
USM
Facultatea de Chimie și
Tehnologie Chimică

Îţi place să experimentezi şi să vezi lumea din 
perspectiva formulelor chimice? Atunci vino în 
lumea în care chimia deschide noi oportunităţi ale 
cunoaşterii. Ea oferă nu doar parfum, culoare, sau 
gust, chimia le creează de fapt. Tu poţi fi norocosul 
care are şansa de a cunoaşte această lume.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM 
este unica în republică, care pregăteşte specialişti în 
domeniul dat. Procesul educaţional, de analiză, cer-
cetare şi experimentare se realizează conform celor 
mai înalte standarde.

La dispoziţia studenţilor este biblioteca, reţeaua  de 
calculatoare conectată la Internet, precum şi Cen-
trul de Chimie Aplicată şi Ecologică cu 4 laboratoare 
ştiinţifice, unde studenţii, ghidaţi de profesori, pot 
efectua diverse experimente şi lucrări practice.

Formula succesului tău

Specialitatea “Chimie biofarmaceutică”

Vei studia:

•	 Chimia compuşilor biometalici
•	 Chimia farmaceutică
•	 Farmacologie
•	 Metode moderne de analiză a produselor farma-

ceutice
•	 Biochimia 
•	 Compuşi organici naturali.

După absolvire te poţi angaja în calitate de:

•	 Chimist în diverse structuri ale industriei farma-
ceutice

•	  Cercetător în laboratoare de sinteză şi de sta-
bilire a calităţii preparatelor medicamentoase

•	  Reprezentant a diverselor firme şi companii 
farmaceutice sau biomedicale

•	  Specialist în procesul de sinteză şi testare a noil-
or preparate farmaceutice. str. Alexei Mateevici, Nr. 60,  MD-2009, Chişinău
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Vrei să ştii cum 
poţi proteja natura?  

Specialitatea „Protecţia Mediului” 

Vei studia: 
•	Chimia	organică	şi	stereochimie	
•	Operaţii	unitare,	tehnica	experimentului	şi	bazele	
standardizării 
•	Aplicarea	metrologiei	şi	documentaţiei	normative	indutriale	
•	Metrologie	generală	
•	Utilaje	şi	echipament	în	tehnologie	chimică	
•	Chimia	apelor	naturale	
•	Clasificarea	şi	codificarea	producţiei	
•	Tehnologii	de	elaborare	a	actelor	normative	în	standardizare	şi	
certificare 
•	Controlul	calităţii	produselor	industriale	
•	Management	ecologic.	

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Chimist	în	industrie	şi	protecţia	mediului	
•	Chimist,	laborant-chimist
•	Hidrochimist	
•	Aerochimist	
•	Biochimist	
•	Biotehnolog	
•	Tehnician	protecţia	mediului	
•	Tehnician	standardizare
•	Cercetător	în	chimie	ecologică	şi	protecţia	mediului
•	Inspector	ecologic.	

Specialitatea „Securitatea ecologică”
 Vei studia: 
•	Chimia	anorganică	cu	aplicaţii	în	chimia	bioanorganică
•	Chimia	compuşilor	naturali	
•	Chmia	ecologică
•	Economia	mediului	şi	dezvoltarea	durabilă
•	Procese,	utilaje	în	protecţia	mediului
•	Management	ecologic
•	Biodiversitatea	ecologică
•	Drept	ecologic.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Chimist	ecolog	la	întreprinderi	
•	Expert	în	securitatea	ecologică	şi	protecţia	mediului
•	Inspector	la	Inspectoratul	Ecologic	de	Stat	
•	Hidrochimist
•	Cercetător	în	chimie	ecologică	şi	protecţia	mediului
Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master

Vrei să descoperi produse
cosmetice şi medicinale?

Specialitatea „Tehnologie Chimică”
 
Vei studia: 
•	 Procese	 şi	 aparate	 de	 măsură	 şi	 control,	 tehnologie	 chimică	
anorganică şi organică 
•	Metrologia	și	standardizarea	producției	industriale	
•	Valorificarea	combustibilului	lichid	şi	solid	prin	sinteza	organică	
de bază 
•	Clasificarea	şi	codificarea	producţiei	
•	Ecotoxicologie	
•	Controlul	calităţii	produselor	industriale	
•	Ingineria	chimică	ambientală.	

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Tehnolog	în	industria	chimică
•	Tehnician	tehnolog
•	Cercetător	în	chimie	şi	tehnologie	chimică
•	Chimist,	laborant-chimist.

Specialitatea „Tehnologia Produselor 
Cosmetice şi Medicinale” 

Vei studia: 
• Chimia metalelor cu aplicaţii în bioanorganică 
•	Farmacognozie	
•	Chimie	farmaceutică	
•	Valorificarea	farmacocosmetică	a	produsului	vegetal	
•	Biochimie	generală	
•	Valorificarea	combustibilului	lichid	şi	solid	prin	sinteza	organică	
de bază 
•	Tehnologia	produselor	cosmetice	şi	medicinale	
•	Chimie	parfumerică	şi	cosmetică	
•	Standardizarea	şi	controlul	calităţii	produselor	cosmetice	şi	me-
dicinale 

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Tehnolog	în	industria	farmacologică	şi	cosmetică
•	Chimist	în	industria	produselor	cosmetice	şi	medicinale
•	Chimist,	laborant	-	chimist	
•	Cercetător	în	chimia	şi	tehnologia	produselor	speciale

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master

Vrei să devii specialistul nr. 1
în Chimie?

Specialitatea „Chimie” 

Vei studia: 
•	Chimie	anorganică,	organică,	analitică	şi	fizică	
•	Stereochimia	compuşilor	organici	
•	Chimia	compuşilor	coordinativi	
•	Legile	termodinamicii	şi	cineticii	chimice
•	Metode	instrumentale	de	analiză	
•	Metodologia	cercetării
•	Tehnologiile	chimice	de	bază	
•	Chimia	ecologică.	

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Chimist	
•	Laborant-chimist	
•	Cercetător	în	chimie
•	Chimist	în	industria	chimică
•	Profesor	în	învăţămîntul	secundar	(gimnazial,	liceal,	profe-
sional). 

Specialitatea „Chimie”, ştiinţe ale educaţiei

Vei studia: 
•	Chimie	anorganică,	organică,	analitică	şi	fizică	
•	Metode	instrumentale	de	analiză	
•	Chimie	ecologică
•	Psihologie	generală,	psihologia	vîrstelor
•	Pedagogia,	educaţia	incluzivă
•	Didactica	chimiei
•	Tehnologiile	educaţionale
•	Experimentul	chimic	şi	aplicarea	lui	la	lecţiile	de	chimie.	

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
•	Profesor	de	chimie	în	clasele	gimnaziale	şi	liceale
•	Metodist	în	chimie	în	învăţămîntul	gimnazial
•	Chimist,	laborant	chimist
•	Cercetător	în	instituţiile	de	cercetare.	

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master. 


