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   Date despre unitatea de curs     Metode fizico-chimice de analiză 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
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  

3 

 
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 

90 30 15 - 30 15 
 

2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ  Chimia anorganică, chimia analitică, chimia organică, chimia fizică, chimia 

coloidală, fizica, matematica 
Conform competenţelor Obţinerea  informaţiei şi   deprinderii de a  efectua sinestătător  o analiză  

optimă, care să fie utilizată pentru a obţine cât mai multă informaţie 
calitativă şi cantitativă despre obiectul cercetat în ramura aleasă. 

 
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 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  metodelor fizico-chimice de analiză 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de  analiză 

instrumentală. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru  realizarea  unei metode de analiză 

calificată. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a  unei metode de analiză pentru  

aprecierea fiabilității metodei. 
 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

CP6.  Controlul contemporan al produselor alimentare, materiei prime și deșeurilor de 
producție. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru  controlul calității 
alimentelor în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor 
şi metodelor de  analiză aplicate în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii  
alimentelor. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  materiei 
prime în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii  produselor alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea  procedeelor și metodelor specifice proceselor de evaluare şi asigurare a 
calităţii  produselor alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea ulterioară a proiectelor de an la disciplinele de specialitate cu utilizarea 
corectă a   metodelor de analiză specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de 
evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu. 

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 metodelor de analiză fizico-chimică, aplicarea 
cunoştinţelor teoretice în practică 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie  o metodă de analiză fizico-chimică. 
Să selecteze procedee adecvate pentru  a realiza o analiză instrumentală. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a  controlului fiabilității metodei de analiză. 
Să aplice corect procedeele de  analiză instrumentală. 

 
6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica prelegerilor 
 T.1. Méthodes  physico-chimiques d'analyse. Leur classification.   Signal  analytique - 
fonction informative sur la composition des substances et des mélanges.   Les limites de 
détection. La diversité des méthodes quantitatives utilisées dans l'analyse physico-chimique.   

2 

 T.2.   Méthodes optiques d'analyse. Analyse spectrale. Spectres de bande, spectres de rais. 
Spectroscopie atomique d’absorption (AAS) et d'émission (AES).  Applications en analyse 
des aliments. Instruments utilisés pour enregistrer des spectres d'émission.     Schéma d’AAS 
et AES  modernes. Les possibilités et les lacunes de la méthode.   Limites de détection et   
sensibilité de la méthode.   

2 

 T.3. Méthodes   optique d'analyse par spectroscopie molaire d'absorption (dosage par 
spectrophotométrie UV/vis). Genèse et analyse des spectres. Loi Bouguer-Lambert-Beer. 

2 
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Facteurs déterminant les écarts par rapport à la loi de base de la photométrie. Appareils et 
dispositifs utilisés dans les mesures photométriques. Coefficient d'extinction molaire - 
critère de sensibilité.   Sélectivité,  précision et  reproduction de la mesure de l'intensité  en 
photométrie. L'analyse qualitative et quantitative des spectres d'absorption moléculaire  
(UV/vis). 
 T.4. Spectroscopie IR. Généralités sur les spectres  de vibration et de rotation   de molécules.     
Classification,  intensité et  analyse des spectres. Les spectres IR des classes les plus 
importantes de substances organiques. Interactions intermoléculaires et l'influence du 
solvant sur les spectres  IR. Instrumentation en infrarouge. Interféromètre.   

2 

 T.5. Les méthodes d'analyse basées sur la mesure de la luminescence. Fluorimetrie.  Les 
spectres de luminescence.     Indicateurs luminescents. Instrumentation. Néphélométrie et 
turbidimétrie.  Analyse par réfractométrie. Polarimétrie. Principe.  Dosage  des substances 
optiquement actives. Applications en agroalimentaire. 

2 

 T.6. Spectroscopie de masse (MS).  Schéma optique, principe, classification. Ionisation, 
séparation et analyse des spectres de masse. Spectroscopie de masse tandem (MS/MS, MSn). 
Couplages MS – méthodes de séparation. 

2 

 T.7. Méthodes électrochimiques d'analyse. Méthode potentiométrique.   Electrodes 
indicatrices et de  référence. Electrodes ionselectifs. PH-mètre et  'PX'-metre.   
Potentiometrie   directe et titrage poten- tiométrique.   Sensibilité, précision et utilisation de 
la méthode.  

2 

 T.8. Méthodes chromatographiques pour la séparation et l'analyse. Classification des 
méthodes chromatographiques. Dynamique des procédés chromatographiques.   Paramètres 
de rétention,   résolution, peack chromatographique. Théorie des plateaux théoriques. 
L'efficacité de la chromatographie sur colonne. Théorie cinétique. Les facteurs qui influent   
l'efficacité de  séparation.   Le critère de   séparation et de  sélectivité. Appareils et dispositifs 
utilisés dans la séparation et l'analyse chromatographique. 

4 

T.9. Chromatographie en phase gazeuse (GC).   Classification des phases et colonnes 
chromatographiques. Détecteurs en GC.  Les facteurs qui influencent la séparation  en GC. 
Application de la GC en analyse des aliments. Couplages GC/MS et GC/MS/MS 2 

T.10. Chromatographie en phase  liquide (CL). CL par échange d'ions. Ionites, 
classification,    capacité de sorption,  l'utilisation  en chimie analytique et en analyse des 
aliments. Appareils et dispositifs utilisés dans la séparation par échange d'ions. 2 

T.11. Gel-chromatographie.  Chromatogra-phie d’exclusion.   Chromatographie sur gel pour 
la séparation de substances organiques macromoléculaires. Électrophorèse. 2 

T. 12. Chromatographie d’affinité. Principe, appareillage, application dans l’analyse de 
constituants mineurs et toxines des aliments. 2 

T.13.   Chromatographie sur couche mince (CCM) et ses variétés. Coefficient de Rf.    
Chromatographie sur  papier.   Les facteurs  qui influencent    la séparation et l'analyse CCM.   
Chromatographie haute performance en couche mince. 

2 

T.14. La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Les spectres 1 H-RMN. Le 
phénomène de la résonance magnétique nucléaire.    Spectroscopie RMN par carbone  (13C-
RMN).  Application dans l’analyse des aliments. 

2 

Total  cursuri teoretice 30 
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Tematica activităţilor didactice 

 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

TL1. Règles de sécurité en laboratoire de méthodes  physico-chimiques d'analyse.    Dosage 
de l’aluminium par réaction photométrique. 

 4 

TL2.   Dosage de fer par photocolorimétrie.  4 
TL3.  Dosage de manganése par spectroscopie UV/vis.  3 
TL4.  Separation du melange dicromate/cuivre par chromatographie d’echange ionique sur 
colonne. 

 4 

Total lucrări de laborator/seminare:  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. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

2. T.2. 

 TL.1 

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

3. T.3. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

4. T.4. 

 TL.2 

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

5. Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 
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T.5. 

  

 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

6. T.6. 

 TL.3 

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

7. T.7. 

  

 

Însușire material teoretic  1 discuții Următoarea 
săptămână 

Atestarea no.1 2 Aprecierea, 
registru electronic Săptămâna 7 

8. T.8. 

TL.4 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire pentru lucrări practice, Rezolvare 
probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

9. T.9. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Pregătire  rapoarte lucrări practice, 
Rezolvare probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

10. T.10. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

 Pregătire  rapoarte lucrări practice, 
Rezolvare probleme 2 

 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

11. T.11. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

  Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

12. T.12. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

  Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

13. T.13. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

   Pregătire pentru atestare 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

14. T.14. 

  

 

Însușire material teoretic  1 discuții Următoarea 
săptămână 

Aestarea no.2 2 Aprecierea, 
registru electronic Săptămâna 14 



 
FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MODULULUI  
 

METO DE FIZ ICO -CHIMICE DE ANAL IZ Ă  
 

6 

 

15. T.15. 

  

 

Însușire material teoretic 1 discuții Următoarea 
săptămână 

Rezolvare probleme 2 
 Verificarea 
problemelor 

rezolvate 

Următoarea 
săptămână 

 Total ore 
individuale   45   
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Suplimentare 1.  V. Amarii, V. Bodiu, R. Sturza. Metode optice de analiză, Îndrumar de laborator la chimia 
analitică, Chișinău, U.T.M., 1995. 

2.  L. Zadorojnâi. Metode cromatografice de separare și analiză, metode fizico-chimice, 
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3.  V. Amarii, R. Sturza, I. Subotin, Metode optice de analiză, Îndrumar de laborator la chimia 
analitică, Chișinău, U.T.M.,2001. 

 

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 
  

 


