
BIOCHIMIE (Anul I, Semestrul I și II) 
 
Nr. credite transferabile: 7 (4+3) 
 
Statutul disciplinei: Disciplină de fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină: Șef lucrări dr. TUCALIUC Roxana Angela 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
În cadrul cursului se doreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principalele 
clase de compuși biochimici, răspândirea importanța și proprietățile fizico-chimice.  
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în 
laboratoarele de biochimie și aplicarea corectă a metodelor de analiză a principalilor compuși 
biochimici. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
 INTRODUCERE ȘI ASPECTE GENERALE ÎN BIOCHIMIE. 
 COMPOZIȚIA CHIMICĂ A MATERIEI VII.  
Principalele bioelemente şi biomolecule. Apa în organismele vii 
GLUCIDE – clasificare. 

MONOGLUCIDE  - generalități, nomenclatură, structură, reprezentanți, izomerie, 
proprietăți fizico-chimice. 

DIZAHARIDE – clasificare, structură, reprezentanți, proprietăți. 
POLIGLUCIDE - clasificare, structură, reprezentanți, proprietăți. 

LIPIDE – clasificare și structură. 
Acizii grași din compoziția lipidelor – clasificare, structură, proprietăți. 
Alcooli din compoziția lipidelor – clasificare, structură, proprietăți. 

LIPIDE SIMPLE  
LIPIDE COMPLEXE 

 PROTIDE – genaralități, clasificare 
AMINOACIZI - generalităţi, stare naturală, clasificare, reprezentanţi, proprietăţi 

fizice şi chimice 
PEPTIDE - structură, proprietăţi, reprezentanţi 
PROTEINE - clasificare, structură, proprietăţi.

VITAMINE GENERALITĂȚI, CLASIFICARE. 
Vitamine liposolubile - structură, importanță, principalele surse. 
Vitamine hidrosolubile - structură, importanță, principalele surse. 
 ACIZII ÎN ORGANISMELE VII. 
ENZIME. 
Generalităţi. Mărimi specifice. Caracteristicile enzimelor. Mecanism de acţiune. 
Clasificarea şi nomenclatura enzimelor. 
 METABOLISMUL COMPUȘILOR ORGANICI DIN ORGANISMELE VII. 
Inroducere în metabolism. 
Metabolismul glucidelor – anabolismul glucidelor și catabolismul glucidelor. 
Metabolismul lipidelor – anabolismul lipidelor și catabolismul lipidelor. 
Metabolismul proteinelor – anabolismul proteinelor și catabolismul proteinelor. 
 MODIFICĂRI MICROBIOLOGICE. 
Fermentația, putrefacția și mucegăirea compușilor biochimici 

 
 
 



 
Lucrări practice 

Determinarea substanţei uscate şi a umidităţii. 
Monoglucide – reacții de identificare 
Diglucide – stabilirea caracterului reducător şi nereducător. 
Invertirea zaharozei. 
Poliglucide - analiza calitativă 
Lipide – Saponificarea lipidelor. 
 Determinarea indicelui de aciditate. 
Analiza cantitativă a glucidelor 
Analiza cantitativă a lipidelor. 
Analiza cantitativă a proteinelor. 
Aciditatea alimentelor 
Identificarea vitaminelor și dozarea vitaminei C. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare în timpul semestrului, colocviu 
de laborator, activitate practică. 30% 
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Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700490, România 
telefon: +40 232 407395 
E-mail: rtucaliuc@uaiasi.ro evaluare Procent din nota finală 
 
 
 
 


