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9.           10.        

F01O001 Structura electronică şi reactivitatea compuşilor 
coordinativi 300 75 225 2 0 3 Examen 10

F01O002 Design-ul şi sinteza agenţilor de coordinare pe bază
de compuşi heterociclici

150 60 90 2 0 2 Examen 5

F01O003 Metode termoanalitice în chimia coordinativă 300 60 240 2 0 2 Examen 10
S01A104 Sinteză fină anorganică 150 45 105 1 0 2 Examen 5
S01A105 Asamblarea dirijată a compuşilor organometalici

900 240 660 7 0 9 30

F02O006 Chimie organică avansată 150 60 90 2 0 2 Examen 5
S02A107 Sinteza organică fină 300 60 240 2 0 2 Examen 10
S02A108 Sinteza dirijată a unor terpenoide cu activitate 

biologică
F02O009 Analiza structurală 300 60 240 2 0 2 Examen 10
F02O010 Metode de rezonanţă 150 60 90 2 0 2 Examen 5

900 240 660 8 0 8 30
1800 480 1320 15 0 17 60

F03O011 Cataliza cu combinaţii coordinative 300 60 240 3 0 3 Examen 10
S03A112 Studiul compuşilor coordinativi în soluţie 150 50 100 2 0 3 Examen 5
S03A113 Analiza cromatografică
S03A114 Metode electrochimice de cercetare a compuşilor 

coordinativi 150 50 100 2 0 3 Examen 5

S03A115 Metode analitice moderne
Practica de specialitate 300 300 Examen 10

900 160 740 7 0 9 30

Teza de master 900 0 900 Examen 30
900 0 900 0 0 0 30

1800 160 1640 7 0 9 60

TOTAL 3600 640 2960 22 0 26 120

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. ore Număr de 
credite

1 Practica de specialitate III 300 10
300 10

Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Total Sem.II

Inclusiv

Semestrul II

Total Anul II

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Semestrul I

Numărul de ore pe 
săptămână

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

ANUL I

Cod Modulul / disciplina Total ore

Săptămâni Perioada

Stagiile de practică

Total Sem.I

Semestrul IV

Total Sem.IV

Total Anul I
ANUL II

Semestrul III

Total Sem.III

5 noiembrie/decembrie
Total 

 
Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe Anul de 

studii Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 
Stagii de 
practică Iarnă Primăvară Vară 

I 11.09-22.12 
(15 săptămâni) 

29.01-19.05 
(15 săptămâni) 

09.01-27.01 
(3 săptămâni) 

21.05-09.06 
(3 săptămâni) 

 24.12-08.01 
(2 săptămâni) 

Paşte 
09.04-16.04 
(1 săptămână) 

11.06-31.08 
(10 săptămâni) 

II 01.09-10.11 
(10 săptămâni) 

28.01-18.05 
(15 săptămâni) 

09.01-26.01 
(4 săptămâni) 

03.06-22.06 
(3 săptămâni)* 

12.11-15.12 
Practica de 
specialitate 

(5 săptămâni) 

17.12-08.01 
(3 săptămâni) 

Paşte 
29.04-07.05 
(1 săptămână) 

 

NOTĂ: * susţinerea tezei de master 
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9.           10.        

F01O003 Bazele teoretice ale chimiei anorganice 180 90 90 2 0 4 Examen 6
F01O004 Chimia nemetalelor 180 90 90 2 0 4 Examen 6
F02O008 Chimia metalelor 150 90 60 2 0 4 Examen 5
U03O020 Investigaţii ştiinţifice: teorie şi practică 120 45 75 1 2 0 Examen 4
S05A138 Metode fizico-chimice de analiză 150 75 75 2 0 3 Examen 5
S06A142 Chimie ecologică 120 49 71 4 0 3 Examen 4

900 439 461 13 2 18 30

L02A001 Pedagogia şi Psihologia învăţământului
universitar Examen 3

L03A002 Didactica universitară Examen 2

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

Total

Modulul / disciplina Total ore
Inclusiv

Numărul de ore pe 
săptămână

90 30 60

Contact direct Lucru 
individual

60 20 40

Discipline la libera alegere 

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore
Inclusiv Forma de 

evaluare
Nr. 

credite

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională Chimie

Cod

Susţinerea tezei de master

Forma de evaluare finală a programului de studii

NOTĂ EXPLICATIVĂ 
 

Obiectivele principale ale programului de master Chimie coordinativă  prevăd aprofundarea 
şi extinderea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul ciclului I universitar; studiul detaliat al 
proceselor de complexare, precum şi a modificării proprietăţilor chimice, fizico-chimice şi biologice 
ale ionilor metalelor şi liganzilor în rezultatul coordinării; dirijarea procesului de asamblare a 
combinaţiilor coordinative în scopul obţinerii complecşilor cu proprietăţi chimice şi biologice 
preconizate. Activitatea de cercetare fundamentală a masteranzilor este orientată spre dobândirea de 
cunoştinţe ştiinţifice teoretice şi practice noi, precum şi spre formularea opiniei proprii despre chimia 
compuşilor coordinativi şi domeniilor de utilizare ale acestora. Activitatea de cercetare aplicativă 
este orientată spre aprofundarea cunoştinţelor fundamentale cu scopul de a le utiliza pentru obţinerea 
şi dezvoltarea de noi compuşi coordinativi cu proprietăţi utile, scheme de sinteză sau procese noi, 
modificate sau îmbunătăţite semnificativ. Merită o deosebită atenţie procesul de valorificare, prin 
care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale 
sau comerciale în viaţa socială sau economică actuală. 

Necesitatea programului de master Chimie coordinativă este dictată de domeniile de aplicare 
a compuşilor coordinativi în farmaceutică, medicină, agricultură etc. (preparate antimicrobiene, 
antifungice, anticancer) şi creşterea în permanenţă a cerinţelor pentru forţa de muncă cu deprinderi 
cognitive de înalt nível, induse de schimbările sociale, economice şi tehnologice curente. Pentru a 
avea succes în societatea cunoaşterii, într-o economie a competiţiei crescânde, masteranzii trebuie să 
înveţe să gândească şi să raţionalizeze eficient, să rezolve probleme complexe, să lucreze cu date 
interdisciplinare şi reprezentări sofisticate, să formuleze judecăţi referitoare la explicarea proceselor 
şi fenomenelor studiate, să posede metode contemporane  de analiză chimică, să colaboreze în 
diverse echipe şi să demonstreze o puternică automotivare. 

Misiunea programului de master Chimie coordinativă este de a forma specialişti calificaţi cu 
viziuni profunde asupra proceselor chimice, cu abilităţi de studiere a reacţiilor de coordinare a 
liganzilor multifuncţionali la ionii metalelor, în special a biometalelor, proiectarea şi realizarea 
procesului de sinteză a compuşilor cu proprietăţi fizice, fizico-chimice şi biologice avansate cu 
scopul lărgirii domeniului de utilizare al acestora.  

 



Calificarea ciclului II (master în ştiinţe chimice) este oferită studenţilor absolvenţi, care 
au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare cel puţin cu nota “5”. La 
finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe: 

1. Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor coordinativi. 
2. Evidenţierea corelaţiei structură – proprietăţi şi aplicarea ei în sinteza compuşilor noi, ce 

posedă proprietăţile necesare. 
3. Analiza critică a metodelor clasice şi moderne, conceperea şi realizarea unor metode noi 

de sinteză şi analiză a diferitor clase de liganzi şi compuşi coordinativi. 
4. Selectarea metodelor instrumentale adecvate de analiză fizico-chimică a compuşilor noi 

obţinuţi. 
5. Optimizarea şi modernizarea procedeelor şi tehnicilor existente pentru sinteza şi analiza 

substanţelor în funcţie de sarcinile propuse. 
6. Interpretarea datelor practice obţinute prin aplicarea teoriilor moderne cunoscute. 

Corelaţia „Finalităţi de studiu şi competenţe - curriculum” 
 

Unitate de curs (modul) / Finalităţile de studiu C
od
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E
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S 

1 2 3 4 5 6 

Structura electronică şi reactivitatea compuşilor 
coordinativi F01O001 10 + + + +   

Design-ul şi sinteza agenţilor de coordinare pe 
bază de compuşi heterociclici F01O002 5 + + + +  + 

Metode termoanalitice în chimia coordinativă F01O003 10   + + + + 
Sinteză fină anorganică 
Asamblarea dirijată a compuşilor organometalici 

S01A104 
S01A105 5  + + + + + 

Chimie organică avansată F02O006 5  + + + + + 
Sinteza organică fină 
Sinteza dirijată a unor terpenoide cu activitate 
biologică 

S02A107 
S02A108 10  + + + + + 

Analiza structurală F02O009 10   + + + + 

Metode de rezonanţă F02O010 5   + + + + 

Cataliza cu combinaţii coordinative F03O011 10 + + + + + + 
Studiul compuşilor coordinativi în soluţie 
Analiza cromatografică 

S03A112 
S03A113 5  + + + + + 

Metode electrochimice de cercetare a compuşilor 
coordinativi 
Metode analitice moderne 

S03A114 
S03A115 5   + + + + 

 
 
Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Chimie coordinativă sunt solicitaţi pe 

piaţa muncii, activând în funcţie de colaboratori ştiinţifici în instituţii de cercetări, chimişti, 
ingineri chimişti, experţi în laboratoarele de analiză criminalistică, de determinare a calităţii  
produselor alimentare, alcoolice şi medicamentoase, precum şi cadre didactice în instituţiile 
de învăţământ preuniversitar şi superior. 


