
Facultatea de CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Denumirea programului de licență – 0500.2 Chimie biofarmaceutică

Scurtă descriere a programului
Specialitatea 0500.2 Chimie biofarmaceutică se încadrează în cadrul domeniului general de studii 050

Ştiinţe chimice, domeniul de formare profesională 0500 Chimie. Planul de învăţământ preconizat pentru
această specialitate, totalizat în 180 credite, repartizate pe 3 ani de studii, cuprinde cursuri fundamentale
obligatorii, opţionale, modulare şi de specialitate. Cursurile obligatorii vizează pregătirea viitorilor specialiști
în diverse domenii ale chimiei, care au tangență cu preparate biofarmaceutice, contribuind la pregătirea de
bază pentru aprofundarea în domeniul de formare profesională, efectuarea tezei de licenţă, precum şi pentru
alegerea şi realizarea specializării la ciclul II - Master. Cursurile opţionale permit extinderea formării
profesionale conformate cu interesele viitorilor specialişti în domeniu. Un aport deosebit în pregătirea
specialiştilor de înaltă calificare în chimia biofarmaceutică îl au cursurile de specialitate: Chimie
bioanorganică; Sinteza anorganică a compuşilor bioactivi; Biochimie medicală; Toxicologie generală; Sisteme
coloidale în procese biologice; Metode avansate de analiză în chimia biofarmaceutică; Elemente de
farmacopee. Standarde GMP; Aspecte aplicative ale analizei organice în chimia biofarmaceutică, etc.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Deţinătorii diplomei de licenţă la specialitatea Chimie biofarmaceutică pot activa în funcţie de

laboranți-chimiști, laboranți-cercetători, chimişti în diverse structuri ale industriei chimice și farmaceutice;
specialiști în laboratoare de sinteză şi control al calităţii preparatelor medicamentoase, alimentare și alcoolice;
cercetători în diferite centre ştiinţifice.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Bazele chimiei anorganice/Basic inorganic chemistry – 6 crd.
2. Chimia nemetalelor/Chemistry of nonmetals – 6 crd.
3. Chimie organică I/Organic chemistry I – 5 crd.
4. Matematica /Mathematics – 5 crd.
5. Limba străină cu aplicaţii în chimie*/ Foreign language applied in chemistry* - 4 crd.
6. Tehnologii informaţionale şi de comunicare/ Information and communication technologies – 4 crd.
7. Educaţie fizică/ Physical training - Colocviu/Colloquy

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Chimia metalelor / Chemistry of metals – 5crd.
2. Chimie bioanorganică/ Bioinorganic chemistry – 5
crd.
3. Chimie organică II/ Organic chemistry II – 6 crd.
4. Riscurile şi gestionarea reagenţilor chimici.
Operaţii unitare/ Hazards and manipulations of
chemical – 4 crd.
5. Istoria chimiei/ History of chemistry – 4 crd.
6. Practica de iniţiere în specialitate/Practicum – 2
crd.
7. Educaţie fizică/ Physical training -
Colocviu/Colloquy

Cursuri optionale
1.
- Filosofie/ Philosophy
- Sociologie/ Sociology
- Istoria culturii şi civilizaţiei europene/ History of
European culture and civilisation

- Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale/ Culture of interpersonal and
organisational communication

- Instituțiile juridico-statale din Republica
Moldova/Legal-State Institutions of the Republic of
Moldova – 4 crd.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Introducere în chimia analitică/ Introduction in
analytical chemistry – 5 crd.
2. Bazele termodinamicii şi cineticii chimice/ Basics
of chemical kinetics and thermodynamics – 5 crd.

Elective courses
1.
-Politologie / Polytology
-Economie/ Economics



3. Chimia compuşilor naturali/ Chemistry of natural
compounds- 5 crd.
4. Sinteza organică a compușilor farmaceutici/
Organic synthesis of pharmaceutical compounds – 5
crd.
5. Toxicologie generală/ General Toxycology - 5 crd.
6. Educaţie fizică/
Physical training-colocviu/Colloquy

-Republica Moldova: istorie, politică, societate /
Republic of Moldova: history, politics, society
-Integrare europeană / European integration
-Etica și estetica/Etics and Aesthetics – 5 crd.

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Farmacognozie / Farmacognosy – 4 crd.
2. Biochimie medicală/ Medicinal biochemistry-4
crd.
3. Cataliză şi catalizatori/ Catalysis and catalysts- 4
crd.
4. Investigaţii bibliografice şi redactarea lucrărilor
ştiinţifice/
Bibliographic investigations and editing of scientific
papers – 4 crd.
5. Termodinamică aplicată/ Applied thermodynamics
– 4 crd.
6. Educaţie fizică/
Physical training - Colocviu/Colloquy

7. Practica de specialitate/Internship I- 4 crd.
8. Teză de an/ Research project – 1 crd.

Elective courses
1.
-Analiza chimică a produselor
biofarmaceutice/Chemical analysis of
biopharmaceutical products
- Analiza cantitativă/Quantitative analysis – 5 crd.

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1.Metode fizice de cercetare / Physical methods of
investigation- 6 crd.
2. Sinteza anorganică a compuşilor bioactivi /
Inorganic synthesis of biologically active
compounds- 6crd.

1. Elective courses
-Sisteme coloidale în procese biologice / Colloidal
systems in biologic processes
-Chimie coloidală / Colloidal chemistry – 6 crd.
2.
- Chimie ecologică / Ecological Chemistry
- Protecţia şi ingineria mediului ambiant / Protection
and environmental engineering – 6 crd.
3.
- Metode instrumentale de analiză / Instrumental
methods of analysis
-Metode avansate de analiză în chimia
biofarmaceutică/Advanced analysis methods in
biopharma-ceutical chemistry – 6 crd.

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Etica și cultura profesională / Professional ethics
and culture – 2 crd.
2. Aspecte aplicative ale analizei organice în chimia
biofarmaceutică /Applicative aspects of organic
analysis in biopharmaceutical chemistry – 4 crd.
3. Sinteze anorganice speciale / Special inorganic
syntheses – 3 crd.
4. Practica de specialitate/ Internship II – 6 crd.
5. Practica de cercetare/
Research internship – 6 crd.
6. Evaluarea finală/Final evaluation – 5 crd.

Elective courses
1.
- Prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale.
Elemente de farmacopee. Standarde GMP /
Statistical analysis of experimental data. Basics of
pharmacopoeia. GMP standards
- Validarea metodelor de analiză / Validation of
analysis methods -4 crd.




