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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Lector dr. Elena UNGUREANU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

• Însuşirea noţiunilor fundamentale de chimie generală, privind studiul elementelor și 

combinaţiilor chimice, precum şi proprietăţile şi importanţa principalelor tipuri de sisteme 

chimice întâlnite în organismele vii și sol sau în directă relaţie cu acestea; 

•  Caracterizarea stărilor de agregare ale materiei în contextul relaţiei structură-proprietăţi;  

• Definirea si intelegerea corectă a mărimilor termodinamice împreună cu unităţile lor de 

măsură şi aplicarea acestora în calcularea variaţiilor energetice ale proceselor fizico-chimice şi 

biologice, reversibile şi ireversibile;  

• Definirea stării de echilibru termodinamic şi aplicarea informaţiilor însuşite la caracterizarea 

unor fenomene fizice, precum: fierberea, topirea, sublimarea, dizolvarea, extracţia cu solvenţi, 

presiunea osmotică etc.; 

 • Cunoasterea parametrilor cinetici pe baza cărora se interpretează rolul şi influenţa unor 

factori în creşterea vitezei fenomenelor fizico-chimie (concentraţie, temperatură, catalizatori);  

• Definirea şi caracterizarea fenomenelor interfazice cu aplicaţii în industria alimentară, 

precum: coroziunea, tensiunea superficială, adsorbţia, capilaritatea etc;  

• Definirea stării coloidale a materiei şi aplicarea informaţiilor dobândite la caracterizarea 

principalelor sisteme disperse întâlnite in ştiinţa alimentelor: emulsii, spume, geluri.   

 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în laboratoarele 

de chimie, cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la procesele fizico-chimice ale substanţelor 

cu implicaţii în ştiinţa alimentelor şi biotehnologie și interpretarea rezultatelor.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noțiuni introductive: atom, substanță, formule și reacții chimice  

Legături chimice: ionică, covalentă, coordinativă, metalică, legături intermoleculare specifice 

şi nespecifice  

Reacţia chimică: reacţii cu transfer de electroni, cu transferde protoni 

Sisteme disperse omogene: proprietăţi, solubilitate, metode de separare şi purificare, principii 

Electrochimia: procese de electrod 

Elemente şi combinaţii: caracterizarea elementelor din grupele sistemului periodic 

Stări de agregare: proprietăţi macroscopice şi microscopice 

Termodinamica chimică: mărimi caracteristice, principiile termodinamicii 

Cinetica chimică: viteză de reacţie, echilibre chimice în sisteme omogene şi eterogene 

Sisteme coloidale: clasificare, metode de obţinere şi purificare, proprietăţi 

 



Lucrări practice 

Prelucrarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I. în laboratorul de chimie. Introducere 

în chimie. Operaţii de laborator.  

Concentrațiile soluțiilor 

Volumetria prin reacţii de neutralizare: determinarea concentraţiei unei soluţii de acid 

sulfuric 

Volumetria prin reacţii de oxido-reducere: permanganometria 

Volumetria prin reacţii de oxido-reducere: iodometria - determinarea concentraţiei unei 

soluţii de iod 

Complexometria: determinarea durităţii apei 

Metode de purificare a substanţelor: cristalizarea, dizolvarea, filtrarea, precipitarea. 

Balanța analitică. Determinarea unor constante fizice la lichide: densitatea 

pH-metria: determinarea potenţiometrică  

Metode de preparare a sistemelor disperse ultramicroeterogene (solurilor) 

Metode de preparare a gelurilor 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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