
Chimie organică (Anul I, Semestrul I) 
 
Nr. credite transferabile: 6 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Conf. dr. Antoanela PATRAS 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principalele 
clase de compuşi organici, răspândirea şi importanţa lor, proprietăţile fizice şi chimice. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în 
laboratoarele de chimie şi cunoaşterea principiilor de funcţionare ale unor aparate specifice, 
precum şi aplicarea corectă a metodelor de analiză ale principalilor compuşi organici. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere în studiul chimiei organice: Obiectul şi importanţa chimiei organice. Determinarea 
compoziţiei elementale şi structurii moleculelor organice. Clasificarea compuşilor organici
Hidrocarburi: Hidrocarburi saturate (Structură. Proprietăţi. Reprezentanţi). Hidrocarburi 
nesaturate (Structură. Izomerie. Proprietăţi. Reprezentanţi).Hidrocarburi aromatice-arene
(Clasificare. Structură. Izomerie. Proprietăţi. Reprezentanţi). 
Compuşi hidroxilici: Alcooli (Structură, proprietăţi, reprezentanţi). Steroli (Clasificare. 
Exemple). Fenoli (Structură, proprietăţi, reprezentanţi naturali). Enoli. 
Eteri: Structură. Obţinere. Proprietăţi. Reprezentanţi
Amine: Structură. Proprietăţi. Reprezentanţi ai aminelor întâlniţi în alimente 
Compuşi carbonilici: Clasificare. Structură. Proprietăţi. Reprezentanţi. 
Acizi carboxilici: Clasificare. Structură. Proprietăţi fizice şi chimice. Reprezentanţi întâlniţi în
alimente 
Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: Principalele clase. Exemple. 
Esteri: Structură. Obţinere. Proprietăţi. Esteri naturali. Esteri de sinteză 
Amide: Structură. Proprietăţi. 
Compuşi organici cu funcţiuni mixte: Aminoacizi.
Compuşi heterociclici: Clasificare. Exemple. Răspândire în natură. 

Lucrări practice 
Noţiuni generale privind tehnicile utilizate în laboratorul de chimie organică. Izolarea şi 
purificarea substanţelor organice.  
Analiza elementală calitativă a unei substanţe organice 
Analiza elementală cantitativă 
Determinarea formulei moleculare a unui compus organic. Stabilirea structurii compuşilor 
organici. 
Reacţii la dubla legătură (adiţie, oxidare) şi reacţii la nucleul aromatic 
Alcooli. Evidenţierea caracterului acid prin reacţia de obţinere a alcoolaţilor. Reacţii de 
oxidare. 
Reacţii specifice unor compuşi hidroxilici 
Amine – proprietăţi chimice (evidenţierea caracterului bazic, reacţia de acilare). 
Compuşi carbonilici. Reacţii de culoare. Alte reacţii specifice aldehidelor. 
Acizi organici. Reacţii chimice ale acizilor carboxilici. 



Esteri. Obţinerea unor esteri. Reacţii chimice specifice. 
Compuşi organici cu funcţiuni mixte. Identificarea şi dozarea aminoacizilor. 
Dozarea spectrofotometrică a pigmenţilor antocianici 
Test final din laborator. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare practică şi orală în timpul 
semestrului, teste de verificare 40% 
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