
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea universităţii: Universitatea AŞM 

Facultatea: Ştiinţe exacte 

Denumirea cursului: Adsorbanţi minerali  

Codul cursului în planul de studii:      S.03.O.019 

Nivelul calificării ISCED: 7 

Domeniul de formare profesională: Ştiinţe exacte 

Specialitatea: Chimie 

Catedra responsabilă de curs: Fizică şi Chimie 

Titular/Responsabil de curs: dr. Postolachi Larisa 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 
Curs Seminar Laborator 

150 40 110 30 10 0 E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Programa disciplinei “Adsorbanţi minerali” este destinată studenţilor ciclului II de studii 

superioare, specialitatea Chimie. Ea vizează familiarizarea viitorilor specialişti cu structura, 

particularităţile cristalo-chimice şi proprietăţile fizico-chimice a adsorbanţilor minerali, evidenţierea 

proprietăţilor sorbtive a adsorbanţilor minerali din Moldova (bentonite, diatomite etc.).  

Programa disciplinei se bazează pe cunoştinţele studenţilor acumulate la cursurile de chimie-fizică 

şi chimie ecologică. Republica Moldova este relativ bogată în zăcăminte de adsorbanţi minerali, cu 

proprietăţi fizico-chimice relevante, ceea ce evidenţiază posibilităţi reale de utilizate în tehnologii de 

potabilizare a apelor, purificare a apelor uzate etc., motivând interesul studenţilor pentru cunoaşterea 

disciplinei. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe transversale: 

– aprofundarea, analiza şi sinteza cunoştinţelor din domeniul chimiei; 

– analiza critică a literaturii ştiinţifice; 

– aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei in rezolvarea sarcinilor ştiinţifice practice; 

– definirea unui subiect de cercetare din domeniul chimiei materialelor noi şi elaborarea unui plan de 

realizare a obiectivelor propuse; 

– argumentarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor cercetărilor proprii; 

– planificarea consecutivităţii cercetărilor teoretice şi practice proprii in dependenţă de obiectivele 

propuse; 

– rezolvarea problemelor de cercetare prin identificarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale; 

– organizarea şi realizarea activităţii in grup in scopul derulării activităţii ştiinţifice de cercetare a 

proprietăţilor fizico-chimice a compuşilor chimici; 

– aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 

personală. 

Competenţe specifice: 

 aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale chimiei; 

 operarea cu noţiunile de structură şi proprietăţi ale compuşilor chimici; 

 selectarea metodelor şi tehnicilor de analiză fizico-chimică adecvate a compuşilor noi obţinuţi; 

 obţinerea rezultatelor scontate în contextul utilizării raţionale şi optime a reagenţilor chimici şi 

utilajului specific; 

 iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanţă teoretică-

fundamentală şi aplicativă; 

 identificare posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice chimiei şi nespecifice, din alte domenii 

ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare. 

Finalităţi de studii ale cursului: 

 La nivel de aplicare studenţii vor: 

 explica esenţa proceselor la interfaţa solid-lichid; 

 aplica cunoştinţele teoretice în analiza mecanismelor de adsorbţie pe adsorbanţi minerali; 



 elabora metode şi procedee tehnologice de utilizare a adsorbanţilor minerali; 

 evidenţia direcţii de acţiune practică în domeniul protecţiei mediului. 
 

 La nivel de integrare studenţii vor:  

 aplica cunoştinţele acumulate prin înaintarea de idei, prin elaborarea de concepte, modele; 

 propune şi realiza proiecte de cercetare ştiinţifică; 

 promova cunoştinţele acumulate, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, în catalogarea 

datelor, formarea băncilor de date, diseminări prin soft-uri; 

 utiliza cunoştinţele obţinute pentru pregătirea tezelor de masterat. 

Condiţii pre-rechizit: Pentru studierea cursului Adsorbanţi minerali este necesară parcurgerea 

nivelului 6, conform ISCED – studii superioare de licenţă. 

Teme de bază: Introducere. Generalităţi privind adsorbanţii minerali. Structura adsorbanţilor minerali. 

Clasificarea adsorbanţilor minerali naturali. Particularităţi structurale ale mineralelor argiloase. 

Caracteristica cristalo-chimică a mineralelor argiloase cu structură de tip 2:1. Efectul substituţiilor 

izomorfe. Starea actuală a resurselor minerale ale Republicii Moldova. Particularităţi structurale ale 

montmorilonitului. Chimia suprafeţei montmorilonitului. Centre active pe suprafaţa montmorilonitului. 

Structura poroasă a mineralelor argiloase. Efectele porozităţii. Proprietăţile sorbţionale ale 

montmorilonitului. Proprietăţi de suprafaţă a solidelor apelor naturale. Particularităţi ale proceselor şi 

mecanismelor de migrare şi transformare a poluanţilor în sistemul apă-materii în suspensie-sedimente ale 

sistemelor acvatice. Utilizarea adsorbanţilor minerali în diferite ramuri ale industriei. Utilizarea 

adsorbanţilor minerali în procese de purificare a apei de impurităţi disperse. Utilizarea adsorbanţilor 

minerali în procese de purificare a apei de substanţe tensioactive, coloranţi textili, pesticide, substanţe 

humice, metale grele. Metode fizico-chimice de modificare a proprietăţilor sorbţionale a adsorbanţilor 

minerali. Activarea chimică adsorbanţilor minerali. Activarea chimică adsorbanţilor minerali. Nano-

tehnologii de sinteză a adsorbanţilor intercalaţi, utilizând adsorbanţi minerali. Metode de analiză utilizate 

la cercetarea adsorbanţilor minerali. Metode de analiză utilizate la cercetarea adsorbanţilor minerali. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, 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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