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Programul de studiu 1010.1 Servicii publice în nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II  (învăţământ cu frecvenţă) 
  

 
3 
  

E 
F – unitate de 
curs   
fundamentală 

O - unitate de 
curs 
obligatorie 

4 

 
1. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

120 30 15/15 - 30 30 
 

2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ  Chimia anorganică, chimia analitică, chimia organică,   fizica, matematica 
Conform competenţelor Trebuie să fie finalizate cu succes disciplinele anterioare (semestrul II) 

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor învăța materialul teoretic predat la curs și vor perfecta rapoarte conform 
condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o 
săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor și teoriilor  specifice   chimiei fizico-coloidale: 
 Cunoaştere ecuaţia de bază a sistemului molecular, aplicarea şi consecinţele de 

bază a teoriei cinetico-moleculare. Valoarea numerică a constantei universale a gazel  şi 
utilizarea ei în diverse calcule în funcţie de tipul sistemului cercetat 
 Conceperea noţiunilor  fundamentale ale termodinamicii chimice - de ex : sistem 

termodinamic, fază, parametrii termodinamici, funcţii de stare , procese termodinamice 
etc.  
 Cunoaştere noţiunilor de  căldură (entalpie) de formare, de ardere, căldură de 

dizolvare, efect termic de hidratare, consecinţele legii Hess, ecuaţiile de calcul a efectelor 
termice. 

http://www.utm.md/
http://www.utm.md/
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 Formularea principiului II al termodinamicii, ciclul lui Carnaut, noţiuni despre 
entropie, ecuaţia lui Boltzman, variaţia entropiei într-un proces elementar, tranziţii de 
fază, pentru un proces adiabatic.  
 Noţiuni despre entalpie, entropie, energie liberă, energie internă, definiţia 

potenţialului termodinamic. expresiile potenţialului chimic în diferite sisteme, aplicarea 
funcţiilor caracteristice pentru descrierea diferitor sisteme policomponente. 
 Expresiile potenţialului chimic în diferite sisteme, legea acţiunii maselor, Relaţia 

dintre Kc şi Kp  , expresiilor analitice a constantelor studiate, condiţia generală de 
echilibru într-un sistem policomponent. Factorii ce influenţează, expresia constantei de 
echilibru în cazul când una sau mai multe substanţe participante se află în stare solidă,  
aplicarea funcţiilor termodinamice pentru descrierea echilibrului între faze şi a 
tranziţiilor de faze. 
 Noţiuni despre sistem (fază, component, parametru etc.), clasificarea sistemelor 

fizico-chimice, formularea şi expresia matematică a legii fazelor Gibbs, diagrama de 
stare  apei. Analiza şi formele diagramelor de topire a unui sistem binar în cazurile 
formării unui eutect şi două eutecte. 
 Clasificarea soluţiilor, dependenţa solubilităţii soluţiilor de temperatură, presiune, 

concentraţie, prezenţa electroliţilor, proprietăţile coligative a soluţiilor, formularea I legi 
lui Raoult cât şi expresiile matematice în prima şi a doua aproximaţie. Noţiuni despre 
osmoză, difuzie, diagramele de stare (luate în baza unui exemplu concret) ce dovedesc 
scăderea temperaturii de congelare şi creşterea temperaturii de fierbere a soluţiei odată 
cu creşterea concentraţiei, analiza diagramelor, expresiile matematice de calcul a 
temperaturii de congelare şi de fierbere 
 Noţiuni despre viteză reacţiei, formula de calcul, metode de determinare  a vitezei 

de reacţie, clasificarea cinetică a reacţiilor, deducerea expresiilor cinetice ale vitezei şi 
constantei de viteză conform ordinului de reacţie. Ecuaţia lui Arrenius, postulatul lui 
Vant Hoff, noţiuni despre energia de activare, cataliza omogenă şi eterogenă, diferenţa 
dintre aceste două noţiuni, exemple ce dovedesc tipurile de cataliză, calculul constantei 
de viteză într-un sistem eterogen. 
 Clasificarea sistemelor coloidale după: gradul de dispersie uniformitatea 

particulelor, forma geometrică, starea de agregare a fazelor etc. 
• Formarea solurilor prin agregare şi dezagregare, clasificarea  metodelor de 

agregare, determinarea structurii micelelor în cazul existenţei în surplus a unei din 
substanţe participante la reacţie, clasificarea metodelor de dezagregare, noţiuni despre 
potenţial electrocinetic, strat electric  dublu etc . 
 Noţiuni despre tensiunea superficială, adsorbţie, formulele de calcul, precum şi 

formele lor grafice, STA, STI, influenţa lor asupra procesului de adsorbţie. Noţiuni 
despre suprafaţa specifică, diferenţa dintre adsorbţia chimică şi adsorbţia fizică (după 
exemple concrete), forma grafica , forma izotermelor Langmuir şi Freundlich grafic la 
concentraţii mici şi mari, expresiile lor matematice, utilizarea schimbătorilor de ioni în 
procesul de adsorbţie, clasificarea lor.  
 Analiza proceselor de umectare. suprafaţă hidrofilă şi hidrofobă, influenţa 

tensiunii superficiale asupra procesului de umectare. 
 
Competenţe 
transversale 

CT1.  Rezolvarea problemelor practice referitoare la termodinamica sistemelor  
alimentare.   Calculul efectelor termice.   Entropia.  Variația entropiei în diferite procese. 
Echilibrul termodinamic în sisteme policomponente   eterogene. Echilibrul de faze.  
Diagrama de stare a apei.   Proprietăţile coligative ale soluţiilor. Presiunea vaporilor 
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saturaţi în sisteme lichide binare.   Temperatura de congelare şi de fierbere a soluţiilor.    
Difuzia şi osmoza. Solubilitatea reciprocă a lichidelor. Echilibrul la repartizarea 
componentului al treilea în sistemul bifazic lichid.  Starea coloidală a substanței. 
Clasificarea sistemelor disperse.   Structura micelii.  Proprietatile fizico-chimice, optice, 
electrochimice ale sistemelor coloidale din industria alimentara. 
 
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi 
de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 
5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general  Însușirea  bazelor fundamentale a  chimiei fizico-coloidale, aplicarea cunoştinţelor 
teoretice în practică 

Obiectivele specifice  Studentul va fi capabil: 

 să utilizeze constanta univ. a  gazelor, energia internă, capacităţile calorice  la 
analiza şi rezolvarea diverselor probleme; 

 în baza diverselor exemple (reacţii chimice), utilizând ecuaţiile de calcul a 
entalpiilor studiate, să determine efectul termic pentru procese propuse de către 
profesor, să rezolve probleme de calcul; 

 să utilizeze  noţiunile şi  expresiile studiate în dependenţă de condiţiile cercetării 
unui exemplu concret (p, v, ∆H, Q= f(T)); 

 să determine căldura  de vaporizare a unui proces, cunoscând două valori diferite 
a temperaturii şi a presiunii; 

 utilizând regula fazelor Gibbs, să determine numărule de faze, componenţi şi 
parametri, cât şi să calculeze gradul de libertate în diverse diagrame propuse de 
către profesor, să rezolve probleme de calcul; 

  să determine ordinul de reacţie conform molecularităţii reacţiei şi a ordinului de 
reacţie la diverse reacţii chimice, să rezolve probleme de calcul, utilizând 
expresiile matematice examinate;   

  să analizeze  solurile obţinute prin metodele de agregare şi dezagregare, precum 
şi ecuaţia lui Stock; 

  determinarea structurii micelelor în cazul existenţei în surplus a unei din 
substanţe participante la reacţie; 

  sa calculeze potenţial electrocinetic a unui  strat electric  dublu; 
  de a utiliza cunoştinţele  acumulate pe parcursul prelegerii la rezolvare 

problemelor de calcul, precum şi în practică, calculul coeficientului de adsorbţie 
maximal într-un proces de adsorbţie, suprafeţei ocupate de o moleculă, grosimii 
stratului de adsorbţie; 

  să calculeze coeficientul de adsorbţie în cazul utilizării unui adsorbent, suprafaţa 
specifică a adsorbentului, să determine valoarea maximă a coeficientului de 
absorbţie; 

  să aplice cunoştinţele teoretice în practica de laborator în elementele de cercetare 
de specialitate la realizarea proiectelor de licenţă. 
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6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica prelegerilor 
 T.1.  Généralités. Objet et l’importance de la chimie physique. Le modèle de système 
moléculaire-cinétique. Equation de Van deer Waals. 

2 

 T.2. Thermodynamique chimiques. Paramètres d’état. Travail et chaleur. Ier principe de la 
thermodynamique. Thermochimie. 

2 

 T.3.  Le IIème principe de la thermodynamique. Entropie. Cycle Carnot, rendement. Variation 
de l’entropie dans divers processus  technologiques. Théorème thermique de Nernst, IIIème 
principe de la thermodynamique. 

2 

 T.4.  Fonctions caractéristiques. Energie libre. Travail maximum. Application des équations 
caractéristiques pour les systèmes polycomposés. Potentiel chimique.  Ier loi de Raoult. 

2 

T.5. Equilibre chimique. Loi d’action des masses. L’isotherme Van ‘t Hoff de la réaction. 
Affinité de la réaction. L’isotherme et l’isobare de la réaction.  2 

T.6. L’équilibre des systèmes hétérogènes. Règle des phases. Diagramme d’état de l’eau. 
Systèmes bi-composants. Systèmes liquide-liquide. Diagrammes d’Alexeev. Extraction 
fractionnaire. 

2 

 T.7.  Solutions. Solubilité solide-liquide, liquide-liquide, gaz-liquide. Propriétés colligatives des 
solutions : augmentation du point d’ébullition, abaissement du point de congélation. Pression 
osmotique. Séparation des systèmes liquides binaires homogènes. Diagrammes d’état. Lois de 
Konovalov. Distillation. Rectification. 

2 

 T.8.  Cinétique chimique. Classification des réactions chimiques d’après l’ordre de réaction. 
Influence de la température sur la vitesse de réaction. Energie d’activation. Catalyse. 2 

 T.9.  Electrochimie. Vitesse des ions. Nombre de transport. Conductibilité des électrolytes forts 
et faibles. Eléments galvaniques. Classification. Electrolyse. 2 

 T.10.  Chimie colloïdale. Généralités. Propriétés caractéristiques et classification  des systèmes 
colloïdaux. Thermodynamique des colloïdes. Tension superficielle. Variation de la tension 
superficielle avec la température et densité des solutions.    

2 

T.11.  Phénomènes capillaires. Degré d’humections des solides. Ascension et dépression 
capillaire. Pression capillaire. 2 

T12. Adsorption. Classification. Adsorption sur les surfaces liquides. Isotherme de Gibbs. 
Adsorption  dans les systèmes hétérogènes.  Thermodynamique d’adsorption sur les solides. 
Isotherme de Freundlich. Isotherme de Langmuir. Condensation et adsorption capillaire. 

2 

T.13.Préparation et purification des solutions colloïdales. Obtention  des solutions colloïdales 
par les méthodes de condensation et de dispersion. Dialyse. Mouvement Brownien. Pression 
osmotique des solutions colloïdales. Diffusion. Sédimentation.   2 

T.14.    Propriétés optiques de solutions colloïdales.   Propriétés électriques de solutions 
colloïdales. Théorie de couche electrique double. £-potentiel.  Electroosmose.    2 



 
FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MODULULUI  
 

 CHIM IE F IZ ICO -CO LO IDALA  
 

5 

 

T.15.  Stabilité des solutions colloïdales. Coagulation. Coalescence. Maturation des sols. 
Coagulation ortocinétique.   Systèmes micro hétérogènes. Emul- sions. Agents émulsifiants. 
Balance hydrophile-lipophile. 

2  

Total ore de curs 30 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica  seminarelor 
TS1. Lois gazeuses. Resolution des problèmes. 1 
TS2. Variation de travail et chaleur dans divers processus. Resolution des problèmes. 1 

TS3. Variation de  l’entropie dans divers processus. Resolution des problèmes. 1 
TS4. Resolution des problèmes: abaissement de la tension de vapeur du solvent au dessus des 
solutions. 

1 

TS5. Resolution des problèmes: loi d’action des masses, principe de le Chatelier. 1 
TS6.  Resolution des problèmes: composition des phases des systems binaries, extraction. 1 

 TS7. Resolution des problèmes: : augmentation du point d’ébullition, abaissement du point de 
congélation. Pression osmotique. 

1 

 TS8. Resolution des problèmes: calcul de la composition du système réactionnel; constant de 
vitesse à différentes températures. 

1 

 TS9. Resolution des problèmes: Eléments galvaniques. Electrolyse. 1 
TS10. Resolution des problèmes: Tension superficielle. Variation de la tension super- ficielle 
avec la température et densité des solutions.    

1 

TS11. Resolution des problèmes: Ascension et dépression capil- laire. Pression capillaire. 1 

TS12. Resolution des problèmes: Adsorption  dans les systèmes hétérogènes. Isotherme de 
Freundlich. Isotherme de Langmuir 

1 

TS13. Resolution des problèmes: Mouvement Brownien. Pression osmotique des solutions 
colloïdales. Diffusion. Sédimentation.   

1 

TS14. Resolution des problèmes: Propriétés électriques de solutions colloïdales.   Potentiel 
électrocinétique. Electro-osmose.  

1 

TS15. Resolution des problèmes: Stabilité des emulsions. Coagulation. Coalescence. 
Maturation. 

1 

Total seminare 15 
 

Tematica activităţilor didactice 
Forma învățământ  
  cu 

frecvenţă    f/f (lipsă) 

Tematica lucrărilor de laborator  
TL1. Règles de sécurité en laboratoire  de chimie physique et colloïdale. Cinétique 
de réactions hétérogènes, dissolution de marbre   dans l'acide chlorhydrique. 

 4  

TL2. Mesure de la tension superficielle et  calcul de l'isotherme d'adsorption  à la 
surface de séparation: solution de la substance tensio-active (STA) - l'air. 

 4  

TL3.  Détermination  de la masse  moléculaire des substances  macromoléculaires 
par    méthode  viscosimétrique. 

 2  
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TL4. Etude de la cinétique de gonflement   des substances macromoléculaires  3  
TL5.  Obtention et inversion de phase des émulsions.  2  

Total lucrări de laborator 15  
 

 Responsabilitatea 
pentru modul Rodica Sturza, dr. hab. (2009); prof. univ. (2011). 

 

7. Sugestii pentru activitatea individuală a studenților  

Nr. 
crt. 

Capitol, 
temă Conținut activitate individuală Ore  Forma de 

control 

Termeni de 
control 

(perioada) 
1. T.1. 

TS.1. 

 

Însușire material teoretic 1   

Pregătire seminar  1 discuții Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

2. T.2. 

TS.2. 

 

Însușire material teoretic  1   

Pregătire seminar  1 discuții Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

3. T.3. 

TS.3. 

 

Însuşire material teoretic 1   

 Pregătire seminar 1 discuții Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

4. T.4. 

TS.4. 

 

Însuşire material teoretic 1   

Pregătire seminar 1 discuții Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

5. T.5. 

TS.5. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

6. T.6. Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 
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TS.6. 

 
 Rezolvare probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

7. T.7. 

TS.7. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

Atestarea no.1 2 Aprecierea, 
registru electronic Săptămâna 7 

8. T.8. 

TS.8. 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

9. T.9. 

TS.9. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

10. T.10. 

TS.10. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 1 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

11. T.11. 

TS.11. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

12. T.12. 

TS.12. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

13. T.13. 

TS.13. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

 Rezolvare probleme 1 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

14. T.14. 

TS.14. 

 

Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 

Atestarea no.2 2 Aprecierea, 
registru electronic Săptămâna 14 

15. T.15. Însușire material teoretic  1   

 Pregătire seminar  1 discuții seminar Următoarea 
săptămână 
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TS.15. 

 
 Rezolvare probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

 Total ore 
individuale  60   
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9. Evaluare 

Forma de 
învățământ   

Periodică    
Curentă    Lucrul 

individual   Examen final   Atestarea 
1   Atestarea 2   

Cu frecvență   15%   15%   15%   15%   40%   
Standard minim de performanţă   
 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 
 
  

 


