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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul reprezintă un compartiment fundamental al biologie şi biochimiei, dedicat studierii componenţei organice, 
structurii şi funcţiilor substanţelor organice, precum şi proceselor chimice ce au loc în organismele vii. Biochimia 
aplică metodele fizico-chimice în studierea tuturor manifestărilor vieţii, cercetând compoziţia chimică a materiei 
vii şi transformările la care sunt supuşi diferiţi compuşi chimici în lumea vie. Fiind o ştiinţă experimentală, 
succesul biochimiei este legat indispensabil de capacitatea de a experimenta, bazată pe cunoştinţele moderne, 
utilizând o tehnică avansată de laborator, precum şi de sinteza datelor înregistrate, ideal interpretate şi analizate 
veridic. Descifrând bazele moleculare ale fenomenelor specifice vieţii, biochimia exercită o influenţă 
considerabilă asupra progresului tuturor ştiinţelor biologice, contribuind la apariţia unor noi ştiinţe precum 
biologia moleculară, ingineria genetică, ingineria enzimatică. Importanţa biochimiei este determinată de 
contribuţia la soluţionarea unor sarcini de actualitate cu care se confruntă medicina, agricultura, ecologia, 
zootehnia, industria alimentară, farmaceutică şi chimică. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale:  
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile compuşilor chimici în rezolvarea 

sarcinilor practice; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- sinteza, evaluarea şi valorificarea datelor din domeniul chimiei anorganice, analitice, organice şi fizice în 

explicarea proceselor şi fenomenelor chimice pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- evidenţierea corelaţiei compoziţia – structura – proprietăţile combinaţiilor chimice; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să descrie componentele materiei vii şi legătura dintre ele; 
- să caracterizeze metabolismul materiei vii; 
- să aplice metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului şi 

compoziţiei chimice a probelor biologice analizate; 
- să poată utiliza materialul didactic şi aparatura specifică din laboratorul de biochimie; 
- să formeze deprinderile şi abilităţile în analizarea şi evaluarea noţiunilor de biochimie; 
- să integreze cunoştinţele teoretice şi practice dobândite la disciplina de biochimie cu cele obţinute de la alte 

discipline fundamentele şi utilizarea lor pentru cercetările ulterioare; 
- să stabilească importanţa principalelor substanţe organice - proteine, enzime, glucide, lipide, acizi nucleici, 

vitamine - în funcţionarea şi reglarea funcţiilor organismului; 



- să poată organiza activităţi practice: să formeze o echipă, să împartă sarcinile, să colaboreze, să pregătească 
materialele, să înregistreze rezultatele, să comunice rezultatele, să le discute în echipă. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie organică şi 
Biologie aplicată. 
Teme de bază: Metode de studiu în biochimie.  Aminoacizi proteinogeni. Clasificarea şi proprietăţile lor fizico-
chimice. Proteinele – cea mai numeroasă clasă de substanţe organice. Nivelele de structură ale moleculei 
proteice. Enzime. Rolul biologic, clasificare, coenzime. Vitamine. Rolul biologic şi avitaminozele. Coenzime. 
Glucide. Rolul biologic, clasificare. Lipide. Clasificare, structură. Rolul biologic. Acizii nucleici. Clasificare şi 
structură. Replicarea. Etapele biosintezei ADN.  Transcrierea. Etapele biosintezei ARN. Translarea. Etapele 
biosintezei proteinelor. Reglarea şi procesele posttranslaţionale.  Metabolismul. Noţiuni generale de 
bioenergetică. Principalele căi anabolice şi catabolice. Metabolismul glucidelor. Metabolismul aminoacizilor şi 
proteinelor.  Metabolismul lipidelor. Metabolismul acizilor nucleici. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie obligatorie: 
1. Pavel Grigorcea, Aliona Glijin, Ala Cherdivară Biochimie. Compendiu. Lucrări de laborator. Teste. Chişinău 

USM 2009. 
2. Ala Cherdivară, Pavel Grigorcea, Aliona Glijin Biochimie. Teste, Chişinău USM, 2010.  
3. Pavel Grigorcea, Aliona Glijin Biochimie tehnologică (lucrări de laborator), Chişinău, USM, 2003.  
4. Grigorcea P., Ciobanu V., Reva V., Biochimie generală (lucrări de laborator), Chişinău, USM, 1998.  
5. Kucerenco N.F. ş. a. Biochimie, Chişinău, 1991.  
6. Lehninger, Bucureşti 1987, 1992; Moscova 1974.  
7. Lisîi L. Biochimie, Chişinău, 1999.  
Bibliografie opţională: 
1. Nelson D., Cox M. Lehninger. Principles of biochemistry. 4th edition (versiune pdf).  
2. П. Д. Григорча, А. Г. Глижин Технологическая биохимия (Лабораторные работы), USM, 2004.  
3. Petrescu L, Biochimie, V.I., V.II., Cluj-Napoca 1998. 
4. Анисимова А.А. и др. Основы биохимии Москва, МГУ, 1990. 
5. Березин И.В., Савин Ю.В. Основы биохимии Москва, 1986. 
6. Reva Veaceslav, Glijin Aliona Proteomica, Chişinău USM, 2010. 
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