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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul la disciplina „Mecanisme de reacţii” este o parte componentă a chimiei organice şi se ocupă cu 
determinarea căilor de derulare a reacţiilor compuşilor organici şi este destinat studenţilor programului de studiu 
Chimie şi face parte din disciplinele academice de specialitate. Programul de studii are ca obiective curente 
instruirea teoretică a studenţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea a mecanismelor reacţiilor organice. Cursul 
urmăreşte scopul să familiarizeze studenţii cu următoarele capitole ale chimiei organice teoretice: legătura 
chimică, acizi şi baze organice, intermediari: carbocationi, carbanioni, radicalii liberi, mecanismele reacţiilor, 
reacția de substituție nucleofilă SN1, SN2, reacții de eliminare E1, E2, reacții de substituție aromatic, substituția 
nucleofilică aromatic, reacții de substituție radicalică,  reacții de adiție la legătura C=C. Prezentarea cursului se 
realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul scris al cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace 
tehnice (proiector, tablă). 
Cursul teoretic este însoţit de antrenamente la ore practice şi constau în aplicarea cunoştinţelor acumulate la 
rezolvarea problemelor, explicarea proceselor şi fenomenelor predate la curs, identificarea mecanismelor de 
derulare a diferitor tipuri de reacţii organice. 

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 privind mecanismele reacţiilor  compuşilor organici în rezolvarea sarcinilor 

practice; 
- identificarea problemelor cu caracter teoretic, 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; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- 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: 
- stabili tipul legăturii chimice în diferite clase de compuşi organici; 
- formula căile de soluţionare a problemelor practice reieşind din mecanismele reacţiilor; 
- clasifica şi identifica condiţiile optime de desfăşurare a reacţiilor organice, 
- rezolva probleme practice de sinteză. 
 
La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie; 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor cu caracter practic; 
- estima căile optime de sinteză a unui produs organic de interes practic; 
- estima tipul şi structura compuşilor obţinuţi în rezultatul sintezelor organice;  
- formula concluzii şi recomandări. 



Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Mecanisme de reacţii este necesară parcurgerea disciplinelor 
Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie analitică calitativă şi cantitativă 

Teme de bază: Introducere. Tipurile de legături chimice. Tipurile de hibridizari. Efecte electronice I şi M. 
Aromaticitatea. Acizi şi baze. Intermediari organici. Clasificarea reacţiilor organice. Substituţia nucleofilă în șirul 
alifatic SN1, SN2. Reacţii de eliminare E1, E2. Substituţia electrofilă aromatică. Substituţia nucleofilă aromatică. 
Substituţia radicalică alifatică. Reacţii de adiţie electrofilă şi radicalică. 
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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