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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, chimica, cosmetică etc. Cursul este destinat studenţilor anului I, 
specialitatea Chimie şi vizează aprofundarea conţinuturilor cu referire la biomolecule, reactivitatea şi structura 
compuşilor organici. Obiectivul de bază al disciplinei chimie organică II constă în aprofundarea unor conţinuturi 
ale cursului chimie organică I cu referire la structura şi proprietăţile biomoleculelor, reactivitatea, principalele 
mecanisme de reacţie şi stereochimia compuşilor organici. Printre obiectivele specifice pot fi enumerate: 
studierea structurei, proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale principalelor clase de biomolecule, structurei şi 
proprietăţilor chimice ale compuşilor heterociclici penta- şi hexaatomici, analiza efectelor electronice (inductiv, 
mezomer) şi influenţei acestora asupra reactivităţii moleculelor organice, clasificarea şi descrierea principalelor 
tipuri de izomerie sferică. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei organice; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile compuşilor organici 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 organice 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 – structură – proprietăţile combinaţiilor chimice; 
- evaluarea riscurilor, asociat utilizării substanţelor chimice, pentru sine şi societate; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţile cursului:  
La nivel de aplicare studenții vor: 
- identifica principalele clase de biomolecule; 
- interpreta structura, proprietăţile chimice şi biologice ale biomoleculelor; 
- aprecia corelaţia între structură şi proprietăţile chimice ale compuşilor heterociclici; 
- explica influenţa efectelor electronice asupra reactivităţii compuşilor organici; 
- diferenţia şi exemplifica principalele tipuri de mecanisme de reacţie în seria compuşilor organici; 
- identifica şi explica tipurile de izomerie sterică. 
La nivel de integrare studenții vor:  
- pronostica reactivitatea compuşilor organici cu structură complexă;  



- explica derularea reacţiilor chimice în funcţie de mecanismul de reacţie pentru diverse tipuri de molecule 
organice; 

- argumenta corelaţia structură-proprietate în cadrul biomoleculelor.     

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Chimia anorganică II este necesară parcurgerea disciplinei 
Chimie organică I. 
Teme de bază: Aminoacizi. Peptide. Proteine. Hidraţi de carbon: mono-, di-, oligo- şi poliglucide. Lipide: acizi 
graşi şi gliceride. Acizi nucleici (ADN şi ARN). Compuşi heterociclici penta- şi hexaatomici. Efectele electronice 
în seria compuşilor organici. Mecanisme de reacţie în chimia organică: SN1, SN2, E1, E2, AE. Aciditatea şi 
bazicitatea în seria compuşilor organici. Noţiuni elementare de stereochimie. Generalizare. 

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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