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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Chimie coordinativă, are ca scop însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul chimiei coordinative 
moderne şi de a înţelege a relaţia strânsă a acesteia cu chimia organică, cataliza, biochimie. Sarcina disciplinei 
este de a familiariza studentul cu conceptele moderne cu privire la compuşii coordinativi, relaţia dintre structura 
şi reactivitatea diferitor tipuri de compuşi coordinativi, precum şi domeniile de utilizare ale lor. 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, identificarea claselor de compuşi coordinativi 
(compuşi coordnativi clasici, clusteri, polimeri coordinativi etc.) pe baza proprietăţilor ale acestora. Lucrările de 
laborator au drept scop formarea abilităţilor de lucru în laboratorul de chimie; manipulare a veselei chimice şi 
aparatelor de laborator; selectarea şi pregătirea reactivilor, ustensilelor de laborator şi aparaturii pentru 
determinări calitative; planificare şi realizare a unei analize chimice etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi în 

rezolvarea sarcinilor practice; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- sinteza, evaluarea şi valorificarea datelor din domeniul chimiei coordinative în explicarea proceselor şi 

fenomenelor chimice pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- evidenţierea corelaţiei compoziţia – structura – proprietăţile combinaţiilor chimice; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare in domeniul chimiei; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
- executa sinteza compuşilor coordinativi în condiţii de securitate şi organiza coerent activităţile; 
- clasifica şi identifica metodele de analiză calitative; 
- rezolva probleme; 
- selecta şi pregăti reactivi, ustensile de laborator şi aparatura pentru determinări calitative; 
- manipula instalaţii de laborator şi aparate de măsură; 
- identifica probleme şi elabora scenarii posibile de soluţionare;  
- interpreta şi prezenta rezultatele experimentale obţinute; 
- prelucra statistic datele experimentale.  



La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie;  
- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări; 
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 
- planifica etapele sintezei şi studiului compuşilor  coordinativi şi identifica factorii de decizie;  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute; 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora; 
- estima calitatea produselor analizate; 
- formula concluziilor şi recomandărilor. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Chimie coordinativă este necesară parcurgerea disciplinelor 
Chimie organică, Chimia anorganică, Chimia analitică şi Chimie fizică. 
Teme de bază: Noţiuni generale din chimia coordinativă. Teoria coordinativa a lui A. Werner. Noțiunea de 
compus coordinativ de tip clasic. Atom central, ligand. Nomenclatura, formularea şi clasificarea compuşilor 
coordinativi. Stereochimia combinaţiilor complexe.  Numere de coodinare şi poliedre de coordinare. Liganzi 
monodentaţi, bidentaţi, polidentaţi, macrociclici. Izomeria compuşilor coordinativi. Legătura chimică în 
combinaţiile coordinative. Metoda legăturilor de valenţă. Teoria cîmpului cristalin. Scindarea orbitalilor în cîmp 
tetraedric şi octaedric. Energia de stabilizare în cîmp cristalin.  Efectul Jahn-Teller. Metoda orbitalilor moleculari. 
Formarea legăturii σ şi π. Formarea si stabililitatea compuşilor coordinativi. Constanta de stabilitate. Efectul de 
chelare. Reactivitatea compuşilor coordinativi. Reacţii de hidroliză, reacţii de substituţie, reacţii de adiţie. 
Reacţiile de oxido-reducere. Compuşi metalorganici. Metalcarbonili, metalocenele. Regula celor 18 electroni. 
Polimeri coordinativi. Culoarea şi proprietăţile magnetice ale compuşilor coordinativi. Spectre de absorbşie ale 
compuşilor complecşi. Legea lui Lambert-Beer. Tranziţii electronice. Spectroscopia în IR. Benzi caracteristice 
frecvenţelor de grup. Importanţa teoretica si practica a compuşilor coordinativi. 
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%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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