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Legătura chimică. Orbitali atomici şi orbitali moleculari. Forţe intra- şi intermoleculare; 

Homoliza şi heteroliza compuşilor organici. Efecte electronice, sterice, catalitice, de 

suprafaţă, iniţiatori, solvenţi; 

Corelaţii generale structură- proprietăţi fizice; forţe intermoleculare, topirea, fierberea, 

asocierea, solubilizarea. Acizi şi baze; sisteme superacide. Echilibre acido-bazice; 

Alcani. Structură, conformaţie, configuraţie; metode de obţinere, proprietati fizice si 

toxicologice; Reacţiile alcanilor: halogenarea, oxidarea, piroliza. Radicali liberi ai 

carbonului. Hiperconjugarea; 

Alchene: structură, proprietăţi fizice si toxicologice, izomerie, metode de obţinere; 

Reacţiile alchenelor: hidrogenarea, adiţia electrofilă de acizi, apă, halogeni, acizi 

hipohalogenoşi. Mecanism: carbocationi şi ioni de haloniu, regioselectivitatea. Reacţii 

radicalice ale alchenelor: adiţia radicalică, polimerizarea, oxidarea şi autooxidarea; 

substitutia alilica: radicalul alil; 

Acetilene: structură, proprietăţi fizice si toxicologice, metode de obţinere. Reacţiile 

generale: aciditatea, adiţia electrofilă,oligomerizarea; 

Cicloalcani: structură, conformaţie, configuraţie, stereoizomerie;  metode de obţinere, 

proprietăţi fizice si toxicologice şi reacţii generale; 

Diene conjugate: structură, proprietăţi fizice si toxicologice, adiţia electrofilăşi radicalică, 

reacţii periciclice; 

Hidrocarburi aromatice: structură, proprietăţi fizice si toxicologice, caracterul aromatic. 

Regula Huckel. Obţinerea hidrocarburilor aromatice; Substituţia electrofilă aromatică: 

generalităţi; efect izotopic; mecanism; agenţi;  echilibre; reactii de substitutie electrofila: 

nitrarea, sulfonarea, halogenarea, alchilarea Friedel- Crafts. Reactivitatea relativăşi 

orientarea substituţiei electrofile în benzenul mono- şi disubstituit. 

Hidrocarburi alchil şi alchenil-aromatice: proprietăţi fizice şi chimice generale: substituţia 

radicalicăşi electrofilă; radicali şi cationi benzilici; 
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Hidrocarburi aromatice policiclice: structură proprietăţi fizice, toxicologice şi chimice; 

Derivaţi halogenaţi: proprietăţi fizice si toxicologice, obţinere. Reacţiile derivaţilor 

halogenaţi; 

Reacţii de substituţie nucleofilă SN1şi SN2 şi de eliminare E1 şi E2; mecanism, cinetică; 

Alcooli. Structură, clasificare, nomenclatură. Proprietăţi fizice si toxicologice. Metode de 

obţinere. Proprietăţi chimice. Metode de analiză. Alcooli individuali. Alcooli polihidrici. 

Proprietăţi fizice si toxicologice. Metode de obţinere.Utilizari; 

Fenoli. Structură, clasificare, nomenclatură. Proprietăţi fizice si toxicologice. Surse şi 

metode de obţinere. Proprietăţi chimice (reacţii ale grupei hidroxil; reacţii la nucleu). 

Metode de analiză; 

Derivati ai fenolului: alchil fenoli, polihidroxi benzeni. Proprietăţi fizice si toxicologice. 

Metode de obţinere. Proprietăţi chimice; 

Eteri. Structură şi nomenclatură. Proprietăţi fizice si toxicologice. Metode de obţinere. 

Proprietăţi chimice; 

Epoxizi. Structură. Metode de sinteză. Proprietăţi fizice si toxicologice. Reacţii 

caracteristice. Metode de analiză; 

Hidroperoxizi şi Peroxizi. Clasificare. Structură. Proprietăţi fizice si toxicologice. Metode 

de obţinere. Proprietăţi chimice; 

Compuşi organici cu sulf. Clasificare. Tioli. Structură. Proprietăţi fizice si toxicologice. 

Surse şi metode de sinteză. Reacţii caracteristice. Tioeteri. Metode de sinteză. Reacţii 

caracteristice. Acizi sulfonici şi derivaţi. Metode de sinteză. Reacţii caracteristice. Alţi 

compuşi organici cu sulf; 

Aldehide şi cetone. Structură, nomenclatură, exemple. Proprietăţi fizice si 

toxicologice.Metode de preparare. Proprietăţi chimice. Metode de analiză; 

Acizi carboxilici alifatici. Structură, nomenclatură, exemple. Proprietăţi fizice si 

toxicologice. Surse industriale şi metode de preparare. Proprietăţi chimice. Metode de 

analiză; 

Acizi carboxilici aromatici. Structură, nomenclatură, exemple. Proprietăţi fizice si 

toxicologice. Metode de preparare; 

Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: Cloruri acide: Nomenclatură. Metode de 

preparare. Proprietăţi fizice si toxicologice.Proprietăţi chimice. Anhidride acide. 

Nomenclatură. Metode de preparare. Proprietăţi fizice si toxicologice.Proprietăţi chimice; 
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Amide. Nomenclatură. Metode de preparare. Proprietăţi fizice si toxicologice. Proprietăţi 

chimice; 

Esteri. Nomenclatură. Metode de preparare. Proprietăţi fizice si toxicologice. Proprietăţi 

chimice; 

Derivaţi funcţionali ai acidului carbonic: uree, fosgen, carbonaţi şi carbamaţi, izocianaţi, 

uretani şi poliuretani, cianamida. Metode de preparare şi proprietăţi; 

Amine alifatice si aromatice. Nomenclatura. Metode de preparare. Proprietăţi fizice, 

toxicologice si chimice; 

Compuşi heterociclici. Pirol, furan, tiofen, piridină: structură, surse, proprietăţi chimice; 

Hidraţi de carbon. Clasificare. Monozaharide: configuraţie; structură ciclică, anomeri; 
epimerie;    formarea glicozidelor; eterificarea şi esterificarea monozaharidelor; oxidarea 
şi reducerea monozaharidelor; reacţia cu fenilhidrazina şi formarea osazonelor; 
transformări reciproce ale monozaharidelor  ( sinteza Kiliani- Fischer, degradarea Ruff); 

Dizaharide: structură şi argumente  (maltoză, celobioză, lactoză, zaharoză). Polizaharide 
(amidon, glicogen,celuloză). 

Aminoacizi naturali: structură, proprietăţi acido- bazice; punct izoelectric. Metode de 

obţinere; separarea şi analiza aminoacizilor; 

Peptide şi proteine: clasificare, structură, nomenclatură, metode de determinare a 
structurii primare. Metode de sinteză; 

Spectrometria de masă. Principiul aparaturii. Spectrul de masă; generalităţi. Prezentarea 

spectrului de masă. Modul de fragmentare a principalelor clase de compuşi organici. 

Determinarea masei moleculare şi a caracteristicilor structurale. Spectrele de masă ale 

unor compusi  organici(alcani, cicloalcani, hidrocarburi nesaturate, hidrocarburi 

aromatice, derivati halogenati, alcooli, amine, etc); 

Spectroscopia în infraroşu a compuşilor organici. Aspecte teoretice. Poziţia benzilor de 

absorbţie în spectrele IR. Intensitatea benzilor de absorbţie. Aparatura şi tehnica de lucru 

în IR.SpectreIR ale unor compuşi organici; 

Spectroscopia in ultraviolet-vizibil. Spectre electronice.Tipuri de tranziţii 

electronice.Aparatura şi tehnicade lucru. Aplicaţiile spectrelor electronice în chimia 

organică. Caracteristici spectrale ale unor compuşi organici.Interpretarea spectrelor UV-

VIZ; 

Rezonanţa magnetică nucleară.Spinul nuclear. Aparatură şi tehnici de spectroscopie 

RMN. Câmp magnetic "efectiv". Numărul de semnale; echivalenţa şi neechivalenţa 

protonilor. Poziţia semnalelor. Deplasarea chimică. Intensitatea semnalelor. Numărul de 
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protoni. Cuplajul spin-spin. Scindarea semnalelor. Simplificarea spectrelor 1HRMN 

complicate (Spectroscopia de înaltă rezoluţie,Marcarea cu deuteriu în spectroscopia 
1HRMN; Dubla rezonanţă. Decuplarea spinilor în 1HRMN; 

Spectroscopia 13CRMN.Decuplarea de spin heteronucleară. Deplasarea chimică. 

Constante de cuplare în 13CRMN. 

Spectroscopia de fluorescenţă moleculară, fosforescenţă şi chemiluminiscenţă. Teoria 
fluorescenţei şi fosforescenţei. Producerea stărilor excitate. Vitezele de absorbţie şi 
emisie. Procese de dezactivare. Variabilele care influenţează fluorescenta şi 
fosforescenţa. Fluorescenţă şi structură. Efectele temperaturii şi  solventului. Efectul 
concentraţiei asupra intensităţii fluorescenţei. Spectre de emisie şi excitaţie. Instrumente 
pentru măsurarea fluorescenţei şi fosforescenţei. Componentele fluorometrelor şi 
spectrofluorometrelor. Standardizarea instrumentelor. Aplicaţiile metodelor 
fotoluminiscente. Determinarea fluorometrică a speciilor anorganice şi a speciilor 
organice. Metode fosforimetrice. Chemiluminiscenţa. Fenomenul de chemiluminiscenţă. 
Măsurarea chemiluminiscenţei. Aplicaţiile analitice ale chemiluminiscenţei; 

Cromatografia de gaze.Generalităţi. Aparatura şi tehnica de lucru. Cromatogramele şi 

interpretarea lor.Aplicaţii ale cromatografiei de gaze în chimia organică. Analiza calitativă 

şi cantitativă gaz-cromatografică. 

Falsificarea produselor chimice finite, combustibililor si produselor alimentare. Metode 

fizico-chimice utilizate la identificarea, prevenirea şi combaterea fraudelor la fabricarea 

acestora. 
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