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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice este un curs de pregătire pentru masteranzii chimiști și 

ecologi, care vor folosi cunoştinţele obținute în perioada pregătirii universitare pentru realizarea unor activităţi de 

bună calitate în domeniul descrierii unor procese chimice, cât şi la analiza perturbărilor aduse mediului de factorii 

naturali și antropici.  

Din punct de vedere practic, cursul este direcţionat spre utilizarea pe larg a calculelor computerizate de 

pronosticare a condiţiilor de desfășurare a proceselor chimice în sisteme acvatice. Relaţiile matematice obţinute 

de autorul cursului într-un șir de lucrări, expuse în bibliografia de mai jos, inclusiv și în două monografii recente, 

vor fi utilizate pentru determinarea stabilității sistemelor omogene și eterogene multicomponente și pronosticului 

stării în prezent și pe viitor a poluanților în ecosistemele contaminate. 

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 în 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; 

- evidenţierea posibilităţilor de sinteză a compuşilor chimici de interes, reieșind  din cunoștințele privind corelaţia 

structură-proprietăţi chimice; 

- identificarea avantajelor şi dezavantajelor  metodelor aplicate pentru sinteza, determinarea compoziţiei, 

structurii şi a proprietăţilor fizico-chimice ale compuşilor chimici; 

- modernizarea şi optimizarea procedeelor şi tehnicilor existente pentru sinteza şi analiza substanţelor în funcţie 

de sarcinile propuse; 

- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor moderne cunoscute; 

- 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 studenții vor: 

- calcula cu ajutorul unor programe de calcul computerizat diagrame de repartiție a speciilor solubile și insolubile 



într-un sistem eterogen „faza solida – soluție apoasă saturată” și „lichid polar – lichid nepolar”; 

- exprima gradul de precipitare al compuşilor puţin solubili în funcție de un şir de variabile de concentraţie în 

sistemele multicomponente;  

- compune sisteme de ecuații ale bilanțului de masa și legii acțiunii maselor în sisteme omogene și eterogene; 

- aplica analiza termodinamică a proprietăților de tamponare în ecosisteme bifazice; 

- caracteriza procesele de dizolvare-precipitare cu participarea concomitentă a unui șir de specii chimice solubile 

cu ajutorul ecuatiei generalizate; 

- determina aria stabilității termodinamice a fazelor solide într-un sistem bifazic; 

- aplica un șir larg de metodele grafice de prezentare a echilibrelor chimice complexe în sisteme 

multicomponente; 

- estima condiţiile optime de derulare a proceselor chimice în sisteme acvatice. 

 

La nivel de integrare studenții vor: 

- analiza distribuţia speciilor chimice în sisteme eterogene în funcție de compoziția lor chimică și temperatura 

mediului ambiant; 

- modela cu ajutorul metodelor termodinamice, computerizate și de reprezentare grafică un șir de procese 

ecologice în ecosisteme; 

- elabora programe de calcul ale echilibrelor chimice complexe în ecosisteme acvatice; 

- deduce relaţiile de reciprocitate între gradul de precipitare, solubilitate şi concentraţiile reziduale ale 

componentelor fazelor solide; 

- soluționa diverse problemele practice, aplicând principiile fizico-chimice de bază; 

- elabora și utiliza programe computerizate de calcul în scopul optimizării proceselor complexe;  

- realiza cercetări ştiinţifice în domeniul modelării proceselor chimice complexe în sisteme acvatice. 

Condiţii pre-rechizit: Pentru studierea cursului Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice este necesară 

parcurgerea disciplinelor: ”Chimia ecologică”, „Chimia fizică”, „Chimia anorganică” şi „Chimia analitică”. 

Teme de bază: Introducere. Obiectul cursului. Consideraţii generale. Chimia apelor naturale. Elemente de 

hidrochimie şi hidrobiologie. Macro- și microcomponentele apelor naturale. Eutrofizarea antropogenă a bazinelor 

acvatice. Tipuri de liganzi şi forme de existenţă a ionilor metalelor tranzitionale în apele naturale. Rolul 

depunerilor de fund în formarea calităţii mediului acvatic.Calculul termodinamic al echilibrelor chimice în 

sistemele eterogene „Fază solidă – soluţie saturată” de orice grad de complexitate, în condiţiile derulării unor 

reacţii secundare de hidroliză, protonare, complexare etc. Modele matematice si tehnici de calcul ale echilibrelor 

chimice complexe in sisteme omogene si eterogene. Dependenţa gradului de precipitare a compuşilor puţin 

solubili de parametrii termodinamici fundamentali ai sistemelor eterogene multicomponente. Metode de calcul al 

constantelor de echilibru, gradul de formare a complecşilor polinucleari. Metode de calcul al coeficientului de 

stabilitate. Utilizarea calculelor termodinamice ale echilibrelor chimice complexe pentru estimarea unor procese 

chimice in ecosisteme acvatice. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări individuale, 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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