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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina „Chimia produselor farmaceutice şi cosmetice” are drept scop familiarizarea studenţilor cu 
principalele clase de compuşi anorganici şi organici aplicaţi la prepararea remediilor medicamentoase şi 
produselor cosmetice. Disciplina include informaţii despre obţinerea, analiza cantitativă şi calitativă, identificarea 
substanţelor medicamentoase, la fel ca şi despre domeniile de utilizare a acestora în medicină. Disciplina „Chimia 
produselor farmaceutice şi cosmetice” studiază problemele generale privind istoricul domeniului; termenologia 
specifică; clasificarea produselor parfumerice, cosmetice şi aromatizantelor; principiile clasificării produselor 
parfumerice, cosmetice şi aromatizante; compoziţia şi proprietăţile materiilor odorante, cos-metice şi aromatizante 
(compuşi alifatici) neterpenici, compuşi ciclici, terpenoide aciclice, terpenoide ciclice, com-puşi aromatici, compuşi 
heterociclici cu oxigen, cu azot şi sulf); procedeelor tehnologice de obţinere a produselor parfumerice, cosmetice şi 
aromatizantelor prin metode de sinteză, semisinteză şi separare din materii prime naturale (antrenarea în curent de 
vapori, extracţia cu grăsimi, solvenţi organici, gaze lichefiate şi prin presare); metodele de determinare a 
caracteristicilor fizico-chimice ale produselor cosmetice şi componentelor acestora. 

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 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; 
- 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: 
- se vor documenta la tema valorificării produselor farmaceutice, odorante, aromatizante şi componentelor 

biologic active, folosind tehnologii informaționale, precum şi identificarea surselor bibliografice suplimentare 
referitoare la tema aplicaţiilor practice; 

- verifica experimental metodele referitoare la caracterizarea fizico-chimică, analiza structurală şi senzorială a 
produselor studiate; 

- analiza datele furnizate de experimente din domeniul chimiei farmaceutice, parfumerice şi cosmetice; 
- selecta şi aplica metodele de lucru speciale în rezolvarea unor sarcini de lucru cu privire la structura şi 

proprietăţile substanţelor studiate; 
- compara tehnicile tradiţionale şi moderne de lucru din domeniul chimiei farmaceutice, parfumerice şi 



cosmetice şi alege cele mai potrivite căi de utilizare a lor; 
- clasifica şi aplica metodele de bază şi eficiente de sinteză şi semisinteză a produselor noi cu potenţiale calităţi 

odorante, aromatizante şi biologic active. 
La nivel de integrare studenţii vor: 
- propune şi justifica metodele aplicate în contextul disciplinei „Chimia produselor farmaceutice şi cosmetice”; 
- proiecta şi realiza experimente pentru analiza şi determinarea caracteristicilor substanţelor studiate; 
- stabili şi aprecia factorii de risc în cazul nerespectării dozelor admisibile de utilizare a componentelor 

farmaceutice, odorante şi aromatizante în prepararea produselor farmaceutice, parfumerice, cosmetice şi 
alimentare;  

- propune alte domenii în care se pot utiliza componente ale produselor farmaceutice, cosmetice şi 
aromatizante; 

- selecta din datele informaţionale culese parametrii optimi necesari pentru elaborarea metodelor eficiente de 
sinteză a compuşilor cu proprietăţi odorante, aromatizante şi potenţial activ biologic. 

Condiţii pre-rechizit: pentru studierea cursului Chimia produselor farmaceutice şi cosmetice este necesară 
parcurgerea disciplinelor Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie analitică calitativă şi cantitativă, Sinteză 
chimică, Biochimie, Chimia compuşilor naturali. 
Teme de bază: Introducere, generalităţi, obiectul şi sarcinile chimiei farmaceutice. Caracteristica generala a 
medicamentelor, compuşi anorganici. Compuşi anorganici cu destinaţie farmaceutică, metalele din gr I. 
Preparatele metalelor din grupa II-a, Ca, Ba. Elementele din grupa VI, VII. Preparatele cu O, N, S, şi halogeni, F, 
Cl, Br, I. Chimia farmaceutică a claselor principale de compuşi organici. Hidrocarburile. Derivaţi halogenaţi. 
Cloroformul, clorura de etil, iodoformul. Compuşi farmaceutici din clasa compuşilor hidroxilici. Alcoolii 
monohidroxilici şi polihidroxilici. Compuşi farmaceutici din clasa fenolilor, eterilor şi aminelor aromatice. 
Compuşi farmaceutici din clasa aldehidelor, cetonelor şi acizilor carboxilici alifatici. Compuşi farmaceutici din 
clasa acizilor carboxilici aromatci, fenoloacizi şi derivaţii acidului benzensulfonic. Compuşi farmaceutici din 
clasa compuşilor heterociclici. Componentele odorante şi aromatizante, obiectul de studiu, sarcinile, proprietăţile 
oflactive/organoleptice, clasificare. Componentele odorante şi aromatizante din clasa hidrocarburilor, alcoolilor, 
aldehidelor, cetonelor, acizilor şi esterilor. Componentele odorante şi aromatizante din clasa terpenilor şi 
terpenoidelor aciclice, monociclice şi biciclice, compuşi cu azot şi sulf. 
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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