
Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Denumirea programului de licență - 0711.3 Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale

Scurtă descriere a programului
Programul formează specialişti capabili să identifice şi selecteze cunoştinţele teoretice chimice şi

interdisciplinare pentru aplicarea lor în tehnologia produselor cosmetice şi medicinale; să aplice metode de
determinare a principiilor active în materia primă şi în produsele cosmetice şi medicinale; să explice principiile
elaborării tehnologiilor de fabricare a medicamentelor şi produselor cosmetice, a legăturii dintre compoziţie,
structură şi proprietăţile produsului; să aplice tehnologiile speciale în obţinerea produselor cosmetice şi
medicinale; să efectueze sinteze chimice, să separe substanţele pure, să stabilizeze compoziţia şi propietăţile
specifice şi aplicative ale produselor obţinute; să optimizeze şi să elaboreze procedee şi propuneri tehnologice
noi; să prezinte informaţia ştiinţifică; să argumenteze judicios opinia proprie; să adapteze mesajul profesional la
diverse medii social-economice

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Cea mai bună dovadă a relevanţei programului o constituie spectrul larg de ocupaţii oferit de piaţa muncii:

inginer chimist, inginer în domeniul calității, inginer în standardizare, laborant la analiza chimică, tehnician
chimist, inginer de cercetare în tehnologia produselor cosmetice şi medicinale, inginer de cercetare în
tehnologia substanţelor organice, inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice etc. Aceste oferte
se datorează faptului că industria unei ţări urmăreşte nu doar satisfacerea pieţei proprii cu produsele necesare, dar şi
elaborarea tehnologiilor noi, care să conducă la creşterea economică a ţării prin obţinerea unui volum mai mare de
produse utilizând aceiaşi factori de producţie.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Chimie generală /General chemistry - 6 crd.
2. Chimia compuşilor naturali / Chemistry of natural substances -6 crd.
3. Tehnica experimentului chimic / Technique of chemical experiment - 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 - col.

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Chimie analitică / Analytical chemistry - 6 crd.
2. Chimia elementelor cu aplicaţii în bioanorganică /
Chemistry of elements with applications in
bioinorganic - 6 crd.
3. Modul. Operaţii unitare. Investigaţii bibliografice
şi redactarea lucrărilor ştiinţifice / Unitary
Operations / Bibliographic investigations and editing
of scientific papers - 5 crd.
4. Farmacognozie / Farmacognosy - 6 crd.
5. Educaţie fizică / Physical training - col.
6. Practica de iniţiere în specialitate /Practicum - 2
crd.

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
- Instituţiile juridico-statale din Republica Moldova /
Legal-State institutions of the Republic of Moldova -
5 crd.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Metode fizico-chimice de analiză / Physico-
chemical methods of analysis - 6 crd.
2. Bazele termodinamicii şi cineticii chimice / Basics
of chemical kinetics and thermodynamics - 6 crd.

Cursuri optionale
1.
- Economie / Economics
- Politologie / Polytology



3. Procese şi aparate / Processes and devices - 6 crd.
4. Educaţie fizică / Physical training - col.

- Republica Moldova: istorie, politică, societate /
Republic of Moldova: history, politics, society
- Integrare europeană / European integration
- Etica şi estetica / Ethics and aesthetics - 6 crd.

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Utilaje în industria farmaceutică şi cosmetică
/Equipment in the pharmaceutical and cosmetic
industry - 6 crd.
2. Electrochimie şi chimie coloidală /
Electrochemistry and colloidal chemistry - 6 crd.
3. Chimie farmaceutică II / Pharmaceutical
chemistry II – 6 crd.
4. Tehnologie chimică anorganică / Technology of
inorganic chemistry - 6 crd.
5. Educaţie fizică / Physical training - col.

Cursuri optionale
1.
- Chimia cosmetică şi parfumerică / Cosmetic and
perfumery chemistry
- Coloranţi naturali şi de sinteză /
Natural and synthetic dyes - 6 crd.

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1. Inginerie biochimică / Biochemical Engineering 6
crd.
2. Tehnologie chimică organică / Technology of
organic chemistry 6 crd.
3. Metode fizice de cercetare / Physical methods of
investigation 6 crd.

Cursuri optionale
1.
- Obţinerea sintetică şi semisintetică a principiilor
active / Obtaining synthetic and semi-synthetic active
principles
- Compuşi macromoleculari în TPCM /
The macromolecular compound in TCMP - 6 crd.
2.
- Chimie ecologică / Ecological chemistry
- Protecţia şi ingineria mediului ambiant / Protection
and environmental engineering - 6 crd.

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Etica profesională /Professional ethics - 4 crd.
2. Biotehnologia substanţelor medicamentoase şi
cosmetice / Biotechnology of medicinal and cosmetic
substances - 6 crd.
3. Practica de specialitate / Internship - 3 crd.

Cursuri optionale
1.
- Tehnologia produselor cosmetice / Cosmetic
technology
- Structura şi activitatea compuşilor din PCM /
Structure and activity of compounds of CMP - 6 crd.
2.
- Tehnologia produselor medicinale / Pharmaceutical
Technology
- Industria produselor cosmetice şi medicinale /
Cosmetic and medicinal products industry - 6 crd.
3.
- Tehnici cromatografice în analiza PCM /
Chromatographic techniques in PCM analysis
- Biofarmacia şi farmacocinetica / Bio-pharmaceutics
and pharmaco-kinetics - 5 crd.

Semestrul 7 (Nr. Credite)
1. Legislaţia farmaceutică şi cosmetică /
Pharmaceutical and cosmetic legislation - 6 crd.
2. Proiect de cercetare / Research project - 1 crd.

Cursuri optionale
1.
- Standardizare şi certificare / Standardization and
certification
- Tratarea statistică a rezultatelor experimentale /
Statistical treatment of experiment results - 6 crd.
2.



- Controlul calităţii produselor cosmetice / Quality
control of cosmetic products
- Evaluarea toxicităţii şi stabilităţii produselor
cosmetice şi medicinale / Assessment of the toxicity
and stability of cosmetic and medicinal products -
6 crd.
3.
- Economia producerii industriale durabile /
Environmental management and sustainable
development
- Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă /
Environmental management and sustainable
development - 5 crd.
4.
-Managementul calităţii PCM / Quality management
of CMP
- Controlul calitatii produselor medicinale / Quality
control of medicinal products - 6 crd.

Semestrul 8 (Nr. Credite)
1. Practica tehnologică / Technological internship - 11 crd.
2. Practica de cercetare / Research internship - 10 crd.
3. Examen de licenţă / Bachelor final exam - 9crd.


