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A. Obiectivele disciplinei  
 

Cursul de biochimie pentru anul II este un curs general care se adresează tuturor 
studenţilor care urmează profilul de ingineria produselor alimentare şi inginerie chimică. 
Cursul are ca scop transmiterea şi formarea unor cunoştinţe de bază în domeniul 
biochimiei generale pentru toţi studenţii din profilul de ingineria produselor alimentare şi 
inginerie chimică, indiferent de secţia de specializare pe care o vor urma în continuare. În 

acest scop cursul constă într-o introducere în care se prezintă logica moleculară a 
organismelor vii şi definirea proprietăţilor caracteristice ale biomoleculelor. În continuare 
se face o descriere sistematică a structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi inclusiv elemente 
legate de funcţiile biologice ale principalelor biomolecule organice: aminoacizii, peptidele, 
proteinele şi inclusiv proteinele conjugate  (proteidele), hidraţii de carbon, lipide, 
nucleotide (bazele heterociclice, şi nucleozide), acizii nucleici şi rolul lor în organismele vii. 

Concomitent cu descrierea sistematică a biomoleculelor organice principale se face şi o 

prezentare generală a diverselor tipuri de transformări ale acestora în organismele vii şi 
principalele tipuri de metabolism. 

 
B. Precondiţii de accesare a disciplinei  

    

Chimie organică   
 
C. Competenţe specifice 

    

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului 
şi siguranţei alimentare. 60% 

C2. Error! Reference source not found.. 10% 
C3. Error! Reference source not found. 10% 
C4. Error! Reference source not found.. 10% 
C5. Error! Reference source not found.. 10% 
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0% 

x        

x       

   x       

 x 



CT1.  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 0% 

CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea 
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii 
specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte 
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 0% 
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru 
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba 
română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si 

utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 0% 
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare 
este de 1.415% 

 
D. Conţinutul disciplinei 
 
 
a) Curs 
 

Capitolul Conţinuturi Nr. de ore 

1. Logica moleculară a 
organismelor vii; biomolecule şi 
celule 

 
1 

2. Aminoacizii naturali  

2.1. Definiţia, structura şi nomenclatura 
aminoacizilor naturali; aminoacizi proteici şi 

neproteici; 
2.2. Metode chimice şi biochimice de obţinere a 
aminoacizilor 
2.3. Proprietăţile fizico-chimice ale aminoacizilor; 
proprietăţi acido-bazice; 

5 

3. Peptide si proteine 

3.1. Definiţie, structură primară, secundară, 

terţiară şi cuaternară; 
3.2. Proprietăţi fizico-chimice; 
3.3. Metode de analiză; analiza amino-acizilor, 
analiza secvenţială a amino-acizilor din peptide şi 
proteine; 
3.4. Metode de sinteză ale peptidelor şi 
proteinelor; protejarea şi activarea grupelor 

aminice şi carboxilice din amino-acizi; sinteza 
Merrifield în fază solidă; 
3.5. Exemple de peptide şi proteine cu importanţă 
biologică; proteine complexe (proteide) 
3.6. Enzime; definiţie, clasificare, structură, 
mecanisme de acţiune; 

6 

4. Hidrati de carbon (zaharuri) 

4.1. Definiţie clasificare, rol biologic; 
4.2. Monozaharide: structură şi configuraţie, 

izomerie, proprietăţi fizice şi chimice, reacţii de 
interconversie; importanţa biologică a unor 
pentoze şi hexoze; elemente de metabolism; 
4.3. Dizaharide, trizaharide şi oligozaharide; 

4.4. Polizaharide de structură şi rezervă (amidon, 
celuloză, glicogen); glicoproteine; 

8 

5. Lipide si membrane 

5.1. Definiţie, clasificare, rol biologic; 
5.2. Acizi graşi: clasificare, structuri, biosinteză, 
metabolismul acizilor graşi; 

5.3 Lipide simple: trigliceride şi ceruri; 
5.4. Lipide complexe: fosfolipide, glicolipide, 
sfingolipide, etc. 

4 

6. Nucleotide si acizi nucleici 

6.1. Definiţia şi structura generală a acizilor 
nucleici; 
6.2. Bazele heterociclice din acizii nucleici 

(pirimidinice şi purinice); 

4 



6.3. Nucleozide şi nucleotide; nucleozid-fosfaţii 

(ATP, ADP, AMP, etc) 
6.4. Structura, configuraţia şi conformaţia acizilor 

ribo- şi dezoxi-ribonucleici; importanţa şi rolul lor 
biologic;  
6.5. ADN, ARN, tipuri, caracteristici, importanţă; 

Total ore: 28 
 
b) Aplicaţii 
 

Tipul de aplicaţie Conţinuturi 
Nr. de ore / 

temă 
Nr. de ore / 

tip de aplicaţie 

Laborator 
1. Aminoacizi, peptide, proteine 
2. Hidraţi de carbon   
3. Lipide şi acizi nucleici 

5 
5 
4 

14 

 
 
E.Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea notei 
finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele minime de 
performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.) 
 

Evaluarea distribuită (pe parcursul semestrului) se face în cadrul orelor curs şi de seminar 
pe parcursul semestrului 4 după cum urmează. „Nota la examen” este rezultatul mediei 
aritmetice a două note corespunzătoare la două evaluări a cunoştinţelor, competenţele şi 
abilităţilor dobândite: primul test după prezentarea în cadrul cursului a primelor trei 
capitole, corespunzătoare primei jumătăţi a materiei, în săptămâna a VI-a, şi cel de-al 
doilea test după prezentarea următoarelor trei capitole, corespunzătoare celei de-a doua 

jumătăţi a materiei, în săptămâna a XII-a. La ultima şedinţa de seminar se face o 
apreciere finală care reflectă prestaţia de ansamblu a studentului la disciplină şi care 
reprezintă „nota pentru activitatea pe parcurs” din formula de mai jos. Conform 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare iniţială 
din Universitatea „Politehnica” din Timişoara adoptat de Senatul UPT în data de 08.06.2001 

şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de 

studii “licenţă“ din Universitatea "Politehnica" din Timişoara aprobat în Senatul UPT, din 
4.11.2010,  nota finală se stabileşte cu formula:   nota finală = parte 
întreagă din (k1 · e + k2 · p + 0,5) 
unde: e = nota la examen; p = nota pentru activitatea pe parcurs; 
 k1, k2 = coeficienţi de ponderare cu proprietăţile: k1 + k2 = 1 şi k2  k1/2. 

Pentru disciplina de biochimie, coeficienţii k1 şi k2 sunt:  k1= 0,66 şi k2=0,34 
 

 
F.Repere metodologice 

   
G. Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca 
UPT.) 

 

1. C.D. Neniţescu, Chimie Organică, vol I şi II, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
ediţia a VIII-a, 

    1982; 

2. Margareta Avram, Chimie Organică, vol I şi II, Ed. Zecasin, Bucureşti, ediţia a II-a, 
1994. 
3. A. Lupea, Complemente de Biochimie, Universitatea “Politehnica” din Timişoara, 1997 
4. A.L. Lehninger, Biochimie, Vol I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1987 
5. A.X. Lupea, Biochimie, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003 

 
 

H. Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care se 
referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care este 
disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.) 
 

1. University of Reading, School of Chemistry, Food Biosciences & Pharmacy, United 

Kingdom  
    http://www.reading.ac.uk/scfp/study/scfp-studyug.asp  
2. University of Houston, Department of Chemistry, SUA, http://www.chem.uh.edu/ 
3. University of Texsas, Department of Chemistry & Biochemistry,  

    http://www.cm.utexas.edu/Academics 

http://www.reading.ac.uk/scfp/study/scfp-studyug.asp
http://www.chem.uh.edu/
http://www.cm.utexas.edu/Academics


    
 
 
 
 
Data avizării în catedră: 07.02.2013    
 
 
 
 
 

  Director departament                         Titular disciplină, 

 
Conf.Dr.Ing. Medeleanu Mihai                                             S.l.dr.ing. Marius MILEA 


