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METODE FIZICO-CHIMICE DE ANALIZĂ 

 

Date despre   modul 

Facultatea TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 

Departament Chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.1- 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 

III 
E 

F – unitate de 

curs fundamentală 

O - unitate de 

curs obligatorie 
3 

 

 

Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

                      Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire   aplicaţii 

90 30 15 0 30 15 

 

 

Precondiţii de acces la   modul 
Conform planului de învăţământ Cunoştinţe minime la disciplinele studiate: chimie anorganică, analitică şi 

organică, fizică și matematică.  
Conform competenţelor • Să cunoasca și să aplice legile fundamentale ale chimiei.  

• Să scrie corect ecuații ale reacțiilor chimice.  

• Să știe să opereze cu calcule stoechiometrice.  

•Să stie sa opereze cu unitați de măsură fundamentale.  

• Să aibă abilitați de lucru in laborator. 
 

 

 

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 Aparatură, ustensile, sticlărie de laborator specifice, substanțele chimice, soluții de 

diferite concentrații. 

Tabelul periodic, tabelul solubilităților, seria potențialului standard de electrod,  tabel cu 

constante de disociere, temperaturi de fierbere  a solvenţilor etc. 

Prezenţa la laborator este obligatorie. Studenţii se vor prezenta la laborator la timp. 

Studenţii vor respecta normele de protecţie a muncii în laborator. 
Lucrul individual Se vor explica noțiunile complexe care n-au fost înţelese. Se vor rezolva exemple la tablă  

sau în grupuri.  Studenții vor fi evaluați oral și cu lucrări de verificare  individuale. 

Notele negative sau notele mici la lucrările de evaluare vor fi corectate prin reevaluări 

individuale la dorință. 
 

 

 

http://www.utm.md/
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Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 

profesionale 

CP4.     Studiul metodelor fizico-chimice de analiză are rolul de a forma la studenţi  abilităţi 

cheie şi de ai face să-şi însuşească cunoştinţele de specialitate necesare din standardele de 

pregătire profesională: 

 Concepte: clasificarea semnalelor analitice, interacțiunea radiațiilor cu materia, etc. 

 Definiții: spectroscopie, cromatografie, spectroscopie de masă, potențiometrie etc.  

 Clasificarea sistemelor care urmează să fie analizate: macrocomenzi, microcompuși, 

oligoelemente etc. 

 Aplicarea principiilor și metodelor de analiză instrumentală în tehnologia alimentară. 

 Să explice principiile teoretice care stau la baza diferitor tipuri de analiză; 

 Să selecteze şi să pregătească reactivii, ustensilele de laborator şi aparatura pentru diferite 

tipuri de analiză; 

 Să explice principiile teoretice care stau la baza analizei efectuate; 

 Să execute analizele  în condiţii de securitate; 

 Să prezinte rezultatele determinărilor experimentale; 

 Să compare rezultatele determinărilor experimentale cu valorile din standarde; 

 Să estimeze calitatea produselor analizate; 

 Să informeze factorii de decizie privind rezultatele obţinute. 

 

Competenţe 

profesionale 
CP6.  

 Caracterizarea metodelor de analiză chimică pentru o însuşire durabilă se va efectua prin 

activităţi de diverse tipuri şi de complexitate diferită: exerciţii teoretice şi practice; 

activităţi care vizează cele trei stiluri de învăţare (vizual, auditiv, practic); activităţi 

individuale; în perechi şi în grup; activităţi interactive; elaborarea de referate tematice; 

experimentul de laborator. 

 Explicarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, modelelor şi metodelor specifice care 

sunt utilizate in analiza multifuncţională,  folosind cunoştinţele de bază privind 

compoziţia, structura, proprietăţile şi transformările sistemelor cercetate.  

 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de analiză specifice; 

 Capacitatea de a lucra în echipă.  

 Selectarea şi utilizarea condiţiilor optime de lucru. 

 Dezvoltarea capacitatii de organizare si investigare. 
Competenţe 

transversale 
CT1. Rezolvarea problemelor practice legate de analiza sistemelor alimentare: 

 Alegerea unei metode de analiză adecvată.  

 Implementarea protocolului experimental preconizat.  

 Scăderea efectului matricei alimentare.  

 Manipularea echipamentului necesar pentru analiză.  

 Interpretarea rezultatelor analizei.  

 Prelucrarea statistică a datelor experimentale. 

 

CT3.     Identificarea criteriilor 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. 

Respectarea normelor de etica profesionala si de conduita morala. 
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Obiectivele unităţii de curs/modulului 
Obiectivul general Dobândirea de aptitudini, abilităţi şi valori practic  necesare în domeniul profesional. 

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de profesor cât şi de 

studenţi, trebuie corelate astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă şi 

utilizate în poligrafie. 
Obiectivele specifice De a familiariza studenţii cu noțiuni de metode de analiză fizico-chimică calitativă şi 

cantitativă; 

De a familiariza studenţii cu principiile teoretice ale determinărilor fizico-chimice;   

De a generaliza caracteristicile  fizico-chimice a substanțelor şi rezultatele 

determinărilor experimentale; 

De a iniţia studenţii în utilizarea cunoștințelor teoretice în practică 

 

 

 

Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica   prelegerilor 

T.1. Metode fizico-chimice de analiză. Clasificarea lor. Semnalul aparatului - 

funcţie informativă despre compoziţia substanţelor şi amestecurilor de substanţe. 

Modul de înregistrare a semnalelor. Limitele de detecţie. Diversitatea metodelor 

cantitative utilizate în analiza fizico-chimică. Avantajele şi dezavantajele 

metodelor fizico-chimice de analiză. 

2 1 

T.2. Metode optice de analiză Spectroscopia de emisie. Noţiune de analiză 

spectrală. Dispozitive şi aparate folosite la înregistrarea spectrelor de emisie. 

Analiza spectrelor. Flamfotometria. Procesele care decurg în flacără. Schema de 

principiu a flamfotometrului. Avantajele şi dezavantajele metodei. Limita de 

detecţie şi sensibilitatea metodei. Noţiune de spectroscopie atomică de absorbţie. 

2 0 

T.3. Metode optice de analiză.  Spectroscopia de absorbţie (analiza 

spectrofotometrică). Spectre de absorbţie moleculară. Legea Bouguer-Lambert-

Beer. Factorii ce determină abaterile de la legea de bază a fotometriei şi 

înlăturarea lor. Aparatele şi dispozitivele folosite la măsurările fotometrice. 

Coeficientul molar de extincţie - criteriu de sensibilitate, selectivitate, exactitate, 

reproducere şi măsură a intensităţii în fotometrie. Analiza calitativă şi cantitativă a 

spectrelor de absorbţie moleculară în domeniul vizibil şi ultraviolet. 

2 1 

T.4. Spectroscopia IR. Generalităţi. Spectre electronice a moleculelor 

multiatomice. Spectre de rotaţie şi de vibraţie. Clasificarea stărilor de tranziţie, 

intensitatea lor şi deosebirea. Spectrele IR a celor mai importante clase de 

substanţe organice. Influenţa interacţiunilor intermoleculare şi a solventului 

asupra spectrelor electronice. 

2 1 

T.5. Metode de analiză bazate pe măsurarea luminiscenţei. Spectre de 

luminiscenţă. Dependenţa luminiscenţei de concentraţie cu indicatori luminiscenţi. 

Dispozitive şi aparate. Nefelometria şi turbidimetria, esenţa lor. Titrarea 

turbidimetrică. Metoda refractometrică de analiză. Esenţa ei. Metoda polari 

metrică. Principiul metodei. Determinarea cantitativă a substanţelor optic active. 

2  

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

redox. Măsurarea potenţialului redox. Ecuaţia lui Nernst. Electrozi indicatori şi de 

comparare. Electrozi ionselectivi. PH-metria şi PX', PX"-metria. Determinarea 

concentraţiei ionilor prin metoda potenţiometriei directe. Titrarea potenţiometrică. 

Curbe de titrare diferenţiale şi integrale. Sensibilitatea, exactitatea şi domeniul de 

întrebuinţare a metodei. 

2 1 
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T.7. Metoda coulombmetrică de analiză.  Legile lui Faraday. Clasificarea 

metodelor. Titrarea coulombmetrică. Determinarea punctului final de titrare şi a 

cantităţii de electricitate. Dispozitive şi aparate utilizate în analiza 

coulombmetrică. Coulombmetrie la curent constant şi la potenţial constant. 

Condiţiile efectuării analizei coulombmetrice. 

2  

T.8. Metode cromatografice de separare şi analiză.   Clasificarea metodelor 

cromatografice. Dinamica proceselor cromatografice. Definirea parametrilor de 

retenţie. Factor de rezoluţie. Picul cromatografic. Forma picului cromatografic. 

Analiza cromatogramei. Teoria talerelor teoretice. Eficienţa coloanei cromato-

grafice. Teoria cinetică. Factorii care influenţează eficacitatea de de separare. 

Metode de efectuare a separării şi analizei cromatografice. Criteriul de separare şi 

selectivitatea. Aparate şi dispozitive folosite la separarea şi analiza 

cromatografică. 

2  

T.9. Cromatografia de gaze (adsorbţie şi repartiţie). Constantele de adsorbţie şi 

repartiţie. Schema de principui a cromatografu-lui de gaze "Crom-5".  Detectori 

utilizaţi în cromatografie. Funcţionarea lor. Alegerea fazelor. Coloane 

cromatografice.  Selectivitatea fazei staţionare (coeficient de separare). Factorii 

care influienţează asupra separării şi analizei cromatografice. 

2  

T.10. Cromatografia bazată pe schimbul ionic.  Ioniţi. Classificarea lor. 

Capacitatea de sorbţie a ioniţilor. Folosirea cromatografiei bazată pe schimbul 

ionic în chimia analitică. Cromatografia de înaltă performanţă.Cromatografia de 

lichide preparativă.. 

2 1 

T.11. Gel-cromatografia.  Esenţa metodei. Procesele care decurg la gel-filtrare. 

Noţiune de sefadex. Posibilităţile gel-cromatografiei în separarea substanţelor 

organice macromoleculare. Electroforeza. 

2 1 

T.12. Cromatografia în strat subţire şi varietăţile ei.  Coeficientul Rf. 

Clasificarea metodelor cromatografice de separare. Cromatografia pe hîrtie. 

Vizualizarea cromatogramelor. Factorii care influieţează asupra separării şi 

analizei cromatografice. Posibilităţile şi limitarea metodelor cromatografice. 

Cromatografia de înaltă performanţă în strat subţire. 

2  

T.13. Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară. Spectre 
1
H-RMN. 

Fenomenul de rezonanţă magnetică nucleară. Condiţia de rezonanţă. Deplasări 

chimice. Protoni echivalenţişi neechivalenţi. Determinarea numărului de protoni. 

Interacţiune spin-spin. Constante de interacţie. Clasificarea spectrelor RMN. 

2 1 

T.14. Spectroscopia RMN cu carbon -13 (13C-RMN). Generalităţi. Obţinerea 

spectrelor. Spectrometria de   masă. Determinarea structurii moleculare. 

Interpretarea spectrelor. Identificarea subsranţelor după mas-spectre. 

2  

T.15. Diversitatea metodelor fizice şi fizico-chimice folosite în chimia 

analitică. Alte metode de analiză şi cercetare a substanţelor şi amestecurilor de 

substanţe. Esenţa lor: Metoda termogravimetrică de analiză.  Metoda Roentgen de 

analiză etc. 

2  

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

 TL.1.  Regulile de securitate în laboratorul de metode fizico-chimice de analiză. 

Analiza spectrofotometrică a permanganatului de potasiu, ionilor Fe
3+

, Al
3+

. 

4 2 

TL.2. Analiza refractometrică a zahărului în soluţii, fructe, poamă etc. Analiza 

polarimetrică a zahărului   sau alte substanţe optic active în diverse soluţii. 

4 2 

TL.3. Metode electrochimice de analiză. Analiza potenţiometrică  a acizilor şi 4 1 
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bazelor în soluţii. pH-metria. 

TL.4.  Metode cromatografice de separare şi analiză. Separarea unui amestec de 

ioni pe coloana cromatografică. 

3 1 

Total lucrări de laborator 15 6 

 

 

Responsabili pentru modul:   

Zadorojnîi Larisa, doctor în chimie din 1991, conferențiar universitar din 1997 
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Evaluare 
Curentă 

Lucrare de laborator Examen final 
Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% admis 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri  şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la evaluarea finală; 

 


