
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Facultatea Ştiinţe exacte 

Denumirea cursului: Fenomene de sorbţie 
Codul cursului în planul de studii: S.04.A.030 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 442 Chimie 
Specialitatea: 422.1 Chimie 

Catedra responsabilă de curs: Fizică şi Chimie 
Titular/Responsabil de curs: Mihail Ciobanu, 
dr. hab., prof. univ.  

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite total contact 

direct 
studiu 

individual curs seminar laborator 

90 60 30 30 0 30 E 3 
Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Fenomene de sorbţie constituie un curs integru, destinat formării specialiştilor chimişti. 
Obiectivul cursului este de a prezenta studenţilor noţiunile de bază legate de  cunoaşterea 
particularităţilor sorbţiei din soluţii, identificarea mecanismelor de sorbţie a poluanţilor organici şi 
anorganici. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul sorbţiei din soluţii a diferitor adsorbaţi pe diferite 
tipuri de adsorbanţi  carbonici, dar şi pe ioniţi, de natură diferită. Prezentarea cursului se face prin 
expunerea orală a informaţiilor din suportul scris al cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace 
tehnice. Lucrările practice constau în măsurarea izotermelor de adsorbţie a diferitor poluanţi de natură 
organică şi anorganică pe adsorbanţi carbonici obţinuţi din deşeurile industriei alimentare în laboratorul 
de chimie ecologică a Institutului de Chimie al AŞM.  
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 privind mecanismele reacţiilor  compuşilor organici 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 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 în 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: 
- stabili după parametrii de structură a cărbunelui activ, eficienţa eliminării din apele de suprafaţă, 

subterane, reziduale a unor poluanţi toxici; 
- clasifica şi caracteriza ioniţii; 
- calcula parametrii de structură a cărbunilor activi obţinuţi în laborator;  
- purifica probe de apă de diverşi poluaţi aplicând cărbunii activi; 
- caracteriza gradul de sorbţie a diferitor substanţe pe cărbunii activi. 
La nivel de integrare studenţii vor: 



- evalua gradul de poluare a resursele acvatice; 
- propune cărbunii activi sau ioniţi potriviţi pentru purificarea apelor poluate; 
- propune metode de modificare a cărbunilor activi; 
- obţine cărbune activ cu grupe funcţionale necesare diferitor scopuri; 
- identifica proprietăţile ioniţilor şi cărbunilor activi pornind de la proprietăţile lor fizico-chimice 

determinate experimental. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Fenomene de sorbţie este necesară parcurgerea 
disciplinelor Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie analitică calitativă şi cantitativă, Chimie 
fizică şi Chimie coloidală. 
Teme de bază: Tipurile ioniţilor, structura şi proprietăţile lor. Sinteza ioniţilor: a) răşini policondensate; 
b) răşini polimerizate. Cationiţii. Anioniţii. Ioniţii amfoteri. Echilibru Donan. Obţinerea cărbunilor 
activi din materie primă locală. Metoda fizico-chimică. Obţinerea cărbunilor activi din materie primă 
locală. Metoda chimică. Geometria porilor cărbunilor activi. Microscopia electronică şi teoria 
fractalilor. Repartiţia porilor pe dimensiuni. Măsurarea izotermelor de adsorbţie şi calculul parametrilor 
de structură a cărbunilor activi. Adsorbţia din gaze şi din soluţii. Tipurile izotermelor de adsorbţie. 
Ecuaţiile Langmuir, Freundlich, BET. Adsorbţia în micropori. Ecuaţia Dubinin – Raduşchievici. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, studii de caz, lucrări de laborator, platforma 
MOODLE, proiecte, lucrări individuale, 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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