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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Stereochimia constituie domeniul chimiei, care studiază structura spaţială a compuşilor chimici şi influenţa 
acesteia asupra proprietăţilor lor fizice şi chimice. Termenul “stereochimie” a fost introdus la sfârşitul secolului 
trecut de chimistul german Viktor Meyer (1895) şi derivă de la cuvântul grecesc stereos, având semnificaţia de 
solid sau spaţiu. Ca ştiinţă, stereochimia s-a afirmat la sfârşitul secolului XIX, dar punerea temeliilor ei ţine de 
începutul secolului trecut. Apariţia noţiunilor stereochimice a constituit un pas înainte în dezvoltarea teoriei 
structurii compuşilor chimici, ca parte integrantă ce este.  
Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul scris al cursului, apelând şi la 
ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). Studenții vor fi familiarizați cu cele mai importante clase de 
compuşi naturali, compuşi cu activitate biologică pentru medicină şi agricultură.  
Spectrul de abilităţi profesionale: activitate în calitate de cercetător ştiinţific în instituţiile de profil chimic, 
biologic, medical, activitatea în calitate de specialist în domeniul tehnologiei de sinteză organică fină, în 
domeniul ecologiei şi protecţiei chimice a plantelor. 

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 chimici 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 anorganice, analitice, organice şi fizice 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; 
- 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:  
- folosi corect nomenclatura stereochimica a compuşilor organici; 
- aplica în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor termeni şi noţiuni specifice stereochimiei: 
- utiliza corect noţiunile de elemente de simetrie, grupuri de simetrie, conformaţie, configuraţie, enantiometri, 

diastereoizometri; 
- dezvolta capacităţi de a observa şi investiga; 
- dezvolta capacităţi de  comunicare, folosind limbajul specific stereochimiei. 
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 scheme de sinteză a compușilor chiralici;  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora, 
- formula concluzii şi recomandări. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Stereochimia este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie 
organică şi Sinteză chimică. 
Teme de bază: Stereochimia. Întroducere în studiul stereochimiei. Metodele de obţinere a stereoizomerilor. 
Stereochimia. Proiecţiile Fischer. Convenţia Cahn – Ingold – Prelog. Separarea racemaţilor. Racemizarea. 
Sinteza asimetrică. Sinteza aminoacizilor. Cataliza asimetrică. Determinarea configuraţiei π-diastereomerilor. 
Stabilizarea şi reactivitatea diastereoizomerilor cis-trans etilenici. Metode de obtinere a π-diastereomerilor. 
Reactivitatea π diastereomerilor. Diastereoizomeria. Confiiguraţia şi conformaţia glucidelor. Stereochimia 
compuşilor ciclici. Stereochimia sistemelor condensate. Compuşi policiclici cu punte. Izolarea şi sinteza unor 
compuşi chiralici naturali. 
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%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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