FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Chimie şi Inginerie Chimică
Chimie
Biologie
3 ani, cu frecvenţă
Biochimie /licenţiat în biologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Chimie analitică– BLR2403
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. Dr. Michaela Ponta
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. Drd. Eniko Covaci
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E
E –Examen scris; O –(Disciplină) obligatorie.

2.7 Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
98
3.9 Numărul de credite
4

2
28
ore
18
8
8
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Chimie generală
4.2 de competenţe
• Nu sunt
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

Cursul se desfășoară față-în-față; poate fi transmis și online pe
platforma Microsoft Teams, conform reglementărilor în vigoare
Activitatea de laborator se desfășoară onsite și impune:
•

Respectarea regulilor de protecție a muncii și împotriva Covid-19,

conform reglementărilor în vigoare
•
•
•

•

Ţinuta de laborator: halat, mască, mănuşi, cârpă de laborator, caiet.
Punctualitate, neaccesarea telefoanelor mobile
Interzis accesul cu mâncare în laborator
Prezența la minim 12 din lucrările de laborator

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Capacitatea de a aplica cunoştinţele generale de chimie analitică pentru elaborarea unor
protocoale de analiză
• Cunoaşterea principiilor necesare descrierii şi înţelegerii unor fenomene fundamentale care
stau la baza analizei chimice
• Capacitatea de a analiza critic criteriile de performanţă ale metodelor de analiză pentru
alegerea metodei optime în rezolvarea unei probleme practice

Competenţe
transversale

• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, etapelor de lucru în cadrul unei
analize chimice
• Identificarea şi asumarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă multidisciplinară şi
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă cu membrii echipei
• Utilizarea eficientă a resurselor informaţionale, de comunicare şi formare profesională
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

Familiarizarea cu noţiunile de bază ale chimiei analitice şi cu
principiile metodelor instrumentale de analiză
Dobândirea de cunoştinţe de bază referitoare la chimia analitică
clasică
Dobândirea de cunoştinţe referitoare la principiile tehnicilor
instrumentale de analiză (spectrofotometrie moleculară, spectrometrie
atomică UV-VIS, tehnici electroanalitice)

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8.1.1. Introducere în chimia analitică. Rolul chimiei analitice.
Clasificarea metodelor de analiză. Etapele analizei calitative şi
cantitative. Soluţii. Exprimarea concentraţiilor soluţiilor (%, M, N, T).
8.1.2. Echilibrul acido-bazic. Tăria acizilor şi bazelor în soluţie
apoasă. Calculul pH-ului în soluţii de acizi, baze, săruri. Soluţii
tampon. Calculul concentraţiilor la echilibru în soluţii de acizi slabi şi
baze slabe. Titrimetria prin reacţii acido-bazice. Curbe de titrare,
indicarea sfârşitului titrării.
8.1.3. Echilibrul de complexare. Stabilitatea combinaţiilor complexe.
Calculul concentraţiilor speciilor la echilibru. Factori care influenţează
stabilitatea combinaţiilor complexe. Titrimetria prin reacţii de
complexare. Curba de titrare, indicarea sfârşitului titrării.
8.1.4. Echilibrul redox. Potenţial redox. Echivalent gram. Constanta
de echilibru redox. Factori care influenţează potenţialul redox: pH,

Metode de predare

Prelegerea frontală,
conform reglementărilor
în vigoare
Prelegerea
Explicaţia
Conversaţia

Observaţii

2 ore

Prelegerea
Descrierea
Conversaţia

2 ore

Prelegerea
Conversaţia
Problematizarea

2 ore

Prelegerea
Descrierea

2 ore

complexare, precipitare. Titrimetria prin reacţii redox. Calculul
potenţialului la punctul de echivalenţă. Titrarea reducătorilor cu
oxidanţi şi invers. Curba de titrare, indicarea sfârşitului titrării.
8.1.5. Echilibrul de precipitare. Granulometria precipitatelor şi
factorii care o modifică. Solubilitatea precipitatelor şi factorii care o
modifică. Analiza gravimetrică. Etapele analizei gravimetrice.
Factorul gravimetric.
8.1.6. Principiile analizei instrumentale. Caracteristici de
performanţă ale metodelor de analiză. Curba de calibrare. Proba
analitică, probe etalon şi de referinţă. Pregătirea probelor pentru
analize. Evaluarea statistică a datelor analitice.
8.1.7. Metode spectrometrice. Proprietăţile radiaţiei
electromagnetice. Spectrul electromagnetic. Tipuri de interacţiuni ale
radiaţiei electromagnetice cu substanţa. Clasificarea metodelor
spectrometrice. Emisia, absorbţia şi fluorescenţa.
8.1.8. Spectrometria de absorbţie moleculară în ultraviolet şi
vizibil. Originea şi caracteristicile spectrului molecular în UV-Vis.
Legea Lambert-Beer. Transmitanţa, absorbanţa şi dependenţa lor de
concentraţie şi lungimea de undă. Instrumentaţia în spectrofotometria
de absorbţie moleculară în UV-Vis. Spectrofotometre monofascicul,
dublu fascicul şi cu arie de diode. Analiza cantitativă. Alegerea
condiţiilor optime de analiză. Aplicaţii.
8.1.9. Introducere în spectrometria atomică. Spectrometria de
absorbţie atomică în flacără şi în cuptor de grafit. Principiul
metodei, instrumentaţie specifică. Aplicaţii.
8.1.10. Spectrometria de emisie atomică în flacără şi plasmă
cuplată inductiv. Caracteristicile emisiei atomice. Procese de
atomizare, ionizare şi excitare. Instrumentaţie specifică în emisia
atomică. Spectrometre secvenţiale şi spectrometre simultane.
Aplicaţii.
8.1.11. Potenţiometria. Potenţialul standard de electrod. Celula
potenţiometrică. Electrozi de referinţă (electrodul normal de hidrogen,
electrodul de calomel şi electrodul de Ag/AgCl). Electrozi indicatori
(redox, specia I, specia a II a, cu membrană ion selectivă). Determinarea
potenţiometrică a pH-ului. Titrarea potenţiometrică. Electrozi sensibili la
gaze. Electrozi cu enzimă.
8.1.12. Introducere în separatologia analitică. Separarea prin
extracție. Metode cromatografice, generalități, clasificare.
Cromatografia de gaze. Cromatografia de lichide. Cromatografia pe strat
subțire.

Conversaţia

Prelegerea
Descrierea
Conversaţia

2 ore

Prelegerea
Explicaţia
Conversaţia

2 ore

Prelegerea
Descrierea
Conversaţia

2 ore

Prelegerea
Conversaţia
Problematizarea

4 ore

Prelegerea
Conversaţia
Problematizarea

3 ore

Prelegerea
Conversaţia
Problematizarea

3 ore

Prelegerea
Descrierea
Conversaţia

2 ore

Prelegerea
Descrierea
Conversaţia

2 ore

Bibliografie
1. D. Harvey, Analytical Chemistry, DePauw University, LibreTexts, Open Education Resources, Libre Text
Project (https://LibreTexts.org)
2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J.Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9 th ed.,
Saunders College Publishing, 2013.
3. E. Cordoş, T. Frenţiu, A.M. Rusu, M. Ponta, E. Darvasi, Analiza prin spectrometrie de absorbţie
moleculară în ultraviolet-vizibil, Ed. Institutului Naţional de Optoelectronică Bucureşti, 2001.
4. E. Cordoş, T. Frenţiu, A.M. Rusu, M. Ponta, A. Fodor, Analiza prin spectrometrie atomică, Ed.
Institutului Naţional de Optoelectronică Bucureşti, 1998.
5. E. A. Cordos, T. Frentiu, M. Ponta, C. Tanaselia, M. Senila, Spectrometria analitică în plasmă,
Editura Institutului National de Optoelectronică, Bucureşti, 2007.
6. C. Liteanu, E. Hopârtean, Chimie analitică cantitativă. Volumetria, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972.

8.2 Laborator

8.2.1. Protecţia muncii. Protecția împotriva Covid-19 în laborator.
Condiţii de siguranţă. Prezentarea lucrărilor de laborator.
8.2.2. Reacţii de identificare pentru cationii.

Metode de predare

Lucrări practice
frontale, Seminar față-în
față, conform
reglementărilor în
vigoare

Observaţii

2 ore

Experimentul
Explicaţia
Experimentul
Explicaţia

2 ore

Experimentul
Explicaţia

2 ore

Experimentul
Explicaţia

2 ore

8.2.6. Prelucrarea statistică a datelor analitice cu ajutorul
calculatorului.

Explicaţia
Conversaţia

2 ore

8.2.7. Determinarea spectrofotometrică a Fe. Alegerea condiţiilor
optime de lucru. Analiza cantitativă.

Experimentul
Explicaţia

2 ore

8.2.8. Determinarea spectrofotometrică a substanţelor în amestec
fără separare. Alegerea condiţiilor de lucru.

Experimentul
Explicaţia

2 ore

8.2.9. Determinarea spectrofotometrică a substanţelor în amestec
fără separare. Analiza cantitativă.

Experimentul
Explicaţia

2 ore

8.2.10. Spectrometrie de emisie atomică în flacără. Determinarea Na
şi Ca în ser sintetic.

Experimentul
Explicaţia
Conversaţia
Experimentul
Explicaţia

2 ore

Experimentul
Explicaţia
Experimentul
Conversaţia

2 ore

Explicaţia
Conversaţia

2 ore

8.2.3. Prepararea soluţiei de NaOH 0,1 N. Stabilirea titrului şi
factorului soluţiei de NaOH cu acid oxalic. Determinarea acidităţii
oţetului.
8.2.4. Prepararea soluţiei de KMnO4 0,1 N. Stabilirea titrului şi
factorului soluţiei de KMnO4 cu acid oxalic. Determinarea
permanganometrică a Fe2+.
8.2.5. Determinarea amestecului de Ca2+ şi Mg2+ prin titrare cu
complexon III. Determinarea durităţii apei.

8.2.11. Spectrometrie de absorbţie atomică în flacără.
Determinarea unor elemente metalice în preparate farmaceutice
(multiminerale)
8.2.12. Determinarea potenţiometrică a pH-ului în sol şi diferite
probe de apă.
8.2.13. Separarea unor compuși bioactivi din plante folosind
cromatografia pe strat subțire
8.2.14. Seminar. Aplicaţii numerice.

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie: parţial comună cu bibliografia de la curs
7. C. Liteanu, E. Hopârtean, Chimie analitică cantitativă. Volumetria, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972.
8. Referate de laborator, Instrucțiuni de funcționare pentru aparate
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

•
•

Prin insusirea conceptelor teoretico-metodologice si abordarea aspectelor practice incluse în
disciplina Chimie analitică studenţii dobândesc un bagaj de cunoştinţe consistent, în concordanţă
cu competenţele parţiale cerute pentru ocupaţiile posibile prevăzute în Grila 1 – RNCIS.
Activităţile desfăşurate de studenţi vor urmări dezvoltarea capacităţilor de muncă individuală, de
analiză şi interpretare a rezultatelor, a capacităţii de a oferi soluţii unor probleme practice

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota
finală

10.4 Curs

Corectitudinea răspunsurilor, Examen scris onsite
însuşirea şi înţelegerea
Intenţia de frauda se pedepseşte cu
problematicii tratate la curs
eliminarea din examen. Frauda se
80%
pedepseşte prin exmatriculare
Viziunea practică în
conform regulamentului ECST al
rezolvarea unei problematici
UBB.
analitice
10.5 Laborator Calitatea referatelor pregătite Verificarea cunoştinţelor de laborator
20%
printr-un test de 20 min (răspuns la
Activitatea desfăşurată la
întrebări din practica de laborator)
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Nota 5 (pe o scară în care 10 este nota maximă) la examenul scris
• Nota 6 (pe o scară în care 10 este nota maximă) la activitatea de laborator
Data completării
01.02.2022

Semnătura titularului de curs
Conf.Dr. Michaela Ponta

Semnătura titularului de seminar
Drd. Enikö Covaci

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament,

08.02.2022

Acad. Prof. Cristian Silvestru

