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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința Mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și Protecția Mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei BIOCHIMIE 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F03I024 Obligatoriu II III 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu  DF 

Titular activităţi curs Prof. univ. dr. Oancea Simona 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Drd. Alina Florea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 - 1 - 3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 - 14 - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat:  - 

Examinări:  10 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  66 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 108 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Chimie generală, Chimia mediului 

De competenţe 
• identificarea claselor şi a structurii chimice a compuşilor organici şi a grupelor de 
ioni 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a 
cursului 

• Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice; 
• Sală curs/amfiteatru, mijloace de învăţământ (PC, videoproiector), material 
didactic: prezentare PowerPoint, tabla şi creta 

De desfăşurare a 
sem/lab/pr 

• Condiţii de învăţare practic-aplicativă; 
• Laborator, dotări materiale specifice laboratorului de Biochimie (nişă chimică, 
dulap depozitare reactivi, dulap depozitare sticlărie, reactivi şi materiale specifice 
analizelor biochimice, sticlărie de laborator, aparatură specifică analizelor 
biochimice, referate lucrări de laborator) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

• înţelegerea termenilor specifici biochimici, identificarea relaţiilor şi corelaţiilor 
între structura chimică şi activitatea biologică a biomoleculelor 
• Descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice domeniului  referitoare la 
structura, proprietăţile şi transformările componenţilor chimici din mediu şi 
organisme 
• aplicare, transfer şi rezolvare de probleme din domeniu 
• abilităţi  practice pentru efectuarea analizelor de laborator privind agenţii chimici 
şi biomoleculele 
• abilităţi de operare pe PC pentru conceperea unor referate, pentru conceperea 
unor scheme de reacţii, pentru editarea lucrărilor de cercetare 

Competenţe 
transversale 

• 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 
domeniu. 
• identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 
• 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 educaţie 
• dezvoltarea abilităţilor organizaţionale îm cadrul cercurilor ştiinţifice pentru 
conceperea şi realizarea unor proiecte de cercetare 
• dezvoltarea capacităţilor de interactivitate, de a realiza sarcinile didactice impuse 
şi dezvoltarea satisfacţiei de a răspunde întrebărilor şi problemelor ridicate în cadrul 
cursului şi activităţilor de laborator 
• capacitatea de a avea un comportament etic. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina „Biochimie” îşi propune ca obiectiv principal dobândirea de 

către studenţi a cunoştinţelor integrate necesare ulterior în studiul 

disciplinelor de specialitate, în strînsă concordanţă cu obiectivele 

programului de studiu. 

Obiectivele specifice La sfârșitul cursului, studentul trebuie să demonstreze dobândirea de 

cunoștințe și înțelegere în următoarele aspecte: 
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• Cunoaşterea compoziţiei materiei vii: bioelemente şi biomolecule. 

• Fundamentarea aspectelor biochimice esenţiale ale biocomponentelor. 

• Prezentarea unor tipuri de comunicare biochimică intra- şi 

interspecifică, la animale și plante. 

• Capacitatea studenţilor de a utiliza metodele de analiză şi izolare a 

compuşilor din probe biologice.  

• Capacitatea de abordare sistemică a metodelor biochimice de analiză 

în funcţie de analit, sensibilitatea metodei, disponibilitate şi rezultate.  

• Capacitatea de comunicare folosind limbajul şi conceptele specifice. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Obiectul biochimiei. Istoricul biochimiei. Caracterul interdisciplinar al biochimiei şi 

domenii de aplicaţii. Nivele de organizare a materiei vii: Structura şi funcţiile celulei. 

Compoziţia chimică a materiei vii (bioelemente şi biomolecule). Rolul şi funcţiile apei 

şi al sărurilor minerale în organismele animale si vegetale. 

2 

Curs 2 Biochimia glucidelor: structura şi proprietăţile biochimice ale unor monoglucide, 

oligoglucide. 
2 

Curs 3 Biochimia glucidelor: structura şi proprietăţile biochimice ale poliglucidelor naturale 

importante biochimic. Surse de materii prime. Glicozide toxice din plante. 
2 

Curs 4 Biochimia lipidelor: structura şi funcţiile lipidelor simple (gliceride, steride, ceride). 2 

Curs 5 Biochimia lipidelor: structura şi funcţiile lipidelor complexe (fosfatide şi 

sfingofosfatide). Prostaglandine. 
2 

Curs 6 Biochimia aminoacizilor: structura, proprietăţi biochimice şi rolul biologic al 

aminoacizilor proteici şi neproteici.  
2 

Curs 7 Biochimia proteinelor: Peptide: biosinteză, funcţii biologice. Peptide naturale și 

sintetice. 
2 

Curs 8 Biochimia proteinelor Proteide: structura şi funcţiile unor proteide vegetale şi animale. 

Surse de materii prime convenţionale şi neconvenţionale. Hidroliză. Reprezentanți. 
2 

Curs 9 Acumularea şi utilizarea informaţiei în sistemele biologice: acizii nucleici. Structura, 

funcţiile şi proprietăţile ADN şi ARN. 
2 

Curs 10 Enzime: generalităţi, structura şi mecanismul de acţiune al enzimelor. Clasificare. 

Reprezentanți. 
2 

Curs 11 Enzime: Cinetica reacţiilor enzimatice. Specificitate. 2 

Curs 12 Vitamine hidrosolubile şi liposolubile 2 

Curs 13 Hormoni: Structura şi funcţiile fiziologice ale hormonilor din plante şi animale. 

Fitoestrogenii. 
2 

Curs 14 Tipuri de comunicare biochimică în cadrul aceleaşi specii: Strategii de supravieţuire a 

plantelor în ecosistem (alelopatia). Comunicarea biochimică la insecte prin intermediul 

feromonilor.  

Tipuri de interacţiuni biochimice între specii. 

2 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 Norme de tehnica securităţii muncii în laboratorul de Biochimie. Vase şi aparate de 
laborator specifice. 

2 

Lab 2 Cântărirea probelor. Măsurarea volumelor, erori de măsurare. Prepararea soluțiilor – 2 
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teorie și practică. Concentrații. Exerciții numerice. 

Lab 3 Reacţii de identificare a glucidelor din extracte naturale. 2 

Lab 4 Analiza componentelor lipidelor simple şi complexe. 2 

Lab 5 Identificarea aminoacizilor şi proteinelor din surse vegetale şi animale. 2 

Lab 6 Reacții de precipitare reversibilă și ireversibilă a proteinelor. 2 

Lab 7 Test de evaluare a cunoştinţelor la laboratorul de biochimie. 2 

Total ore laborator 14 

Metode de predare 

Activitate frontală, pe grupe, individuală, scheme, explicația, experimente de laborator 
Predare interactiva, videoproiector, online 

 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Oancea Simona, Biochimie ecologică, Editura Alma Mater, Sibiu, 2007. 

Oancea Simona, Căi metabolice primare în sistemele biologice, Editura Universităţii 
"Lucian Blaga" Sibiu, 2005. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Lehninger A., Biochimie, vol. I si II, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987. 

Gârban Z., Biochimie: Tratat comprehensiv vol. I Bazele biochimiei, Edit. Academiei 

Române, 2014 

A.E. Avacovici, Z. Gârban, Biochimie structurală, Edit. Eurobit Timișoara, 2008. 

Darie N., Oancea S., Lucrări practice de biochimie alimentară, Editura Universităţii 

“Lucian Blaga” Sibiu, Romania, 1999. 

M. Gilca, Noțiuni de biochimie structurală, Edit. Carol davila, 2011. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
• Conţinuturile abordate acoperă teme fundamentale şi aplicative ale disciplinei ce asigură familiarizarea 
studenţilor cu problematica specifică disciplinei (concepte, teorii, idei, ipoteze, legi, principii şi metode, 
cercetare, analiză critică, inovare); 
• Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competenţelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) şi a competenţelor transversale; 
• Conţinuturile disciplinei sunt abordate în manieră inter-, intra-, trans- şi/sau  multidisciplinară astfel încât 
să stimuleze iniţiativa, independenţa în gândire, analiza critică şi  gândirea creativă, care stau la baza 
formării la studenţi a competenţelor necesare cercetării ştiinţifice în domeniu, a   competenţelor 
profesionale şi transversale necesare absolvenţilor pentru rezolvarea eficientă şi creativă a problemelor şi a 
situaţiilor noi de muncă; 
• Conţinuturile abordate cuprind teme de actualitate (pe plan local, naţional, internaţional) ce constituie 
subiectul de interes şi/sau al unor dezbateri/cercetări realizate de asociaţiile profesionale şi/sau angajatori.  
• Conţinuturile disciplinei au fost selectate ca urmare a colaborării cadrelor didactice cu alte cadre 
didactice din universitati din tara si/sau strainatate, ca urmare a colaborării cu mediul de afaceri 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 
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Curs 

Evaluare pe parcurs și finală: 

volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Lucrare scrisă, teste grilă 

Evaluare online 70 
 

Evaluare pe parcurs și finală: 

organizarea conţinutului 
 

Laborator 

Aplicarea achiziţiilor în 

oferirea unor exemplificări, în 

realizarea de analize, în 

rezolvarea unor exerciţii, 

probleme, în susţinerea unor 

argumentări, etc. 

Pe parcursul fiecărei şedinţe de 

laborator fiecare student este 

evaluat pentru maniera în care s-a 

pregătit şi lucrează practic 

tematica programată.  

La sfârșitul fiecărui capitol se 

verifică cunoștințele printr-un 

scurt test grilă. 

Media notelor reprezintă 1/3 din 

nota profesională.  

Media aritmetică a testelor grilă 

reprezintă 1/3 din nota 

profesională 

 

Evaluare online 

30 

 

Utilizarea achiziţiilor proprii 

disciplinei în abordarea inter-, 

intra-, multi- şi/sau 

transdisciplinară a unor 

probleme/situaţii problemă. 

 

 

Evaluare sumativă – test teoretic 

final. 

Nota testului teoretic final 

reprezintă 1/3 din nota 

profesională. 

 

Evaluare online 

 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi încadrarea corectă a moleculelor în clasa de biomolecule. 
Cunoaşterea a cel puţin 2 proprietăţi biochimice a principalelor componente ale materiei vii. 
Cunoaşterea a cel puţin 2 funcţiuni biologice ale bioconstituenţilor şi aplicaţiile lor practice. 
Cunoaşterea modalităţilor de comunicare biochimică în cadrul unei specii şi între specii. 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. univ. dr. Simona Oancea            

Director de departament Lect. dr. Voichița Gheoca  

  

  


