
Avizat 
responsabil comisie metodică, 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ nr. ____ din _________       
              Avizat 

Clasa a XII-a/1 oră pe săptămână conform planului cadru aprobat prin  
             OMECI nr. 3410 din 16.03.2009      Director,  

SEMESTRUL I 
  17 săptămâni (17 ore)  

Instituţia de învăţământ: Întocmită în conformitate cu structura anului școlar aprobată prin  
OMEC nr. 3125/29.01.2020 

Numele şi prenumele cadrului didactic/grad didactic: 
Conform programei şcolare aprobate prin OMECI nr. 5099/09.09.2009An şcolar: 2020-2021 

Disciplina de studiu: chimie 
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SEMESTRUL AL II-LEA  15 săptămâni (15 ore) 

Nr. 
u.î. Unitatea de învăţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi

Nr. de 
ore 

alocate
Saptămâna Obs.

1.
Prezentarea normelor de 

protecția/securitatea muncii 
în laboratorul de chimie

5.1. Respectarea și aplicarea normelor de protecție personală și a 
mediului 
5.1. Analizarea consecințelor dezechilibrelor generate de procesele 
chimice poluante și folosirea necorespunzătoare a produselor chimice

1  
oră 14-18 sept.

2. Noțiuni de termochimie

1.1 Clasif icarea sistemelor chimice studiate după diferite 
criteri i  
1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în 
scopul identificării aplicaţiilor acestora 
3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor 
în situaţii din cotidian 
4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau 
explicarea fenomenelor şi proceselor 
5.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei 
persoane sau asupra mediului 
5.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese 
chimice, care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică

Clasificarea reactiilor chimice studiate după 
diferite criterii. 
Reacţii exoterme. Reacţii endoterme. 
Entalpie de reacţie. 
Legea Hess. 
Căldură de combustie - arderea hidrocarburilor. 
Căldură de dizolvare.  
Căldură de neutralizare (acid tare – bază tare).

9  
ore

21-25 sept. 
28 sept.-2.oct. 

5-9 oct. 
12-16 oct. 
19-23 oct. 
26-30 oct. 
2-6 nov. 

9-13 nov. 
16-20 nov 

3. Noțiuni de cinetică chimică 

1.1 Clasif icarea sistemelor chimice studiate după diverse 
criteri i  
1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în 
scopul identificării aplicaţiilor acestora 
3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor 
în situaţii din cotidian 
4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau 
explicarea fenomenelor şi proceselor 

 Reacţii rapide. 
 Viteza de reacţie. Legea vitezei. 
Catalizatori. Inhibitori. Importanţa enzimelor. 
Reacții lente.

6 
ore

23-27 nov. 
2-4 dec. 
7-11 dec. 

14-18 dec. 
21-22 dec. 
11-15.ian. 
18-22 ian. 

6. Recapitulare semestrială 1 
oră 25-29 ian.

Nr. 
u.î. Unitatea de învăţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi

Nr. de 
ore 

alocate
Saptămâna Obs.

1. Reacții cu transfer de 
electroni

1.1 Clasif icarea sistemelor chimice studiate după diferite criteri i  
1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în scopul 
identificării aplicaţiilor acestora 
2.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură 
stiinţifică 
2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 
4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau 
explicarea fenomenelor şi proceselor 
5.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese 
chimice, care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică

Reacţii de oxido-reducere. 
Electroliza apei.  
Electroliza unor săruri (soluţia de NaCl, 
soluţia de CuSO4) 
Electroliza – metodă de obţinere a metalelor 
(Na, Al, rafinarea Cu), nemetalelor (Cl2, I2, 
H2) şi a substanţelor compuse (NaOH). 

5 ore
8-12 febr. 

15-19 febr. 
22-26 febr. 

1-5 mar. 
8-12 mar.
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Manual/auxiliare școlare utilizate la clasă 

2. Reacții acido-bazice

1.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor 
unui sistem chimic 
1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în scopul 
identificării aplicaţiilor acestora 
2.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură 
stiinţifică 
3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în 
situaţii din cotidian 
3.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 
4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau 
explicarea fenomenelor şi proceselor 
5.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei 
persoane sau asupra mediului

Echilibre acido-bazice. 
Amfoliți. pH-ul soluţiilor de acizi/ baze 
monoprotice tari şi slabe. 
Titrarea acido-bazică (acid tare–bază tare). 
Soluţii tampon în sisteme biologice (CO32-/ 
HCO3-, HPO42-/ H2PO4-, aminoacizi/ 
proteine).

4 ore
15-19 mar. 
22-26 mar. 

29 mar.-1 apr. 
12-16 apr.  

3. Reacții cu formare de 
combinații greu solubile

2.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură 
stiinţifică 
2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 
5.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese 
chimice, care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică

Reacţii de precipitare. 
Identificarea cationilor (Ca2+, Ba2+, Pb2+, 
Fe2+, Fe3+, Cu2+). 
Identificarea anionilor (sulfat, carbonat, 
sulfură, azotit)

2 ore
19-23 apr. 
26-29 apr. 

4. Reacții cu formare de 
combinații complexe

1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în scopul 
identificării aplicaţiilor acestora 
2.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură 
stiinţifică 
4.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări 
orale şi scrise: argumentaţie ştiinţifică, proiecte de cercetare,  
referate, dizertaţie etc.

Combinaţii complexe. 
Obţinerea combinaţiilor complexe (reactivul 
Schweizer; reactivul Tollens; combinaţii 
complexe ale ionului Co2+: [CoCl4]2-,  
[Co (NCS)4]2-) ; 
Aplicatii ale combinațiiilor complexe în 
analiza chimică: reacțiile ionilor Fe3+ și Cu2+ 

cu [Fe(CN)6]4-

2 ore 10-14 mai 
17-21 mai

5. Recapitulare semestrială 1 oră 24-28 mai

6. Recapitulare anuală 1 oră 31 mai-4 iun.

Manualul școlar utilizat Editura Autori: aprobat cu ....... (din catalogul manualelor școlare valabile în 
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021)

Auxilare școlare: Editura Autori: aprobat cu ....... 
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