. 

 4 

LP10. Calcule în baza metodelor de titrare (directă, indirectă, după rămăşiţă) 3 0,5 

LP11. Redoxometria. Soluţii de lucru. Dozările permanganatometrice. 
Aplicarea metodei permanganatometrice în analiza probelor alimentare. 
Rezolvarea problemelor. 

2 0,5 

LP12. Iodometria. Dozarea reducătorilor şi oxidanţilor. Rezolvarea 
problemelor 

2 

LP13. Complexonometria. Determinarea durităţii apei cu EDTA prin metoda 
complexonometrică. Calcule în baza acestora. 

1 0,5 

Total lucrărilor practice/seminare: 30 4 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Reguli de securitate a muncii în laboratorul chimie generală şi anorganică. 
Metale de tip s – sodiu, potasiu, magneziu, calciu. Compuşi şi proprietăţi. 
Importanţa compuşilor Na, Ca, Mg pentru organismul uman şi prezenţa lor în 
diferite produse alimentare 

3 1 

LL2.  Metale de tip p. Alumuniul.  Staniul. Plumbul. Proprietăţile chimice şi 
compuşii lor. Importanţa acestor metale şi compuşilor lor pentru industria 
alimentară. 
 Nemetalele. Carbonul – parte componentă a produselor alimentare.  
Stabilitatea carbonaţilor şi hidrocarbonaţilor 

2 2 

LL3. Azotul. Amoniacul. Obţinerea amoniacului, dizolvarea în apă. Nitraţii şi 
nitriţii – parte componentă a produselor de origine vegetală. Toxicitatea 
acestora. Sulful. Oxidul de sulf (IV). Acidul sulfuros, sulfuric. Proprietăţile lor 
specifice. Utilizarea în industria alimentară  
Halogenii. Prepararea halogenilor în laborator. Proprietăţile oxido-reducătoare 
ale halogenilor şi ionilor lor. Utilizarea clorurilor în industria alimentară. 

3 2 

LL4. Metale de tip d. Cromul şi manganul. Proprietăţile chimice şi compuşii lor. 
Fierul. Proprietăţile chimice şi compuşii lor. Importanţa compuşilor de fier 
pentru industria alimentară. Aditivi cu fier 

3 1 

LL5 Soluţiile. Prepararea soluţiilor. Determinarea concentraţiei soluţiilor de 
acizi, baze, săruri. 

4  

LL6. Metoda de neutralizare. Prepararea şi standardizarea soluţiei de bază 
alcalină. Dozarea acizilor (tari, slabi). Determinarea masei substanţei în soluţii 
de acizi. Determinarea concentraţiei oţetului (acidului acetic). 

6 
 

 

3 
 

LL7. Permanganatometria. Dozarea permanganatometrică a nitriţilor (sau a 
ionilor de fier II). Calcule în baza rezultatelor titrărilor  permanganatometrice. 

3 3 

LL7. Iodometria. Dozarea iodometrică a ionilor de cupru (II), a sulfiţilor,  
probelor alimentare. Calcule în baza rezultatelor titrărilor iodometrice. 

3 

LL7. Dozarea apei. Determinarea durităţii apei cu solutie de  EDTA prin metoda 
complexonometrică. Importanţa determinării calităţii apei în industria 
alimentară 

3  

Total lucrări de laborator: 30 12 

 
 8 Responsabilitatea pentru unitatea de curs 

 

Titulari: Verejan Ana., dr. în chimie (1991) conf.univ. (1997), Subotin Iurie dr. în chimie (1993) conf.univ. (1997) 

 
9. Referinţe bibliografice 

Chimia 
anorganic

ă  

1. Curs de chimie. Conunov Ţ., Popov M., Fusu I.,1994 
2. Chimie anorganică. Verejan A., Cernega L., Subotin Iu., Sinic G. Ed.UTM,2009. 
3. Sturza Rodica. Chimie minerale. Notes de cours. 2015, Ed. UTM,  149 p. 
4. Neniţescu C.D. Chimie generală. Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică. 1985.   
5. Negoiu D. Tratat de chimie anorganică. Bucureşti. Ed. Tehnică. 1972. 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

6. Ахметов Н.К. Общая и неорганическая химия. Москва, В. школа, 1981 (68). 
7. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорган. химия. Москва, Химия, 1981 (20). 
8. Зубович И. Неорганическая химия. В.Ш., Москва, 1989 (430). 
9. Глинка В.Н. Общая химия. Москва, В.Школа, 1985 (148). 
10. Глинка В.Н. Задачи и упражнения по общей химии. Москва, Химия, 1985 (120). 
11. Probleme de chimie. Chişinău, U.T.M., 1997 (150). 
12. Chimie generală şi anorganică. Îndrumar de laborator. Chişinău, U.T.M. 2000 (150).  

Chimia 
analitică 

1. Donald J.,Clyde W. Chimia analitică (trad. din engleză), Ed. Tehnica,  Bucureşti,1989.  (15 )                                                                          
2. Kreşcov A,P. Bazele chimiei analitice (trad. din rusă), vol.l,2, Ed. Lumina,  Chişinău 1971                                                             
3. Tolstousov V, Âfros S., Prolemar la analiza cantitativă, Ed, Chimia Leningrad, 1986,  ( 30). 
4. Vasiliev V Chimia analitică. Metode de analiză gravimetrică şi titrimetrică, vol.l, Ed, 
Universitas, 1991, (traducere dîn limba rusă), (1). 
5. Analiza volumetrică, (curs teorie, Cernega L. Amarii V., Ed.UTM Chişinău, 2002,  (50) 
6. D. Popov, R. Sturza. Chimie analytique. Plovdiv, Bulgarie, 2005, ISBN 954-24-0062-4 
7. R. Sturza. Cours pratique de chimie analytique. Chișinău, edit. UTM, 2000, p. 104. (100) 
8. Chimia analitică, Metode cantitative, îndrumar de laborator, Ed. UTM, Chişinău 2003 
9. Probleme de chimie analitică, V.Amarii, L.Cernega, Ed. UTM, Chişinău, 2004 , (200). 
10. Duca Al. Chimie analitică cantitativă – manual,vol.2, Institutului politehnic Iaşi, 1979.                              
11. Croitoru V., Constantinescu A., Aplicaţii şi probleme de chimie analitică ., Ed. Tehnica, 
Bucureşti, 1983.           
12. Culegere de probleme şi înrebări la chimia analitică,(în red, Vasiliev B.)  Ed. Şcoala  superioară, 
Moscova, 1979 (rus), (  30). 
13. Luca C., Duca Al., Crişan J. Chimia analitică instrumentală, Ed, Bucureşti, 1983.                                                      
14. Musachin A., Probleme la analiza cantitativă (rus), Ed. Chimia, Leningrad, 1972. 

 

10. 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat. 

 


