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METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor  

Catedra/departamentul Chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

F.03.O.021/Programul de 

studiu 

541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice 

541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare 

541.3 – Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare 

552.2 – Biotehnologii Industriale 

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 

 

- 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 

F 90 30 15 - 30 15 

FR 90 8 8 - 50 24 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 

de învăţământ 

Chimia anorganică şi analitică, fizica, matematica I 

Conform 

competenţelor 

Aspectul calitativ şi legităţile de bază ale fenomenelor fizico-chimice ce se află la baza 

metodelor de analiză; metodele fizico-chimice contemporane de analiză în scopul 

determinării calităţii materiei prime şi produsului la întreprinderile industriei alimentare.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic este necesară înzestrarea tehnică cu calculator şi 

proiector. 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: 

spectrofotometru, pH-conductometru, refractometru, potenţiometru, polarimetru, 

cromatograf gazos. 

Lucrările practice sunt corelate cu materia predata la curs şi acoperă necesarul de 

cunoştinţe pentru aplicarea metodelor fizico-chimice de analiză (refracţia, 

conductibilitatea, absorbţia luminii de soluţii, procesele de sorbţie ţi schimb ionic, 

procesele redox) in analiza sistemelor alimentare reale şi model. 

Studenţii vor dezvolta capacitatea de analiză a principalelor etape în determinarea 

condiţiilor optime a concentrației compuşilor; perfectarea  rapoartelor conform condiţiilor 

impuse de indicaţiile metodice. Termenul de prezentare a lucrării de laborator – o 

săptămână după finalizarea acesteia. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4.   Definirea fenomenelor fizico-chimice şi legităţile de bază ale fenomenelor fizico-

chimice, metodele fizico-chimice contemporane de cercetare şi analiză în scopul 
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rezolvării problemelor de ordin practic în domeniul industriei alimentare. 

 Dobândirea de aptitudini, abilități și valori practic  necesare în domeniul profesional. 

 Asigurarea cunoștințelor privind procesele ce stau la baza  analizelor fizico-chimice 

sistemelor alimentare. 

 

Competenţe 

profesionale 

CP6. Evaluarea şi utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru obţinerea sistemelor 

poligrafice de diferit tip. 

 Explicarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, modelelor şi metodelor specifice 

care sunt utilizate in analiza multifuncțională,  folosind cunoştinţele de bază privind 

compoziția, structura, proprietăţile şi transformările sistemelor cercetate.  

 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor  specifice Chimiei Fizice şi 

Coloidale referitoare la metodele de investigare a compoziţiei sistemelor disperse 

poligrafice; 

  Caracterizarea sistemelor coloidale, inclusiv stabilitatea şi modificările acestor 

sisteme pe durata preparării și aplicării  lor; 

 Capacitatea de a lucra în echipă.  

 Selectarea și utilizarea condițiilor optime de lucru. 

 

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 Obiectivul disciplinei este de a acorda studenţilor din anul II suportul informaţional 

pentru: 

 Indicarea principiilor fundamentale ale chimiei analitice; 

 Descrierea principiilor fundamentale ale metodelor moderne de analiză fizico- 

chimică; 

 Relatarea metodelor necesare pentru a executa măsurări de laborator cu mare 

precizie și acuratețe; 

 Contribuie la formarea specialiştilor, ce vor putea să activeze în laboratoarele 

specializate ale întreprinderilor din industria alimentară. 

Obiectivele specifice  Descrierea bazelor teoretice ale metodelor fizico-chimice de analiză; 

 Diferențierea tehnicilor moderne de analiză: metode otice, electrochimice şi 

cromatografice și aplicațiile lor în analiza componenţilor produselor alimentare;  

 Indicarea metodelor moderne de separare și determinare cantitativă;  

 Experimentarea cunoștințelor în cadrul lucrărilor practice în scopul fixării 

cunoștințelor acumulate în timpul orelor de curs; 

 Identificarea etapelor necesare analizei cantitative a unui compus; 

 Indicarea metodei optime de analiza cantitativă, ținând cont de natura analitului și 

de mediul din care acesta trebuie izolat și analizat. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
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T1. Metode fizico-chimice de analiză. Clasificarea lor. Diversitatea metodelor 

cantitative utilizate în analiza fizico-chimică.  

T2. Metode optice de analiză. Spectroscopia de emisie. Noţiune de analiză 

spectrală. Flamfotometria. Noţiune de spectroscopie atomică de absorbţie. 

T3.  Metode optice de analiză  Spectroscopia de absorbţie. Spectre de absorbţie 

moleculară. Legea Bouguer-Lambert-Beer. Analiza calitativă şi cantitativă a 

spectrelor de absorbţie moleculară în domeniul vizibil ţi ultraviolet 

T4.  Spectroscopia IR. Spectre electronice a moleculelor multiatomice. Spectre 

de rotaţie şi de vibraţie.  

T5. Metode de analiză bazate pe măsurarea luminiscenţei. Nefelometria şi 

turbidimetria. Metoda refractometrică de analiză. Metoda polarimetrică.  

 

10 

 

3 

T.6. Metode electrochimice de analiză. Metoda potenţiometrică. Potenţial redox. 

Ecuaţia lui Nernst. Electrozi indicatori şi de comparare. Electrozi 

ionselectivi. Titrarea potenţiometrică  

T7. Metoda coulonometrică de analiză. Legea lui Faraday. Coulombmetrie la 

curent constant şi la potenţial constant.  

6 2 

T8. Metode cromatografice de separare şi analiză. Clasificarea metodelor 

cromatografice. Teoria talerelor teoretice. Criteriul de separare şi 

selectivitatea.  

T9.  Cromatografia de gaze. Cromatografia de înaltă performanţă.  

T.10. Cromatografia bazată pe schimbul ionic.  

T.11  Gel-cromatografia. Electroforeza. 

T.12 Cromatografia în strat subţire şi varietăţile ei. 

10 2 

T13  Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară. 

T14. Diversitatea metodelor fizice şi fizico-chimice folosite în chimia analitică. 
4 1 

Total prelegeri: 30 8 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1 Regulile de securitate în laboratoarele de chimie instrumentală.  1  

LL2 Analiza fotometrică: dozarea ionilor MnO4
-
; dozarea ionilor  Al

3+
; dozarea 

ionilor  Fe
3+

 

3 4 

LL3 Analiza potenţiometrică: dozarea acizilor şi bazelor; dozarea ionilor Na
+
 şi 

K
+
. 

3  

LL4  Analiza cromatografică: separarea ionilor Cu
2+

 şi Cr2O7
2-

 pe coloană 4  

LL5 Determinarea concentraţie zaharozei prin metoda polarimetrică şi 

refractometrică. 

4 4 

Total lucrări de laborator: 15 8 

 

      8 Responsabilitatea pentru unitatea de curs 

 

 

Titulari: dr. conf. univ. Zadorojnîi L., dr. conf.univ. Subotin Iu. 
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Suplimentare 1. Veronica R. Meyer, Practical high-performance liquid chromatography Ed.John Wiley & Sons, 

2000. 
2. V. Amarii, R. Sturza, I. Subotin, Metode optice de analiză, Îndrumar de laborator la chimia 
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îndrumar de laborator, Chişinău, U.T.M., 1998. 

 

9. Evaluare 

a) Învățământ cu frecvență 

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. 

b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Evaluare 1 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 


