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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. Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a 
informaţiilor din suportul scris al cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). 
Lucrările practice constau în aplicarea cunoştinţelor acumulate la rezolvarea problemelor, explicarea proceselor şi 
fenomenelor predate la curs, identificare a speciilor chimice (atomi, ioni, molecule, grupări funcţionale, izomeri 
etc.) pe baza proprietăţilor analitice ale acestora. 
Lucrările de laborator au drept scop formarea abilităţilor de lucru în laboratorul de chimie; manipulare a veselei 
chimice şi aparatelor de laborator; selectarea şi pregătirea reactivilor, ustensilelor de laborator şi aparaturii pentru 
determinări calitative; planificare şi realizare a unei analize chimice etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- utilizarea unor tehnici eficiente clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a 

informaţiei din domeniul biologiei în corelare cu informaţia din alte domenii; 
- comunicarea logică, coerentă, ştiinţific-argumentată a informaţiei biologice referitor la mecanismele proceselor 

şi legităţile fenomenelor biologice în limba de stat şi alte limbi in diverse medii social-economice; 
- aplicarea tehnologiilor informaţionale in cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 
- colaborarea eficientă, tolerantă, respectuoasă cu semenii in cadrul grupului/ echipei într-un context naţional şi 

internaţional; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii ale biologiei pentru soluţionarea eficientă şi creativă a 

unor situaţii ce ţin de sănătatea proprie şi de mediul ambiant, in dependenţă de necesităţile practice proprii, 
ale economiei naţionale, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale; 

- evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 
activitatea practică, pentru mediul înconjurător şi economia naţională. 

Competenţe specifice: 
- utilizarea noţiunilor, principiilor, legităţilor biologice în explicarea proceselor  şi mecanismelor moleculare 

ale organismelor vii. 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist să îşi asume responsabilităţi şi să se adapteze operativ la modificările din societate. 
- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar. 
- identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare in domeniul biologiei moleculare. 
- argumentarea importanţei  investigaţiilor la nivel molecular în vederea cercetării sistemelor biologice. 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare. 

Finalităţi de studii ale cursului: 
- executa analize calitative în condiţii de securitate şi organiza coerent activităţile, 
- clasifica şi identifica metodele de analiză calitative, 
- rezolva probleme, 
- selecta şi pregăti reactivi, ustensile de laborator şi aparatura pentru determinări calitative, 
- manipula instalaţii de laborator şi aparate de măsură, 
- identifica probleme şi elabora scenariilor posibile de soluţionare,  
- interpreta şi prezenta rezultatele experimentale obţinute, 



- prelucra statistic datele experimentale.  
- expune punctului de vedere şi argumenta poziţia proprie,  
- aplica limbajului de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări,  
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi, 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor,  
- planifica etapele analizei probelor şi identifica factorii de decizie,  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora, 
- estima calitatea produselor analizate, 
- formula concluzii şi recomandări. 
Condiţii prerechizit: parcurgerea disciplinelor Chimie anorganică şi Chimie organică. 

Teme de bază: Obiectul chimie analitice. Metode de analiză. Reacţii folosite în analiză şi caracteristicile lor. 
Analiza fracţionată şi sistematică. Etapele analizei chimice calitative. Ioni. Clasificarea cationilor şi anionilor în 
grupe analitice. Reacţiilor de identificare a cationilor şi anionilor. Analiza amestecurilor de substanţe solide. 
Caracteristica generală a reacţiilor în soluţie. Formarea ionilor în soluţii. Electroliţi slabi şi tari. Tăria ionică. 
Constanta termodinamică de echilibru. Cinetica reacţiilor chimice în soluţie. Solvenţi. Apa ca solvent. Produsul 
ionic al apei. Exponenţi ionici (pH, pOH, exponent cationic, exponent anionic, pK). Teorii acido-bazice. Acizi şi 
baze în soluţii apoase. Calcularea concentraţiilor ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii apoase de acizi şi baze 
tari monoprotici şi poliprotici, în soluţii apoase de acizi şi baze slabe monoprotice, în soluţii apoase de acizi şi 
baze poliprotice şi în amestecuri de acizi şi de baze. Hidroliza sărurilor. Constanta de hidroliză. Calcularea 
concentraţiei ionilor de hidrogen şi a pH-ului în soluţii apoase de săruri. Soluţii tampon. Ecuaţia Henderson-
Hasselnalch. Capacitate de tamponare. Reacţii cu formare de compuşi greu solubili. Tipuri de precipitate. 
Solubilitatea şi produsul de solubilitate. Gravimetria. Reacţii cu formare de complecşi în analiză. Combinaţii 
complexe. Constantele de stabilitate şi instabilitate. Reacţii redox în analiză. Potenţial redox şi factorii care îl 
influenţează (pH, reacţii de precipitare şi de complexare, catalizatori etc.). Ecuaţia Nernst. Constantele de 
echilibru ale reacţiilor de oxido-reducere. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, 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 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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