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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Chimia analitică este ştiinţa despre metodele de determinare a compoziţiei chimice a substanţei şi despre structura ei. 
Chimia analitică se ocupă cu elaborarea teoriilor şi metodelor de analiză calitativă şi cantitativă pentru stabilirea 
compoziţiei şi structurii substanţelor, materiilor prime şi a materialelor finite; perfecţionarea celor existente şi 
efectuarea practică a analizelor. Chimia analitică cantitativă este bazată pe măsurarea unei proprietăţi care este 
corelată, direct sau indirect, cu cantitatea de component ce trebuie determinată dintr-o probă. Obiectivul principal al 
disciplinei Chimia analitică cantitativă constă în însuşirea principiilor de bază ale analizei chimice, terminologiei 
adecvate, înţelegerea şi operarea cu noţiunile legate de diferite tipuri de echilibre chimice. Printre obiectivele 
principale se numără evaluarea principalelor metode analitice şi tehnici de lucru în determinările chimice şi fizico-
chimice cantitative la nivel de macro-, microcomponenţi şi urme. O atenţie deosebită se acordă studierii etapelor 
analizei chimice: recoltarea şi pregătirea probei, extracţia şi preconcentrarea analistului, separarea şi detecţia, 
prelucrarea statistică a rezultatelor încercărilor, precum şi validarea unei metode analitice, în special la orele practice. 
Activităţile preconizate pentru seminar constau în aplicarea cunoştinţelor acumulate la orele de curs la rezolvarea 
problemelor, explicarea, pe exemple reale, a proceselor şi fenomenelor studiate, cât şi efectuarea calculelor în baza 
determinărilor cantitative realizate în laborator.  Lucrările de laborator au drept scop formarea abilităţilor de realizare a 
unei analize chimice, selectarea metodei adecvate de determinare, respectarea etapelor acesteia şi cerinţelor faţă de 
reactivii analitici, faţă de operator etc.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile compuşilor chimici în rezolvarea 

sarcinilor practice; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- sinteza, evaluarea şi valorificarea datelor din domeniul chimiei anorganice, analitice, organice şi fizice în 

explicarea proceselor şi fenomenelor chimice pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului specialist 

asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- evidenţierea corelaţiei compoziţia – structura – proprietăţile combinaţiilor chimice; 
- evaluarea riscurilor, asociat utilizării substanţelor chimice, pentru sine şi societate; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
- acumula deprinderi de lucru în echipă şi de organizare coerentă a activităţilor, 
- clasifica şi identifica metodelor de analiză cantitative, 
- rezolva probleme, 
- manipula instalaţii de laborator şi aparate de măsură, 
-  identifica probleme şi elabora scenarii posibile de soluţionare,  



- interpreta rezultatele experimentale obţinute, 
- prelucra statistic datele experimentale.  
La nivel de integrare studenţii vor:  
- argumenta şi susţine punctul de vedere;  
- aplica limbajul de specialitate în formularea concluziilor şi în prezentarea rezultatelor cercetărilor,  
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 
-  selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în cercetările ştiinţifice teoretice şi experimentale;  
- planifica şi realiza etapele analizei de laborator; 
- utiliza metode adecvate de înregistrare şi de prelucrare a datelor; 
- formula scopuri specifice şi a strategiilor de îndeplinire a lor; 
- formula concluzii şi recomandări; 
- aplica cunoştinţele acumulate în cadrul orelor la alte discipline, în cercetările ştiinţifice, în realizarea tezelor de an 

şi de licenţă. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Chimie analitică cantitativă este necesară parcurgerea disciplinelor 
Chimie anorganică, Chimie organică şi Chimie analitică calitativă. 
Teme de bază: Schema generală a determinării analitice. Metode de analiză. Analiza cantitativă. Analiza 
titrimetrică. Esenţa analizei titrimetrice. Standardizarea soluţiilor de titranţi. Principalele procedee de titrare. Curbe 
de titrare. Metodele titrimetrice. Etapele analizei titrimetrice. Titrări acido-bazice. Curbe de titrare: a acidului tare 
cu bază tare; a bazei tari cu acid tare; a acidului slab monoprotic cu bază tare; a bazei slabe monobazice cu acid tare; 
a bazelor polibazice şi a acizilor poliprotici. Titrarea amestecurilor de acizi. Titrarea amestecurilor de baze. Alegerea 
indicatorului. Erori de titrare. Titrări redox. Titrări de sedimentare. Titrări complexonometrice. Soluţii de lucru. 
Curbe de titrare. Alegerea indicatorului. Erori de titrare. Tipurile de titrări complexonometrice. Potenţiometria. 
Celula galvanică. Electrozi de referinţă. Electrozi indicatori. Titrări potenţiometrice. Metode electrochimice de 
analiză. Celula electrochimică. Electrodepunerea cu curent constant. Electrodepunerea cu potenţial controlat. 
Coulombmetria. Coulombmetria cu curent constant. Coulombmetria cu potenţial controlat. Spectroscopia. Absorbţia 
şi emisia radiaţiei electromagnetice. Legile fotometriei. Spectrometre. Analize calitative în ultraviolet, vizibil şi 
infraroşu. Titrări fotometrice. Metode de separare. Cromatografie. Concepte fundamentale. Clasificarea metodelor 
cromatografice. Dinamica procedeului cromatografice. Analiza cromatografică cantitativă. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, seminare, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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