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individual curs seminar laborator 

180 60 120 30 0 30 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Chimia organică este ştiinţa care studiază hidrocarburile şi transformările chimice ale acestora, cunoştinţe 
indispensabile pentru toate domeniile unde molecula organică este parte componentă a sistemelor analizate. Este 
vorba de medicină, industria alimentară, petrolieră, cosmetică; tehnologie (polimeri, cristale lichide etc.), 
biochimie, ecologie etc. Cursul este destinat studenţilor anului I și vine să familiarizeze studenţii cu principalele 
clase de compuşi organici vizând structura, proprietăţile fizice, chimice şi metodele de preparare ale acestora. 
Procesul de studiu este organizat astfel încât studenţii să opereze sistematic transformările chimice ale compuşilor 
organici, fapt indispensabil pentru stabilirea corelaţiei structură-proprietate şi consolidării continue a 
cunoştinţelor obţinute. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- utilizarea unor tehnici eficiente clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a 

informaţiei din domeniul biologiei în corelare cu informaţia din alte domenii; 
- comunicarea logică, coerentă, ştiinţific-argumentată a informaţiei biologice referitor la mecanismele proceselor 

şi legităţile fenomenelor biologice în limba de stat şi alte limbi in diverse medii social-economice; 
- aplicarea tehnologiilor informaţionale in cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 
- colaborarea eficientă, respectuoasă cu semenii în cadrul echipei într-un context naţional şi internaţional; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii ale biologiei pentru soluţionarea eficientă şi creativă a 

unor situaţii ce ţin de sănătatea proprie şi de mediul ambiant, in dependenţă de necesităţile practice proprii, 
ale economiei naţionale, pentru imbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale; 

- evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 
activitatea practică, pentru mediul inconjurător şi economia naţională. 

Competenţe specifice: 
- acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de interpretare a teoriilor fundamentale şi metodelor de 

studiu în domeniul cunoaşterii; 
- utilizarea noţiunilor, principiilor, legităţilor biologice/ geografice în explicarea proceselor şi mecanismelor 

moleculare ale organismelor vii/ proceselor şi fenomenelor biologice la nivel local, regional şi global; 
- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 
- obţinerea şi analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-

efect şi interpretării concepţiilor biologice; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare. 
Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să identifice şi să clasifice compuşii organici în funcţie de structura acestora; 
- să explice şi să exemplifice tipurile de izomerie în cazul diferitelor clase de compuşi organici; 
- să interpreteze metodele de sinteză şi proprietăţile chimice ale diferitor clase de compuşi organici; 
- să identifice compuşii organici după unele reacţii caracteristice; 
- să aprecieze corelatia între structura si proprietatile chimice ale compusilor organici; 
- să explice şi să exemplifice principalele tipuri de mecanisme de reacţie în chimia organică; 
- să compare aciditatea şi bazicitatea compuşilor organici; 
- să explice structura şi funcţiile biomoleculelor.  
- să stabilească legătura genetică dintre principalele clase de compuşi organici; 
- să propună metode/metoda de obţinere a diferitor tipuri de compuşi organici (prin mai multe etape) având la 

dispozitie substanţe simple;  
- să estimeze reactivitatea chimică a unor substanţe organice reieşind din structura acestora şi condiţiile de 



reacţie. 
Condiţii prerechizit:   Pentru studierea cursului Chimia organică este necesară parcurgerea nivelului 3, conform 
ISCED – bacalaureat. 
Teme de bază: Obiectul de studiu şi importanţa chimiei organice. Teoria structurii compuşilor organici. 
Compararea compuşilor organici şi anorganici. Alcani şi cicloalcani. Derivaţi halogenaţi. Alchene şi Alcadiene. 
Alchine. Arene. Alcooli mono- şi polihidroxilici. Fenoli mono- şi polihidroxilici. Aldehide şi cetone. Acizi 
carboxilici şi derivaţii funcţionali ai acestora. Amine. Compuşi heterocilici penta- şi hexaatomici. Mecanisme de 
reacţie. Aminoacizi şi proteine. Lipide. Hidraţi de carbon. Acizi nucleici. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
Bibliografie selectivă: 
1. V. Gutanu, Chimie, Cadran, Chişinău, 2002.  
2. Ţ. Conunov, M. Popov, I. Fusu, Curs de chimie, Chişinău, Lumina, 1994.   
3. A. Gulea, M. Birca, M. Popov, S. Kudritkaia, V. Tapcov, A. Cotovaia, L. Popovschi, I. Bulimestru, Probleme 
şi Exerciţii de Chimie Anorganică, CEP USM, Chişinău, 2008. 
4. S. Ifrim, Chimie generală, Bucureşti, 2003.  
5.  A. Iordan, M. Palamaru, A. Cecal, Introducere în Chimia Compuşilor de Coordinaţie, Iaşi, Tehnopress, 1997. 
6. G. Marcu, Chimia compuşilor coordinativi, Bucureşti, 1984. 
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