
 

 
FIŞA DISCIPLINEI1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI/CAICON  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ingineria produselor alimentare/20.50.150  

1.5 Ciclul de studii Licență   

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Controlul și expertiza produselor alimentare/20.50.150.30  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5 Chimie organică I/DF  

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l. dr. ing. BADEA Valentin  

2.3 Titularul activităţilor aplicative6 Ș.l. dr. ing. TODEA Anamaria  

2.4 Anul de studii7 1  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei8 DI  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 9 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
4  , format din: 3.2 ore curs  2  

3.3 ore seminar /laborator 

/proiect 
2  

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
56 , format din: 3.2* ore curs 28  

3.3* ore 

seminar/laborator/proiect 
28  

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/săptămână 
   , format din: 3.5 ore practică    

3.6 ore elaborare proiect de 

diplomă 
   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , format din: 3.5* ore practică    

3.6* ore elaborare proiect de 

diplomă 
   

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
4,78  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 2,5  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

2,2
8 

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 

semestru 
67  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

35  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

32  

3.8 Total ore/săptămână 10  8,78  

3.8* Total ore/semestru 123  

3.9 Număr de credite  5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Chimie organica din liceu, Chimie generală și Chimie anorganică sem.I  

4.2 de competenţe 
 Competenţe în manipularea a sticlăriei, ustensilelor şi echipamentelor de  

laborator   

                                                           

1 Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.  
2 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), 
discipină de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
6 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
8 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
9 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 

3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4)  28 ore/săpt. și (3.8)  40 ore/săpt. 
10 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 

 Sală de curs, dotată cu: tablă, videoproiector şi computer 

 Studenții prezenți la curs vor avea telefoanele mobile puse pe mod avion 
sau închise 

 Participarea studenților la curs conform regulamentului din ANEXA LA H.S. 
NR. 233 din 15.09.2016, ANEXA nr. 4 la Carta UPT în vigoare  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

  Spaţii şi dotări: 

 Laborator specializat pentru chimie organică  

 Obligaţiile studenţilor: 

 Respectarea normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii în laborator 

 Utilizarea obligatorie a echipamentului individual de protecție 

 Utilizarea corecta și atentă a echipamentelor, ustensilelor şi materialelor din 
dotarea laboratorului 

 Efectuarea lucrărilor practice de laborator de către studenți este condiționată 
de însușirea unor cunoștințe minime prezentate în referatul de laborator. 
Verificarea acestor cunoștințe se va face prin susținerea de teste înainte de 
fiecare lucrare practică de laborator. Nota minimă la test pentru efectuarea 
practică a lucrării de laborator este 5,00. În caz contrar studentul va lua la 
cunoștință că nu poate participa la lucrarea practică, aceasta urmând să fie 
recuperată în sedințele separate conform regulamentului din ANEXA LA 
H.S. NR. 233 din 15.09.2016, ANEXA nr. 4 la Carta UPT în vigoare.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Clasificarea și identificarea compușilor organici pe baza grupelor funcționale 

 Descrierea proprietăților fizice și chimice pentru fiecare clasă de compuși organici în parte 

 Utilizarea adecvată pe baza interacțiunilor fizico-chimice a compușilor organici prezenți în industria 
alimentară 

 Înțelegerea rolului și modului de acțiune a compușilor organici de sinteza, semisinteza și naturali 
utilizați în industria alimentară 

 Dezvoltarea abilității de manipulare și de dozare adecvată a compușilor organici utilizați în industria 
alimentară pe baza caracteristicilor fizica-chimice proprii fiecărui compus în parte   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei 
alimentare. 

 Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pană 
la produs finit. 

 Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei 
consumatorilor. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate 
şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt, gândire analitică 
şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 
profesională în domeniul alimentar.  

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Dobândirea cunoștințelor necesare pentru identificarea și clasificarea compușilor 

organici precum și a modului de interacțiune al acestora pe baza proprietăților 
fizico-chimice specifice.  

7.2 Obiectivele specifice 

 Familiarizarea cu terminologia specifică chimie organice: nomenclatură, legătură 
chimică, grupă funcțională 

 Dobândirea cunoștințelor necesare pentru identificarea si evaluarea compușilor 
organici pe baza caracteristicilor fizice și a proprietăților chimice. 

 Înțelegerea rolului și modului de interacțiune a  compușilor organici utilizați în 
industria alimentară. 



 

 
8. Conţinuturi11 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare12 

 1. Elemente introductive. Determinarea compoziției și a structurii 
compușilor organici prin metode fizico-chimice și spectroscopice 
(compoziția substanțelor organice; criterii de puritate; 
determinarea compoziției substanțelor organice; constituția 
substanțelor organice). Structura atomului și formarea legăturilor  

 2  Prelegere şi 
dezbatere  

Materiale de curs vor fi 
tipărite sau transmise 
prin e-mail, pagină 
resurse în format 
electronic  

 2. Formare legăturilor covalente. Teoria legăturii de valența (LV). 
Teoria orbitalilor moleculari (OM). Scrierea legăturilor covalente 
în cadrul moleculei. Hibridizarea atomului de carbon. Dipol 
momentul și polarizația.     

 2 

3. Forțele intermoleculare și proprietățile fizice ale compușilor. 
Polarizarea legăturilor covalente. Efectele electronice. Reacțiile 
compușilor organici (scindarea legăturilor reactanţilor, reactanți 
radicalici și reactanți ionici, Clasificarea transformărilor care au 
loc în cursul unei reacţii)   

 3 

 4. Clasificarea compușilor organici. Gradul de nesaturare al unei 
molecule. Acizii și bazele în chimia organică.    

 2 

 5. Hidrocarburi saturate. Alcani. (definiție, nomenclatură, clasificare, 
proprietăți fizice, reactivitate generală, proprietăți chimice   

 3 

 6. Stereochimia compușilor organici.   3 

 7. Hidrocarburi saturate ciclice. Cicloalcani (definiție, nomenclatură, 
clasificare, proprietăți fizice, reactivitate generală, proprietăți 
chimice   

 2 

 8. Hidrocarburi nesaturate. Alchene (definiție, nomenclatură, 
clasificare, proprietăți fizice, reactivitate generală, proprietăți 
chimice)    

 4 

 9. Hidrocarburi nesaturate. Alchine (definiție, nomenclatură, 
clasificare, proprietăți fizice, reactivitate generală, proprietăți 
chimice)  

 3 

 10. Hidrocarburi aromatice (definiție, nomenclatură, clasificare, 
aromaticitate, proprietăți fizice, reactivitate generală, proprietăți 
chimice)  

 4 

     

     

     

     

Bibliografie13  1. V. Badea, Chimie organică, Universitatea Politehnica Timișoara, Note de curs 

2. R. Bacaloglu, C. Csunderlik,  Curs de chimie organică, Lito Institutul Politehnic “Traian Vuia”: Timişoara,  vol. I 

3. R. Bacaloglu, C. Csunderlik, L. Cotarcă, H.H. Glatt, Structura și proprietățile compușilor organici, Editura Tehnică, București 
1985, vol I 

4. C. Csunderlik, L. Cotarcă, H. H. Glatt, Structura și proprietățile compușilor organici, Editura Tehnică, București, 1987, vol II 

5. C. D. Nenițescu, Chimie organică, Editura Didactică și pedagogică, București 1980, vol I 

6. L. G.Wade Jr., Organic Chemistry, Pearson Education, Inc.,2013, 8th ed., ISBN 978-0-321-76841-4 

7. D. Klein, Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2012, ISBN 978-0-471-75614-9 

8.F. A. Carey, Organic Chemistry,The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2008, 7th ed., ISBN 0-07-304787-2 

9. J. McMurry , Fundamentals of Organic Chemistry, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont USA, 2011, 7th ed., ISBN-10: 1-
4390-4971-8   

 

8.2 Activităţi aplicative14 Număr de ore Metode de predare 

 1. Protecția muncii. Introducere în tehnica experimentală de 
laborator.   

 3   Instruire 

 

Lucrul în echipe de 3-4 
persoane 

 

Lucrul individual  

 2. Distilare. Antrenare cu vapori de apă.    3  

 3. Purificarea substanțelor organice prin recristalizare.   3  

4. Punct de topire. Punct de fierbere.    3  

 5. Extracţia solid-lichid şi lichid-lichid. Extracţia cafeinei din ceai  3   Lucrul în echipe de 3-

                                                           

11 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 

de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 
12 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 
13 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
14 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 






