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ANALIZE FIZIC0-CHIMICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

1 
1 

E - 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI  30 15 30    

FR  12 4 10    

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
virtuală, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte 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 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor  
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a principiilor şi metodelor 
ingineriei şi managementului calităţii  
CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative, precum şi a 
codurilor de bune practici, referitor la asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi 

http://www.utm.md/
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tehnicilor managementului calităţii prin metode specifice 
CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite,software specializat şi resurse electronice 
în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu  misiunea și necesitatea specialităților  pentru economia 
națională, problemele și tendințele actuale ale domeniilor de formare 

Obiectivele specifice  Rolul specialităților pentru economia națională și competențele profesionale ale 
inginerului licențiat  din domeniile de studii, lista disciplinelor de studii 
 Metodele moderne de învățare (on-line, moodle etc) 
 Regulile și metodele principale de comunicarea scrisă și orală utilizate în procesul 
de studii. 
 Regulile de interacțiune cu profesorii și colegii 
 Regulile de conduită în societate și comunitatea studențească 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Inițiere în Analize Fizico-Chimice 2 1 

T2. Metode areometrice de analiză 4 

3 T3. Dozatoare medicinale 2 

T4. Viscozimetrie 2 

T5. Tensiunea superficială 2 1 

T6. Refractometrie 2 

3 
T7. Luxmetrie 2 

T8. Polarimetrie și zaharimetrie 2 

T9. Spectrofotometrie 2 

T10. Metode electrochimice de analiză, pX-metrie 2 
1 

T11. Cromatografie 2 

T12. Nefelometria și turbidimetria 2  
 

3 
T13. Analizoare de gaze, fummetre 2 

T14. Analize fizico-chimice utilizate în domeniul biomedical 2 

Total prelegeri: 30 12 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Verificarea metrologică în domeniul densitate 2 2 
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LP2. Verificarea metrologică a dozatoarelor medicinale 2  

LP3. Verificarea metrologică a viscozimetrelor 2  

LP4. Verificarea metrologică a refractometrelor 2  

LP5. Verificarea metrologică a luxmetrelor 2 1 

LP6. Verificarea metrologică a spectrofotometrelor 3 1 

LP7. Verificarea metrologică a pX-metrelor 2  

Total seminare: 15 4 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LP1. Determinarea densității lichidelor 4  

LP2. Determinarea viscozității lichidelor 4  

LP3. Determinarea concentrației de oxigen dizolvat 4  

LP4. Determinarea conductivității specifice pentru unele produse 4 2 

LP5. Determinarea turbidității pentru produse lichide 4 2 

LP6. Determinarea caracteristicilor cromatice 4 2 

LP7. Studiul comparativ a parametrilor fizico-chimici pentru diverse produse 6 4 

Total lucrări de laborator: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Igor Chiciuc, Analize fizico-chimice, Prezentări PowerPoint 
2. S.V. Gupta, 2002, Practical Density Measurement and Hydrometry, Institute of Physics 
Publishing, Bristol 
3. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. М.: Химия, 2011. 536 с. 
4. Физико-химические методы анализа: Практикум, Валова (Копылова) В.Д., Абесадзе Л.Т. 
. Дашков и К 2010 г. 222 с. 
5. Documente normative metrologice din domeniul fizico-chimie. 

Suplimentare 1. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal în 
Republica Moldova (cu referinta la marimile fizico-chimice) 
2. LNE, Laboratoire national de métrologie et d'essais 
http://www.lne.fr/ 
3. Bureau international des poids et mesures (BIPM) 
http://www.bipm.org/   
4. Institutul National de Metrologie 
http://www.inm.ro/ 
5. Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
www.ptb.de  
6. Organisation Internationale de Métrologie Légale 
www.oiml.org  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 

http://www.lne.fr/
http://www.bipm.org/
http://www.inm.ro/
http://www.ptb.de/
http://www.oiml.org/
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Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 


