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CHIMIA 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licențã, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și management în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativã 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învãțãmânt cu frecvențã); 
I (învãțãmânt cu frecvențã 

redusã) 

1; 
2 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentalã 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
      4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învãțãmânt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar PA/LA/LG 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregãtire aplicații 

Zi 120 30 15/15 - 30 30 

Zi 120 8 6/4 63 39 - 

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învãțãmânt Matematica, Fizica 

Conform competențelor Obținerea cunoștințelor aplicative la studiul substanțelor și materialelor 
de construcție, transformãrile reciproce a lor, mecanizmul proceselor și 
fenomenelor ce însoțesc aceste transformãri. 

 

4. Condiții de desfãșurare a procesului educațional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii se vor prezenta în laborator și vor respecta normele de protecție a muncii. 

Prezența la laborator este obligatorie.Lipsele la lucrãrile de laborator – vor fi prelucrate 

în termenul stabilit conform regulamentului. Pentru neprelucrarea și predarea la timp a 

lucrãrii, studenții respectivi  nu vor fi admiși la examen. Studenții vor perfecta rapoartele 

conform condițiilor impuse de indicațiile metodice, care vor fi prezentate în termen. 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice chimiei. 

 Activitatea teoreticã are ca scop însușirea cunoștințelor teoretice generale pe baza cãrora 
se vor acumula cunoștințele de specialitate; 
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 Activitatea practicã desfasuratã are ca scop - atragerea și implicarea studenților în studiul 
proceselor chimice - stabilirea unor corelații directe dintre partea teoreticã și cea 
experimentalã, cu rol în creșterea înțelegerii conceptelor și a proceselor - descoperirea și 
dezvoltarea abilitãților de cercetare ale lor; 

 Dezvoltarea abilitãților de lucru în echipã, de organizare și planificare a etapelor specifice 
studierii chimiei; 

 Conștientizarea importanței acumulãrii cunoștințelor teoretice și practice, ceea ce are ca 
scop responsabilizarea studenților pe plan profsional. 

 
 

Competențe 
profesionale 

CP6. 

 Cunoștinte teoretice și practice de chimie generalã și anorganicã;  

 Abilitatea de aplicare a noțiunilor de chimie generalã la studierea disciplinelor înrudite; 

 Cunoașterea structurii și proprietãților elementelor chimice și a compușilor acestora;  

 Aplicarea noțiunilor de chimie anorganicã la studierea altor sisteme și, în special, la studiul 
substanțelor aplicate în construcții;  

Dezvoltareaabilitãților practice, prinexperimentele de laborator.  

Competențe 
transversale 

CT1. 

 Abilităţi de lucru în echipă şi de comunicare;  

 Capacitatea de a aplica practic cunoştinţele teoretice acumulate;  

 Utilizarea noţiunilor însuşite în cadrul disciplinei la caracterizarea completă a materialelor 
de construcție;  

 Utilizarea noţiunilor în contexte noi. 
CT3. 
Identificarea nevoii de formare profesionalã, cu analiza criticã a propriei activitãți de  
formare și a nivelului de dezvoltare profesionalã și utilizarea eficientã a resurselor de 
comunicare și formare profesionalã (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi strãine. 

 

6. Obiectivele unitãții de curs/modulului 

Obiectivul general Disciplina oferă studenților cunoştinţe generale din chimie, știința fundamentală cu 
numeroase implicații în fabricarea diverselor materiale de construcții. Noțiunile 
obținute în cadrul cursului permit o mai bună înțelegere a proceselor de natură 
chimică în care inginerii din domeniul construcțiilor pot fi implicați și posibilitatea de a 
colabora cu specialiști din domeniul chimiei. 

Obiectivele specifice Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea teoriilor și 
metodologiei științifice; 
Utilizarea și aplicarea cunoștințelor științifice de bază în definirea și explicarea 
conceptelor specifice ingineriei construcțiilor;  
Dobândirea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea unor competențe practice necesare 
însușirii celorlalte discipline de specialitate, ce contribuie la pregãtirea completã și 
performantã a specialistului în domeniul construcțiilor. 
Conştientizarea importanţei noţiunilor de chimie generală pentru însuşirea coerentă a 
altor discipline care vor fi studiate.  
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7. Conținutul unitãții de curs/modulului 

Tematica activitãților didactice 

Numãrul de ore 

învãțãmânt 
cu 

frecvențã 

învãțãmânt 
cu frecvențã 

redusã 

Tematica prelegerilor 

T1.  Legitãțile generale de desfãșurare a reacțiilor chimice. Echivalentul chimic. 
Masa molarã a echivalentului. Legea echivalenților. 

2 1 

T2. Soluțiile. Caracteristica generalã a soluțiilor. Concentrația soluțiilor.     
Solubilitatea substanțelor. Echilibre în sisteme omogene. 

2  

T3. Soluții de neelectroliți.  Proprietãțile lor. Osmoza. Presiunea osmoticã. 
Presiunea vaporilor saturați deasupra soluțiilor. Coborîrea punctului de 
înghețși ridicarea punctului de fierbere a soluțiilor. Legile lui Raoult. 

        Disociația electroliticã a apei. Produsul ionic al apei. Indecele de hidrogen 
(pH). Teoria indicatorilor.  Hidroliza sãrurilor.  

2 1 

T4. Apa ca substanțã chimicã, structura moleculei, proprietãțile fizice, fizico-
chimice, chimice,  rolul proprietãților anomale a apei.  

2  

T5.  Duritatea apei. Metodele chimice și fizico-chimice de dedurizare și purificare 
a apei în industria naționalã. Proprietãțile metalelor alcaline și alcalino-
teroase și a compușilor lor care provoacã duritatea apei în naturã și care 
sunt utilizați în construcție. 

2  

T6.  Proprietãțile generale ale metalelor. Bazele electrochimiei. Potențial de 
oxido-reducere. Potențial de electrod. Elemente galvanice. Electroliza.  

        Coroziunea metalelor.  

2 1 

T7. Combinațiile complexe (coordinative). Nomenclatura combinațiilor 
complexe. Izomeria combinațiilor complexe.  

2  

T8. Bazele chimiei substanțelor liante. Clasificarea substanțelor liante aeriene. 
Varul. Ghipsul (ipsosul). Substanțe liante hidraulice. Clasificarea și 
proprietãțile lor. Cimentul Portland, prepararea și procesul chimic de 
obținere. 

2 1 

T9. Noțiuni generale ale chimiei compușilor macromoleculari. 
        Clasificarea polimerilor. 

2 1 

T10. Considerații generale asupra principiilor sintezei compușilor  
macromoleculari. 

2 1 

T11. Proprietãțile fizico-chimice, mecanice, tehnologice și tehnice ale polimerilor. 
          Degradarea (fizicã și chimcã) și stabilizarea polimerilor.  

2 1 

T12. Polimeri aditivi. Obținerea și proprietãțile polimerilor aditivi. Polimeri 
condensativi. Rãșini fenol-formaldehidice (novolacuri, rezoli, reziți). 

2 1 

T13. Celuloza și derivații ei. Structura, proprietãțile și aplicarea acestora. 2  

T14. Materiale compozite 2  

T15. Adaosuri pentru materiale din polimeri. Plastifianți. Adezivi 2  

Total prelegeri: 30 6 
 

Tematica activitãților didactice 

Numãrul de ore 

învãțãmânt 
cu 

frecvențã 

învãțãmânt 
cu frecvențã 

redusã 

Tematica lucrãrilor de laborator/seminarelor 

LL1. Tehnica securitãții. Regulile de securitate a muncii în laboratorul de chimie. 3 1 
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Soluții. Prepararea soluțiilor. 

LL2. Elemente de tip  s. Magneziul, calciul.  Proprietãțile și compușii lor. 2 1 

LL3. Duritatea apei. Reacții de identificare a ionilor de Ca2+, Mg2+, SO4
2-,Cl-. 

Determinarea cantitativã a duritãții apei. 
2 1 

LL4. Elemente de tip –p: aluminiul, carbonul, siliciul și compușii lor.      
Proprietãțile     materialelor de construcție. 

2 1 

LL5. Elemente de tip  -d: cuprul, zincul, cromul, manganul, fierul. Proprietãțile 
chimice și compușii lor. 

2  

LL6. Electroliza soluțiilor de electroliți cu electrozi inerți 2 1 

LL7.Determinarea masei moleculare a substanțelor macromoleculare (SMM) prin 
metoda viscozimetricã. 

2 1 

S1.Legile stoechiometrice. Calcule în baza ecuațiilor chimice, formulelor chimice, 
determinarea í, M, Vm, NA . Legãtura geneticã între clasele de compuși. 
Tipurile de reacții chimice.Transformãri. 

2  

S2.Echivalentul chimic. Masa molarã a echivalentului. Legea echivalentului. 
Rezolvarea problemelor. 

2 1 

S3.Concentrația soluțiilor și metodele de exprimare a ei. Rezolvarea problemelor. 2 1 

S4.Echilibrul în soluții de electroliți. Reacții ionice de schimb. Gradul și constanta 
de disociere. 

2 1 

S5.Hidroliza   sãrurilor. Mecanisme, gradul și constanta de hidrolizã. Duritatea 
apei. 

2 1 

S6.Procese de oxidare și reducere. Determinarea gradului de oxidare, a 
oxidantului și reducãtorului. Egalarea ecuațiilor redox prin bilanțul 
electronic. Electroliza. Legile lui Faraday. 

2  

S7.Proprietãțile generale ale metalelor și compușilor lor: Na, K, Ca, Mg, Zn, Al, 
Cu, Ag, Fe, Cr, Mn. Procesele corozive.Transformãri chimice. 

2  

S8.Proprietãțile generale ale nemetalelor și compușilor lor: H2, O2, C, Si, N2, S, Cl2. 
Transformãri chimice. 

1  

Total lucrãri de laborator/seminare: 15/15 6/4 
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9. Evaluare 

Curentã 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanțã 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrãri de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestãri și lucrãri de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finalã a cunoașterii condițiilor de aplicare  

 

 


