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Nr. credite transferabile: 7+5 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. dr. Lucia Carmen TRINCA 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Disciplina "Analize biochimice", în conformitate cu programa analitică, îşi propune:  

 însuşirea noţiunilor fundamentale de chimie analitică privind studiul elementelor organogene si 
combinaţiilor chimice din substraturi vegetale, precum şi proprietăţile şi importanţa principalelor 
tipuri de sisteme chimice întâlnite în organismele vii sau în directă relaţie cu acestea;  

 însuşirea tehnicilor de laborator şi interpretarea analizelor chimice. 
 
Continutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Semestrul I (14h) 

Noțiuni introductive:Bioelementele și principalele clase de compuși biochimici din materia vegetală. (2h) 
Analiza calitativă chimică pe cale uscată. (2h) 
Analiza calitativă chimică pe cale umedă. (6h) 
Analiza cantitativă clasică - Analiza gravimetrică. (4h) 

Semestrul al II-lea (14h) 
Analiza cantitativă clasică - Analiza titrimetrică. (4h) 
Analiza cantitativă instrumentală. Metode electrometrice. (2h) 
Spectrometria optică. (4h) 
Spectrometria atomică. (4h) 
 

Lucrări practice 
Prelucrarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I. în laboratorul de chimie. Operații generale în chimia 
analitică și biochimie 
Prelucrarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I. în laboratorul de chimie. Operații generale în chimia 
analitică și biochimie 
Analiza calitativa pe cale uscata : coloratia flacarii, a perlei de borax, reactia pe carbune. 
Reactii de recunoastere pentru cationii din grupa analitica a acidului clorhidric și a hidrogenului sulfurat. 
Ionii Pb2+și Cu2+. Determinarea concentraţiei unei soluţii de hidroxid de sodiu 
Reactii de recunoastere pentru cationii din grupa analitica a sulfurii de amoniu. Ionii Mn2+și Zn2+. 
Reactii de recunoastere pentru cationii din grupa analitica a carbonatului de amoniu (ionul Ca2+) și pentru 
ionii Na+, K+, NH4

+, Mg2+ din grupa fără reactiv.  
Reactii de recunoastere pentru anionii acetat, carbonat, fosfat, sulfat, clor. 
Test de verificare a cunoştinţelor 
Semestrul  al II-lea 
Determinarea titrimetrică și potențiometrică a acidității unor extracte vegetale. 
Determinarea pH-ului prin metode colorimetrice și electrometrice. 
Dozarea ionului fosfat PO4

3- din produse vegetale. 
Dozarea ionului mangan Mn2+ din produse vegetale. 



Identificarea și dozarea nitraților și nitriților  din produse vegetale prin metoda fotocolorimetrică. 
Identificarea și dozarea ionului feric Fe3+ prin metoda fotocolorimetrică.. 
Test de verificare a cunoştinţelor 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 
Colocviu/ Examen scris 60% 

Evaluare pe parcurs teste selective curs 20% 

Laborator  teste parţiale şi finale din materia de 
laborator, teste selective curs, aprecierea 

activităţii în laborator 

20% 

 
Persoana de contact 
Prof. dr. Lucia Carmen TRINCA 
Departament Stiințe Exacte, USV Iasi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407547,  
E-mail: lctrinca@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


