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Nr. credite transferabile: 3 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Conf. dr. Antoanela PATRAS 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principalele 
categorii de compuşi biochimici, răspândirea şi importanţa lor, proprietăţile fizice şi chimice. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în 
laboratoarele de biochimie şi cunoaşterea principiilor de funcţionare ale unor aparate specifice 
precum şi aplicarea corectă a metodelor de analiză a principalilor compuşi biochimici. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs  
Introducere în studiul biochimiei 
Bioconstituenţi fundamentali: bioelemente şi biomolecule
Biomolecule organice cu rol plastic şi energetic: 
Glucide (Clasificare). Monoglucide (Structură, izomerie, nomenclatură, reprezentanţi. Proprietăţi
fizice şi chimice). Oligoglucide (Clasificare. Reprezentanţi. Proprietăţi). Poliglucide.  
Lipide (Consideraţii generale, structură, clasificare). Precursorii lipidelor. Lipide simple. Lipide 
complexe. 
Protide (Consideraţii generale. Clasificare). Aminoacizi (clasificare, reprezentanţi, proprietăţi 
fizice şi chimice generale). Peptide (structură, proprietăţi fundamentale). Proteine (clasificare, 
structuri. Proprietăţi generale) 
Biomolecule organice cu rol de efectori biochimici 
Vitamine (Vitamine hidrosolubile. Vitamine liposolubile) 
Enzime (Generalităţi. Caracteristicile enzimelor. Mecanism de acţiune. Clasificarea enzimelor). 
Biomolecule de origine secundară (acizi organici, glicozide, lignine, taninuri, uleiuri eterice, 
alcaloizi etc). Generalităţi. Exemple. Importanţă.

Lucrări practice 
Noţiuni generale privind analizele biochimice ale produselor alimentare. Determinarea 
conţinutului de cenuşă. 
Reacţii de identificare a monoglucidelor. 
Stabilirea caracterului reducător sau nereducător al diglucidelor. Reacţiile amidonului. 
Lipide. Determinarea lipidelor totale. 
Identificarea proteinelor prin reacţii de culoare. Reacţii de denaturare a proteinelor. 
Identificarea şi dozarea vitaminei C  
Determinarea compuşilor polifenolici totali-metoda Folin-Ciocalteu. Test final de laborator. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare practică şi orală în timpul 
semestrului, teste de verificare 40% 
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