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CHIMIA FIZICO-COLOIDALĂ 
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 Tehnologia Produselor Alimentare  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

III 
IV E 

F – unitate de 
curs 

fundamental 

 
- 4 

 
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 

120 30 15/15 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Chimia anorganică şi analitică, chimia organică, fizica, matematica I, matematica II 

Conform 
competenţelor 

Aspectul cantitativ al fenomenelor chimice şi legităţile de bază ale fenomenelor fizico-
chimice, sistemele coloidale și metodele fizico-chimice contemporane de cercetare şi 
analiză în scopul rezolvării problemelor de ordin practic în tehnologia alimentară.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Sticlărie de laborator, balanță analitică, aparatură specifică  determinărilor fizico-
chimice: spectrofotometre, pH-conductometru, refractometre, viscozimetre. 
Lucrările practice sunt corelate cu materia predata la curs şi acoperă necesarul de 
cunoştinţe pentru aplicarea metodelor ne-spectroscopice ( termodinamica, cinetica 
chimica) in determinarea componentelor chimice din alimente. 
 Studenţii vor dezvolta capacitatea de a evidenţia laturile esenţiale fenomenelor pentru 
determinarea condiţiilor optime de promovare a proceselor; perfectarea  rapoartelor 
conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de 
laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a 
lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea fenomenelor chimice şi legităţile de bază ale fenomenelor fizico-chimice, 
metodele fizico-chimice contemporane de cercetare şi analiză în scopul rezolvării 
problemelor de ordin practic. 
 Dobândirea de aptitudini, abilități și valori practic  necesare în domeniul profesional. 
 Asigurarea cunoștințelor privind procesele ce stau la baza  proiectării, formulării, 
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preparării și condiționării  sistemelor alimentare, a suplimentelor alimentare și a altor 
produse pentru sănătate.  

 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru obţinerea sistemelor 
alimentare de diferit tip. 

 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor  specifice Chimiei Fizice şi 
Coloidale referitoare la metodele nespectroscopice de investigare a compoziţiei matricei 
alimentare; 

  Caracterizarea sistemelor disperse de tip coloidal, inclusiv stabilitatea şi modificările 
acestor sisteme pe durata procesării si a stocării alimentelor; 

  Explicarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, modelelor şi metodelor specifice care 
sunt utilizate in analiza alimentelor, a aditivilor si ingredientelor alimentare, folosind 
cunoştinţele de bază privind compoziția, structura, proprietăţile şi transformările sistemelor 
cercetate.  

 Stabilirea 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 soluţii tehnice din domeniu. 
CT3. Identificarea nevoii 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 Fizică și Coloidală abordează întreaga gamă de metode utile  (termodinamica, 
cinetica chimică) în caracterizarea unor parametri fizico-chimici specifici alimentelor : 
entalpii de transformare de faze, călduri de ardere etc. 
Studenţii primesc competente legate de înțelegerea fenomenelor chimice şi legităţile 
de bază ale fenomenelor fizico-chimice, abilitați privind modul de rezolvare și 
interpretare  a rezultatelor unor probleme. de ordin practic în tehnologia alimentară.  

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie fenomenele chimice şi legităţile de bază ale fenomenelor 
fizico-chimice; 
Să selecteze procedee adecvate pentru analiza şi rezolvarea unor probleme de ordin 
practic. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor în domeniul profesional. 
Să aplice corect metodele fizico-chimice contemporane de cercetare şi analiză. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Elemente din ştiinţa despre structura materiei.  
T2. Bazele termodinamicii.  
T3. Dependenţa efectului termic al reacţiei de temperatura.  
T4. Funcţiile caracteristice, potenţiale termodinamice. 
T5. Potenţialul chimic. Echilibrul termodinamic într-un sistem policomponent. 

 
6 

 
3 

T6. Echilibrul chimic – echilibrul dinamic. Expresiile analitice ale Kc şi Kp. Relaţia 4 1 
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dintre Kc şi Kp 
T7. Deplasarea echilibrului chimic. Izoterma reacţiei chimice, afinitatea chimică. 
T8. Echilibrul de faze. Regula fazelor Gibbs.. 

T9. Soluţiile. Caracteristica generală ale soluţiilor. Influenţa diferitor factori  
T10. Crioscopia şi Ebulioscopia. Temperaturile de congelare şi de fierbere a 
soluţiilor. 
T11. Sisteme lichid – lichid cu solubilităţi reciproce limitate şi nelimitate. 

4 
 

1 

T12. Cinetica reacţiilor chimice. Viteza reacţiei, constanta de viteză.  
T13. Influenţa temperaturii asupra vitezei reacţiei. 

2 1 

T14. Chimia coloidală – fizico-chimia sistemelor disperse şi a fenomenelor 
interfaciale.  
T15. Fenomene superficiale. Energia liberă a stratului interfacial. 
T16. Tensiunea superficială şi capilaritatea. Presiunea vaporilor saturaţi asupra 
suprafeţelor curbe – formulă Thompson. Umectare.  
T17. Adsorbţia pe interfeţe solid – gaz. Izoterme de adsorbţie. Izoterma de 
adsorbţie Freundlich.  
T18. Adsorbţia pe interfeţe solid – lichid. Adsorbţia moleculară din soluţii – 
regula Rebinder. 

6 3 

T19. Fenomenele electrocinetice. Stratul dublu ionic difuz.  
T20. Obţinerea şi purificarea sistemelor disperse.  
T21. Stabilizarea şi coagularea solurilor. 

4  
1 

T22. Proprietăţile optice şi cinetico-moleculare ale sistemelor disperse.  
T23. Proprietăţile structural-mecanice ale sistemelor  disperse.  
T24. Emulsiile. Tipurile emulsiilor. Spume. 

4  

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice(seminarelor) 

LP1. Legile gazelor. Principiul  Întâi  al Termodinamicii. Legile Hess. Rezolvarea 
problemelor. 

2 
0,5 

LP2. Principiile  II   şi   III    ale Termodinamicii. Rezolvarea problemelor . 2 0,5 

LP3. Echilibrul chimic. Fundamentarea termodinamică. Calculul constantei de 
echilibru chimic pe baza valorilor termodinamice standard. 

1 
0,5 

LP4. Analiza diagramelor fazale, folosind regula fazelor Gibbs. 1 0,5 

LP5. Echilibru de faze. Proprietăţile coligative ale soluţiilor. 2 0,5 

LP6. Cinetica  reacţiilor chimice. Reacţii de ord. I şi II. Rezolvarea problemelor. 2 0,5 

LP7. Termodinamica sistemelor disperse. Tensiunea superficială şi capilaritatea. 
Rezolvarea problemelor. 

1 
0,5 

LP8. Determinarea suprafeţei absorbantului prin metoda adsorbţională 
Langmuir.  Folosirea izotermei de adsorbţie B.E.T. 

2 
0,5 

LP9. Schimbători de ioni. Proprietăţile optice şi structural-mecanice ale 
sistemelor disperse. Emulsiile. 

2  

   

Total lucrărilor practice/seminare: 15 4 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Regulile principale de securitate în laboratoarele de chimie fizică.  2 1 

LL2. Cinetica reacţiilor eterogene. Dizolvarea marmurei în acid clorhidric 4 2 

LL3. Măsurarea tensiunii superficiale şi calcularea izotermei de adsorbţie pe 
suprafaţa de separaţie: soluţie de substanţă superficială  activă (SSA) – aer. 

4 2 

LL4. Determinarea masei moleculare a SMM prin metoda viscozimetrică. 2  

LL5. Studiul  cineticii procesului de îmbibare a substanţei  macromoleculare. 2  

LL6. Obţinerea şi inversarea fazelor emulsiilor. 1 1 

Total lucrări de laborator: 15 6 

 
8.  Responsabilitatea pentru unitatea de curs 

Titulari: dr. conf. univ. Druţă R., dr. conf.univ. Baerle A., Prof.univ., dr. hab. Sturza R. 

 
9. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Junghietu Gr.; Cherdivarenco M. ş.a. Chimie fizică (Material didactic). – Chişinău, 1996. 
2. Junghietu Gr.; Cherdivarenco M. ş.a. Chimie coloidală (Material didactic). – Chişinău, 1996. 
3. Isac V., Onu A., Tudoreanu C., Nemţoi Gh.. “Chimia Fizică. Lucrări practice.” Chişinău   Şiinţa, 
1995. – 784 p. 
4. P. W. Atkins, C. A. Trapp. “Tratat de Chimie Fizică.” Bucureşti, Editura Tehnică,1997,  600p. 
5. Murgulescu I. G. Introducere în chimia fizică. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1976. 
6. Hurduc Natalia . Chimia fizică. Inst. Politehnic. Iaşi, 1985. 
7. Tudoreanu C.; Isac V. Termodinamica. U.S.M. - Chişinău, 1991.  
8. Kireev V. A. Curs scurt de chimie fizică. – Chişinău: Lumina, 1973. 
9. В. А. Киреев «Курс физической химии». Москва, Химия, 1975.  
10. C. A. Воюцкий. «Курс коллоидной химии». Москва, Химия, 1975.   
11. Atkins P. W., Trapp C. A. Exerciţii şi probleme rezolvate de Chimie fizică. Editura Tehnică. 
Bucureşti, 1997. 
12. Suport de curs la disciplina  Chimia fizico-coloidală, http://elearning.utm.md/moodle. 
13. Guţanu V., Taran R., Cherdivarenco M. „Chimie fizică şi coloidală.” Programa şi lucrări de 
control. Îndrumar metodic pentru studenţii de la secţia învăţământ cu f.r. Chişinău, 1999. 
14. Guţanu V., Taran R., Roşca I. Chimie fizică. Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucr. de    
laborator. Chişinău, 1998. 

Suplimentare 1. Кульман А. Физическая и коллоидная химия. Москва, Пищепромиздат, 1963.    
2. Стромберг  А., Семченко Д. Физическая химия. Москва, Высшая школа, 1988.  
3. Герасимов Я. Н. Курс физической химии. Москва, Химия, 1973. 

 
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. 
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