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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Scopul studierii disciplinei „Chimia compuşilor naturali” constă în familiarizarea studenţilor cu realizările 
contemporane şi starea chimiei compuşilor naturali, metodele de sinteză şi metodele de stabilire a structurii 
compuşilor organici naturali, principalele grupe de metaboliţi primari ai celulei vii: acizii nucleici (ADN şi ARN, 
replicaţia, transcripţia şi translarea, nucleozide şi necleotide, funcţiile); hidraţii de carbon (mono-, oligo- şi 
polizaharide, glicoproteine, glicozide, structura, metodele de sinteză, reprezentanţii mai importanţi, funcţiile 
biologice); lipide (structura, clasificarea, proprietăţile şi funcţia biologică, sinteza, membranele biologice). 
Metaboliţii secundari: terpenoide (clasificarea, structura, funcţiile biologice, sinteza); steroide (clasificarea, 
structura, funcţiile biologice, sinteza).  Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din 
suportul scris al cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). Lucrările practice constau 
în aplicarea cunoştinţelor acumulate la rezolvarea problemelor, explicarea proceselor şi fenomenelor predate la 
curs. 

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, tolerantă, respectuoasă cu semenii in cadrul grupului/ 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 îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale; 

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

Competenţe specifice: 
- Utilizarea noţiunilor, principiilor, legităţilor biologice în explicarea proceselor  şi mecanismelor moleculare 

ale organismelor vii. 
- Dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist să îşi asume responsabilităţi şi să se adapteze operativ la modificările din societate. 
- 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. 
- Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 

Finalităţi de studii ale cursului: 
- explica esenţa proceselor de izolare şi purificare a compuşilor naturali;  
- aplica cunoştinţele teoretice în practica de laborator la identificarea compuşilor naturali;  
- elabora metode şi procedee de izolare a produşilor naturali; 
- evidenţia direcţii de acţiune practică în domeniul sintezei unor compuşi naturali.  
- aplica cunoştinţele acumulate prin înaintarea de idei, prin elaborarea de concepte, modele; 
- propune şi realiza proiecte de cercetare ştiinţifică; 
- promova cunoştinţele acumulate, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, în catalogarea datelor, 



formarea băncilor de date, diseminări prin soft-uri; 
- valorifica cunoştinţele obţinute pentru pregătirea tezelor de licenţă şi masterat.  
Condiţii prerechizit: audierea cursurilor: Chimie organică, Chimie analitică, Biochimie. 
Teme de bază: Introducere. Compuşi naturali. Clasificarea hidraţilor de carbon. Monozaharide. Proprietăţi. 
Oligo- şi polizaharide. Amidonul şi celuloza. Lipide. Lipide simple. Grăsimi. Proprietăţi fizice şi chimice a 
grăsimilor. Lipide complexe. Sfingolipide.  Fosfolipide. Glicolipide. Aminoacizi. Reacţii biochimice. Proteine. 
Proteide. Nucleozide. Nucleotide. Acizi nucleici. Structura acizilor  nucleici. Replicaţia DNA. Biosinteza 
proteinelor. Terpeni şi terpenoide. Structura, clasificarea şi biosinteza. Monoterpeni. Sesqui- di- şi 
sesterterpenoide, clasificarea, răspindirea in natură. Steroide. Steroli şi acizi biliari. Hormonii sexuali. Saponine 
steroidice. Genine. Corticosteroide. Brasinosteroide. Ecdisone. Alcaloizii. Alcaloizi conţinând nucleu steroidic. 
Vitamine. Vitanolide. Glicozide cardiotonice. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, 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%). 
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