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A. Obiectivele disciplinei  

 

Cursul urmăreşte însuşirea căilor metabolice fundamentale în paralel cu dobândirea 
înţelegerii diverselor căi metabolice ca un tot propriu organismelor vii. Se fixează rolurile 
pe care le au  biocatalizatorii enzimatici, respectiv implicările biochimice ale coenzimelor, 
substanţelor de reglaj. Prin aplicaţiile practice se urmăreşte familiarizarea cu metodele 
fundamentale de separare, determinare a unor biomolecule, a unor principii active din 
produse naturale. 
 

B. Precondiţii de accesare a disciplinei 

    
Chimie organica, Biochimie 
 

C. Competenţe specifice 
 

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului 
şi siguranţei alimentare. 40% 
C2. Error! Reference source not found.. 10% 

C3. Error! Reference source not found. 20% 
C4. Error! Reference source not found.. 10% 
C5. Error! Reference source not found.. 20% 
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0% 
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% 

x        

 x        

     x     

    x  



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 

Bioenergetică şi metabolism Principii generale 2 

Metabolismul hidraţilor de carbon 
Glicoliza, gluconeogeneza, ciclul acidului citric, 
calea metabolică a pentozofosfatului. Biosinteza 

hidraţilor de carbon în plante şi bacterii. 

6 

Metabolismul lipidelor Asimilarea lipidelor, catabolismul acizilor graşi 6 

Aminoacizi şi proteine 
Metabolizarea aminoacizilor şi excreţia azotului; 
structura proteinelor 

4 

Replicarea, transcrierea şi 
translaţia informaţiei genetice 

Acizi nucleici ADN şi ARN. Biosinteza proteinelor 
3 

Enzime şi coenzime 
Constituţie, specificitate, mecanism de acţiune. 
Implicaţii biochimice ale diferitelor coenzime 

7 

Total ore:   28 
 

b) Aplicaţii 
 

Tipul de aplicaţie Conţinuturi 
Nr. de ore / 

temă 
Nr. de ore / 

tip de aplicaţie 

Laborator 

Reacţii generale de identificare respectiv reacţii de 

dozare a diverse tipuri de biomolecule 

6 

14  

Extracţia unor hidraţi de carbon a unor lipide, a unor 

peptide din surse vegetale şi animale. Identificare şi 
dozare 

4 

Metode cromatografice (în strat subţire, pe coloană) 
aplicate pentru separarea şi identificarea unor 
hidraţi de carbon; lipide, proteine 

2 

Obţinerea şi caracterizarea unor extracte enzimatice 
din drojdie de bere, produse vegetale 

2 

 
E. Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea  

 

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, şi cel de-al doilea test după 
prezentarea următoarelor trei capitole, corespunzătoare celei de-a doua jumătăţi a 
materiei. 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 aplicată", 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. A. X. Lupea, Biochimie fundamente; Editura Academiei; Bucureşti, 2007  
2. A. Ardelean, A. X. Lupea, Biochimie. Reglajul hormonal. Transmiterea informaţiei 
genetice; Editura Academiei; Bucureşti, 2007 

3. Voet D. Voet J. G. Pratt Ch., Fundamentals of  Biochemistry; John Wiley and 
Sons 1990 
4. A.X.Lupea, Biochimie (Aplicaţii), Ed. Politehnica Timişoara, 2003 

5. A.X.Lupea, M. Pădure, Biochimie şi bazele asimilării. Lucrări practice, Universitatea 
Tehnică Timişoara, 1995   

             
 

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. Graz University of Technology, Dept. of  Biochemistry and Food Chemistry, Austria 

2. University of British Columbia, Dept. of Food Chemistry, Vancouver, Canada 
3. Universitatea de Stat Moldova, Chişinău, Facultatea de Tehnologie şi Chimia Alimentelor 
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