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ENZIMOLOGIA APLICATIVĂ 

1. 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 

IV (învăţământ cu frecvenţă) 7 

E 

G – unitate de 
curs general 

A - unitate de 
curs opțională 
de diferențiere 
a specialității 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminare 
Lucrări de 
laborator 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

120 24 24 12 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia anorganică și organică, Chimia analitică, Biochimia generală, Bazele 
biotehnologiei, Biotehnologia alimentară. 

Conform competenţelor Determinarea activității enzimatice în materiile prime la fabricarea 
produselor biotehnologice. 
Identificarea proceselor tehnologice la producerea produselor 
biotehnologice de aplicare a preparatelor enzimatice în scopul 
îmbunătățirii calitatea produsului finit. 

 

4. 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.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice utilizării preparatelor 
enzimatice la fabricarea produselor biotehnologice. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi procedeelor tehnologice de fabricare 
a preparatelor enzimatice. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea activității enzimatice a unei 
enzime în produsele alimentare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a proceselor tehnologice care 
necesită administrarea preparatelor enzimatice. 

http://www.utm.md/
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 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 
preparatelor enzimatice 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 unui referat 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. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea procedeelor de fabricarea a preparatelor enzimatice și de administrare a lor. 

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

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Consideraţii generale. 2 

T2. Noțiuni generale despre preparatele enzimatice. Preparate enzimatice imobilizate. 
Domenii de utilizare. Preparate enzimatice de fermentație, constitutive și microbiene. 
Domenii de utilizare. 

4 

T3. Noțiuni generale despre metodele şi tehnicile utilizate în enzimologie. Extracția enzimelor.  
Purificarea,fracționarea, separarea și cristalizarea enzimelor. 
Metode de determinare a activității enzimatice. 

6 

T4. Preparate enzimatice utilizate în tehnologia malțului la producerea berii. Preparate 
enzimatice utilizate în tehnologia berii. Fermentarea primară a mustului de bere. 
Preparate enzimatice exogene utilizate la fermentarea secundară și maturarea berii 

6 

T5. Preparate enzimatice utilizate la producerea alcoolului etilic din cereale. 2 

T6. Preparate enzimatice utilizate la producerea vinurilor. 2 
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T7. Alte domenii de utilizare a preparatelor enzimatice. Enzimele proprii ţesutului muscular şi 
proteolitice. Importanţa lor în industria cărnii. Preparate enzimatice exogene utilizate 
pentru coagularea laptelui şi maturarea brânzeturilor. 

2 

Total prelegeri: 24 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea activităţii invertazei în sucuri. 4 

LL2. Determinarea activităţii enzimei polifenoloxidaza. 4 

LL3. Determinarea activităţii enzimei catalaza. 4 

Total lucrări de laborator: 12 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica seminarelor 

S1. Surse de enzime. Schema tehnologică de obţinere a enzimelor din diferite surse. Domenii 
de aplicare a enzimelor imobilizate. 

2 

S2. Tipuri de preparate enzimatice comerciale. 4 

S3. Metode de extragere și purificare a preparatelor enzimatice. Metode de fracționare a 
preparatelor enzimatice. 

6 

S4. Rolul enzimelor în tehnologia malțului la producerea berii. Rolul enzimelor în tehnologia 
berii utilizate la fermentarea primară a mustului de bere. Rolul enzimelor la fermentarea 
secundară și maturarea berii. 

6 

S5. Aplicaţii practice ale enzimelor la fabricarea alcoolului etilic din cereale. 2 

S6. Utilizarea preparatelor enzimatice pentru facilitarea filtrării şi limpezirii vinurilor. 2 

S7. Rolul enzimelor la accelerarea maturării, condiţionării aluatului şi formarea aromei 
pâinii. 

2 

Total seminare: 24 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Balanuță A., Crudu S., Nazaria A., Sandu I. Ghid metodic pentru lucrări de laborator. 
Biotehnologii alimentare. Chișinău, Ed. „Tehnica-UTM”, 2016.- 40 pag. 

2. Banu C., ș.a. Biotehnologii în industria alimentară. București, Tehnica, 2000. -686 pag. 
3. Crudu S. Enzimologie aplicativă. Platforma moodle. 
4. Raicu P., ș.a. Biotehnologii moderne. Bucureşti: Ed. Tehnicp, 1990. -285 pag. 

Suplimentare 1. Cachiţă, C.D., Deliu C., Rákosy-Tican E., Ardelean A., Tratat de biotehnologie vegetală, vol. I, 

Ed. “Dacia”, Cluj-Napoca, 2004. - 433p.  
2. Jurcoane S., P.Cornea ş.a. Tratat de biotehnologie. Vol. II. Bucureşti., Ed. tehnică. 2006. - 668 

p. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

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. 
 


