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Programă  analitică pentru studenţii
Facultăţii FARMACIE

Denumitrea cursului: ANALIZE INSTRUMENTALE MODERNE

Codul cursului: S06A064
Tipul cursului: Disciplină opţională

Numărul  total de ore – 34

inclusiv curs – 17 ore, ore practice (seminare) – 17 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs – 2

Numele autorilor care predau unităţile de curs:
 Dr. habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar Vladimir Valica

CHIŞINĂU   2014

Aprobată
la şedinţa Consiliului ştiinţific al Facultăţii

Farmacie,
Proces verbal Nr. _4_ din __12.06.2014_

Preşedinte, Decanul facultăţii,
conferenţiar universitar,

___________________Nicolae Ciobanu

Aprobată
la şedinţa catedrei Chimie farmaceutică şi

toxicologică,
Proces verbal Nr. _10_ din __12.05.2014_

Şef de catedră, profesor universitar,

____________________Vladimir Valica
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I. Scopul disciplinei:
Disciplina Analize instrumentale moderne vine să suplimenteze cunoştinţele în domeniul

metodelor fizico-chimice de analiză.
Disciplina Analize instrumentale moderne studiază metodele moderne de analiză a

substanţelor medicamentoase active şi auxiliare,precum şi a formelor lor farmaceutice.
Utilizarea lor în metodologia de creare a substanţelor medicamentoase noi. Rolul acestora în

sinteza dirajată a substanţelor medicamentoase noi (elaborarea disignului şi confirmarea structurii
lor).

Folosirea metodelor instrumentale contemporane de cercetare  pentru elaborarea metodelor
de analiză şi standardizare a substanţelor farmaceutice active şi formelor lor farmaceutice.

Rolul metodelor instrumentale moderne în analiza şi controlul medicamentelor (materiilor
prime, produse intermediare, produs finit) .

II. Obiectivele disciplinei:
Însuşirea teoretică şi practică a metodelor de analiză, pe care studenţii le vor folosi atât în

studiul altor discipline cu profil farmaceutic, cât şi în viitoarea activitate ca farmacişti practicieni.
În cadrul disciplinei de analize fizico-chimice se pun bazele teoretice şi practice ale

metodelor fizico-chimice de analiză, metodelor instrumentale ( de separare, electrochimice, optice,
termice etc.).

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să definitiveze corect obiectul de studiu al disciplinei;
- să însuşească noţiunile şi principiile fundamentale întâlnite în metodele de analiză.

 La nivel de aplicare:
- să aplice cunoştinţele accumulate în practica de analiză şi control a calităţii medicamentelor.

 La nivel de integrare:
- să formeze deprinderi şi metode de bază necesare măsurătorilor exacte,
- să creeze o bază ştiinţifice de interpretare şi utilizare corectă a datelor experimentale.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Este o ştiinţă multidisciplinară combinând cunoştinţele de fizică, chimie anorganică,

organică şi chimie-fizică acumulate anterior şi fundamentând alte discipline de specialitate cum ar fi
chimia farmaceutică, controlul medicamentelor, tehnologia farmaceutică, farmacologia,
farmacognozia.

IV. Сonţinutul de bază a cursului:
Disciplina este predată la anul III.

.
A. Prelegeri:

Semestrul VI

Nr. Conţinuturi Ore

1.
Analiza instrumentală. Consideraţii generale. Sfera de aplicabilitate a
chimiei analitice instumentale. Clasificarea metodelor instrumentale de analiză.
Caracteristicile generale ale metodelor analitice şi clasificarea lor din punct de

2
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vedere operaţional. Caracteristicile aparatelor de măsurare.

2.

Metode de separare Clasificarea metodelor cromatografice. Nomenclatura în
cromatografie.

Cromatografia de adsorbţie. Procesul de adsorbţie. Adsorbanţi. Solvenţi.
Cromatografia pe coloană. Cromatografia pe strat subţire. Aplicaţii ale
cromatografiei pe strat subţire

2

Cromatografia de repartiţie. Procesul de repartiţie. Cromatografia pe hârtie.
Faza staţionară. Faza mobilă. Tehnica de lucru. Analiza calitativă. Aplicaţii ale
cromatografiei pe hârtie.

2

Cromatografia de gaze. Principii. Mecanismul separării. Aparatură. Termeni
utilizaţi. Cromatografia gaz-lichid. Cromatografia gaz solid. Influenţa
diferiţilor factori asupra separării. Detectori în cromatografia de gaze. Analiza
calitativă şi cantitativă. Aplicaţii analitice.

2

Cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Generalităţi. Aparatură.
Faze staţionare în HPLC. Fazele mobile în HPLC. Moduri de separare în
cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Detectori în cromatografia
HPLC. Aplicaţii analitice.

2

Cromatografia cu schimbători de ioni. Definiţie. Exemple, clasificare
(anorganică, organică). Mecanismul schimbului ionic. Mărimile care
caracterizează schimbătorii de ioni. Tehnica. Aparatura. Aplicaţii.

2

3.

Metode spectrale. Spectrofotometria în IR. Spectrofotometria în UV şi vizibil.
Spectrometria de fluorescenţă. Spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară şi
rezonanţă electronică de spin. Spectrometria de absorbţie atomică. Spectrometria
de emisie.
Metode nespectrale. Refractometria. Dispersia optică rotatorie. Dicroismul
circular.

2

4. Metode electrochimice. Potenţiometrie. Amperometrie. Conductometrie.
Polarografie. 1

5. Alte metode. Metode roentgenografice. Metode termice de analiză. 2

Total 17

B. Lucrări de laborator:

Semestrul VI

Nr. Conţinuturi Ore

1.
Cromatografia de adsorbţie. Procesul de adsorbţie. Adsorbanţi. Solvenţi.
Cromatografia pe coloană. Cromatografia pe strat subţire. Aplicaţii ale
cromatografiei pe strat subţire

2
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2.
Cromatografia de repartiţie. Procesul de repartiţie. Cromatografia pe hârtie.
Faza staţionară. Faza mobilă. Tehnica de lucru. Analiza calitativă şi cantitativă.
Aplicaţii ale cromatografiei pe hârtie.

2

3.
Cromatografia de gaze. Mecanismul separării. Aparatură. Termeni utilizaţi.
Cromatografia gaz-lichid. Cromatografia gaz solid. Influenţa diferiţilor factori
asupra separării. Detectori. Analiza calitativă şi cantitativă. Aplicaţii analitice.

2

4.

Cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Mecanismul separării.
Aparatură. Faze staţionare în HPLC. Fazele mobile în HPLC. Moduri de
separare în cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Analiza calitativă şi
cantitativă.

2

5.
Cromatografia cu schimb de ioni. Mecanismul schimbului ionic. Exemple,
clasificare (anorganică, organică).. Mărimile care caracterizează schimbătorii
de ioni. Tehnica. Aparatura. Aplicaţii.

2

6.
Spectrofotometria în UV şi vizibil. Spectrometria de fluorescenţă.
Aparatură. Analiza calitativă şi cantitativă. Aplicaţii.

2

7.
Spectrofotometria în IR.
Spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară şi rezonanţă electronică
de spin. Aparatură. Analiza calitativă şi cantitativă. Aplicaţii

2

8.

Spectrometria de absorbţie atomică. Spectrometria de emisie. Aparatură.
Analiza calitativă şi cantitativă. Aplicaţii

Metode nespectrale. Refractometria. Polarimetria. Dicroismul circular.
Analiza calitativă şi cantitativă. Aplicaţii

3

Total 17
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B. Suplimentară:
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2. European Pharmacopoeia. – 2011.
3. British Pharmacopoeia. – London, 2009.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate:
Curs, lucrări practice (seminare).

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Consultarea literaturii suplimentare, consultaţii individuale, referate tematice, conferinţe

VIII. Metode de evaluare:
Curentă: verificare pe parcurs.
Finală: colocviu simplu.

Neprezentarea la colocviu simplu fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale colocviu
simplu nepromovat.

IX. Limba de predare:
Romănă.


