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BAZELE BIOTEHNOLOGIEI 

Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 552.2 Biotehnologii Industriale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

 
 
III (învăţământ cu frecvenţă) 

 
 

5 
 

E 

 
S – unitate de 

curs de 
specialitate  

 
A - unitate de 
curs opțională 
de diferențiere 
a specialității 

4 

 

1. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminare 
Lucrări de 
laborator Lucrare de an 

Studiul 
materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 36 12 12 - 36 24 
 

2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia anorganică și organică, chimia analitică, biochimia generală, 
microbiologia generală,  chimia alimentară. 

Conform competenţelor Determinarea calității materiei prime și auxiliare la fabricarea produselor 
biotehnologice. 
Studierea etapelor tehnologice și elaborarea schemelor tehnologice de 
fabricare a produselor biotehnologice. 
Identificarea proceselor tehnologice la producerea produselor 
biotehnologice. 

 

3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
computer (notebook). Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminare/Lucrări 
de laborator 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. Rapoartele la lucrările de laborator trebuie să fie încărcate pe platforma 
moodle până la data stabilită.  

 

4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice pentru fabricarea 
produselor biotehnologice. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi procedeelor tehnologice de 
fabricare a produselor biotehnologice. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea calității produselor 
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biotehnologice, cât și a materiilor prime și auxiliare. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a proceselor tehnologice și 

biotehnologice la fabricarea produselor biotehnologice. 
 Elaborarea schemelor tehnologice de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 

tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru fabricarea 
produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 
tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii 
produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice 
asociate. 

 Elaborarea schemelor și instrucțiunilor tehnologice, selectând şi utilizând principii, 
concepte şi metode specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii produselor 
biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea unei lucrări de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea etapelor tehnologice și biotehnologice la fabricarea produselor 
biotehnologice. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie schema tehnologică de obținere a produselor 
biotehnologice. 
Să selecteze procedee adecvate pentru fabricarea produselor biotehnologice. 
Să formeze un algoritm optim de fabricare a produselor biotehnologice. 
Să aplice corect procedeele de fabricare a produselor biotehnologice. 

 

6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica prelegerilor 

T.1. Noţiuni generale privind biotehnologia şi industria biotehnologică. Istoricul dezvoltării 
biotehnologiei ca ştiinţă şi tehnică. Procese şi produse biotehnologice. Dezvoltarea 
industriei biotehnologice şi rolul cercetării fundamentale în biotehnologie. 

2 

T.2. Clasificarea biotehnologiilor. Biotehnologii clasice si moderne. 2 

T.3. Microorganismele utilizate în biotehnologii. 2 

T.4. Substanţe utile produse prin biotehnologii. 4 

T.5. Biotehnologiile şi bioindustria: prezent şi perspective 2 
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T.6. Importanţa producţiei de enzime. Obţinerea de preparate enzimatice din 

microorganisme. 

2 

T.7. Importanţa producţiei de enzime. Obţinerea de preparate enzimatice din 
microorganisme. 

2 

T.8. Stabilizarea preparatelor enzimatice. 2 

T.9. Enzime imobilizate. Metode de imobilizare. Proprietăţile enzimelor imobilizate şi 
domeniile de bază ale utilizării enzimelor imobilizate. 

2 

T.10. Utilizarea enzimelor în industria alimentară şi în medicină. 2 

T.11. Biotehnologii utilizate în producerea de proteine monocelulare neconvenţionale. 2 

T.12. Materii prime utilizate pentru producţia microbiană de biomasă, respectiv proteină. 2 

T.13.Tehnologia obţinerii de biomasă microbiană. Tehnologii utilizate în obţinerea de 
biomasă microbiană. 

2 

T.14. Producerea de proteine neconvenţionale prin tehnologii de cultivare intensivă a 
microalgelor. 

2 

T.15. Importanţa producerii de aminoacizi cu ajutorul unor microorganisme. Factorii care 
condiţionează producerea microbiologică de aminoacizi. 

2 

T.16. Biotehnologia producerii acidului glutamic. 2 

T.17. Biotehnologia producerii lizinei. 2 

Total prelegeri: 36 
 

 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Tehnici de sterilizare utilizate în biotehnologii industriale. 4 

L.L.2. Studiul particularităţilor de creştere a microorganismelor (bacterii, drojdii etc.) în 
diverse tipuri de culturi: cultivare staţionară; cultivare submersă cu agitare; în medii 
lichide, pe medii semisolide şi pe medii dense.  

4 

L.L.3.Însămânţarea culturilor de bacterii, drojdii, mucegaiuri. 4 

Total lucrări de laborator: 12 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica seminarelor 

S.1. Rolul biotehnologiilor în industria alimentară. 2 

S.2. Surse de energie a microorganismelor. 2 

S.3. Produsele obţinute prin biotehnologii. 2 

S.4. Tipuri de microorganisme utilizate în industria alimentară. 2 

S.5. Utilizarea enzimelor în biotehnologiile industriale. 2 

S.6. Tehnologii utilizate în obţinerea de biomasă microbiană. 2 

Total seminare: 12 
 
 
 

7. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Banu C.,  Biotehnologii in industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987. 

2. Banu C., Biotehnologii in industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000. 

3. Caşcaval D., Oniscu C., Galaction A., Inginerie biochimică şi bioreactoare, Iaşi, 2002. 

4. Crăciun T., Geniul genetic şi ameliorarea plantelor, Bucureşti, ed. Cereş, 1978. 

 

5. Raicu P., ş.a. Biotehnologii moderne, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990.  
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6. Jurcoane Ştefania şi colab. Tratat de Biotehnologie vol.1.Editura Tehnică, Bucureşti, 

2004. 

7. Jurcoane  Ştefania şi colab.Tratat de Biotehnologie  vol.2. Editura Tehnică, Bucureşti, 

2009. 

8.Palii A., Comarov Galina, şi colab., Biotehnologii moderne în fitotehnie şi biosecuritate. 

Editura Tipografiei centrale, Chişinău, 2004. 

8. Dorina Cachiţă-Cosma, Constantin Deliu, Lenuţa Rakosy-Tican, Aurel Ardelean, Tratat 

de Biotehnologie vegetală vol.1. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.   

9. Jurcoane Ştefania, Jurcoane Ştefania , Biotehnologie generală, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 2001. 

10. Banu C., Biotehnologii in Industria Alimentara, Editura Tehnica, Bucureşti, 2000. 

11. Albert Sasson, Biotehnologii şi dezvoltare. Editura tehnică, Bucureşti, 1993. 

12. Raicu Petre si colab., Biotehnologii moderne, Editura Tehnica, Bucureşti,1990. 

13. Raicu Petre, Elena Marcela Badea, Cultura de celule si biotehnologiile moderne, Editura 

Ştiinţifica si Enciclopedica, Bucureşti, 1986. 

14. Vasilescu I., Tehnologia enzimelor, Editura Tehnica, Bucureşti, 1985. 

15. Zarnea Gh. Si colab., Biotehnologia preparatelor enzimatice microbiene, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1980. 

16. Leşanu Mihai, Principii de biotehnologie, Ed. USM, Chişinău, 1994. 

17. Leşanu Mihai, Osnovi  Biotehnologii, Editura USM, Chişinău, 1992. 

Suplimentare 1. Câmpeanu Gh., Dumitriu I., Procese în biotehnologie, Vol. 1, Vol. 2, ed. Ars Docendi, 2002, 

Bucureşti (în format electronic poate fi găsit  pe 

http://www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul1/http://www.unibuc.ro/eBooks/

biologie/ProgreseVolumul2/). 

2. Rudic V.,  Aspecte noi ale biotehnologiei moderne, Chişinău, ed. Ştiinţa, 1993. 

3. Jurcoane S., P.Cornea ş.a., Tratat de biotehnologie, Vol. I și II, Ed. Tehnică, Bucureşti. 

4. Rogov I.A., Antipova L.V., Ṣuvaeva G.P., Pişcevaia biotehnologia, Izdatelistvo ’’Kolos’’, 

Moskva, 2004. 

5. Elinov N.P., Osnovî biotehnologhii,  Izdatelistvo ‘’Nauka’’, Moskva, 1995. 
 

8. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% - 70% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a preparatelor enzimatice la 
fabricarea produselor biotehnologice. 

 

http://www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul1/http:/www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul2/
http://www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul1/http:/www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul2/

