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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Hidrochimia este o disciplină din ştiinţele chimice, care include şi elementele de bază ale chimiei anorganice, 
chimiei fizice, chimiei coloidale, chimiei organice, microbiologiei etc. Hidrochimia are ca obiect de studiu procesele 
chimice şi fizico-chimice care au loc în apa din natură, apa ca solvent  şi metodele generale de condiţionare a 
calităţii apei. Scopul cursului este studierea proprietăţilor chimice şi fizico-chimice ale apei, a componenţilor 
principali ai apelor naturale şi apelor de scurgere, însuşirea bazei teoretice a metodelor fizico-chimice de purificare a 
apei. Rolul disciplinei constă în  familiarizarea cu metodele de soluţionare a problemelor industriale şi ştiinţifice, 
aplicarea largă a cunoştinţelor teoretice în practica purificării chimice, microbiologice şi dezinfectării apei, precum 
şi aplicarea cunoştinţelor în proiectarea tehnologică şi constructivă a obiectelor pentru epurare. Lucrările practice 
constau în determinarea unor parametri de bază a apei potabile şi apei naturale care permit aprecierea utilizabilităţii 
apei pentru scopuri menajere şi/sau tehnice. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul ingineriei chimice; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre sursa de poluare a mediului şi despre tehnologiile moderne de tartare 

a deşeurilor formate 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; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare in domeniul chimiei; 
- 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: 
- asigura condiţiile optime de desfăşurare a procesului tehnologic. 
- deduce în baza analizelor calitatea apei şi domeniul de utilizare acesteia,  calcula necesarul de materiale 

necesare pentru tratarea apei. 
- forma şi demonstra capacităţii de a se implica în activităţi creative, traduse prin coordonarea unor activităţi de 

studiu independente. 
- promova activităţii de cercetare ştiinţifica prin participări la sesiuni de comunicări, cercuri de discuţie privind 

probleme chimice.  
La nivel de integrare studenţii vor: 
- aplica cunoştinţele acumulate prin înaintarea de idei, prin elaborarea de concepte, modele; 
- realiza cunoştinţele obţinute pentru pregătirea tezelor de licenţă; 
- interveni cu soluţii pentru procesul tehnologic de condiţionare a calităţii apei în cazul perturbării lui;  



- realiza cercetări ştiinţifice în domeniul tratării fizico-chimice a apelor naturale şi reziduale; 
- estima eficienţa economică a procedurilor de purificare a apei; 
- selecta parametrii tehnologici adecvaţi derulării normale a unei producţii, gestionarea apei tehnologice şi 

reziduale în condiţii reale de producere. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Hidrochimie este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie 
anorganică, Chimie organică, Chimie analitică, Chimie fizică, Chimie coloidală. 

Teme de bază: Apa ca substanţă chimică, proprietăţile ei fizice şi  chimice,  rolul proprietăţilor anomale a apei în 
viaţa biosferei. Diagrama fazelor apei la presiune joasă. Regula fazelor Gibbs. Constanta de disociere a apei. 
Produsul ionic al apei. Aciditatea şi alcalinitatea totală. Hidroliza sărurilor. Soluţii tampon şi proprietăţile lor, pH-ul 
soluţiilor tampon. Particularităţile compoziţiei chimice a apelor naturale şi apelor de scurgere. Componenţii de bază 
a compoziţiei fizico-chimice a apelor naturale. Clasificarea apelor naturale. Componenţii principali ai apelor de 
scurgere urbane. Factorii care influenţează asupra compoziţiei apelor de scurgere urbană. Indicatorii organoleptici şi 
fizici ai calităţii apelor. Indicatorii chimici ai calităţii apelor: pH, alcalinitatea sau aciditatea, consumul chimic de 
oxigen, consumul biochimic de oxigen, oxigenul dizolvat, bioxidul de carbon liber, reziduurile uscate şi calcinate. 
Stabilitatea apelor, indicele stabilităţii Formele acidului carbonic. Determinarea acidului carbonic liber, agresiv, a 
carbonaţilor şi hidrocarbonaţilor. Echilibrul  acidului carbonic, deplasarea lui. Mecanismul purificării apei cu 
ajutorul coagulanţilor. Determinarea dozei optime a coagulantului. Flocularea şi floculanţii. Duritatea apei. 
Metodele fizice, chimice şi fizico-chimice de dedurizare. Schimbătorii de ioni şi regenerarea lor. Determinarea 
durităţii totale de calciu şi de  magneziu. Dezinfectarea cu ajutorul agenţilor chimici. Clorurarea, cloramonizarea. 
Supraclorurarea  şi declorurarea apei. Clorabsorbabilitatea şi determinarea ei. Ozonarea, avantajul şi insuficienţa 
metodei. Metodele fizice de dezinfectare (ultrasunetul, razele ultraviolet). Oligodinamia. Procese unitare pentru 
tratarea apelor industriale. Metodele distructive şi regenerative de purificare a apelor de scurgere industriale. 
Metodele mecanice de purificare. Metodele chimice şi fizico-chimice. Purificarea apelor menajere cu ajutorul 
microorganismelor. Procese aerobe şi anaerobe. Nămolul activ. Aerotencuri, geotuburi şi metantencuri. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, activităţi în grup, 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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