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Domeniul științific Medicină veterinară 

Descriere post 
Postul de Profesor, poziţia I/B/1, are în componenţă ore de curs (6 
ore/săpt) la disciplina de Chimie/Biochimie 1 semestrul I şi lucrări 
practice de Chimie/Biochimie II (6 ore/săpt) în semestrul II 
 
Cursul de Chimie/Biochimie 1 are ca obiectiv principal dobândirea de 
către studenţi a unor cunoştinte fundamentale de chimie generală, 
organică şi biochimie necesare înţelegerii organizării şi funcţionării 
organismelor vii.  Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi 
însuşească deprinderile practice necesare pentru munca de laborator, 
utiliarea instrumentarului şi aparaturii de laborator, să realizeze o 
determinare urmând o procedură elaborată şi să interpreteze în mod 
critic rezultatele obţinute. 

Atribuțiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de 
chimie şi biochimie.   
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
Asistenţă la examene;  
Îndrumare lucrari de licenţă;  
Elaborare materiale didactice;  
Activitate de cercetare ştiinţifică;  
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
Participare la manifestări ştiinţifice;  
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă 
şi de cercetare ale colectivului; 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Principiile generale de organizare moleculară a materiei vii.  
Legături şi interacţiuni chimice. Apa. Acizi. Baze. Săruri. Noţiunea de 
pH şi sisteme tampon. Valenţa. Izomeria biomoleculelor. Tipuri de 
schelete moleculare. Compuşi organici cu grupări funcţionale – 
reactivitate.  
Protide. Aminoacizi – structură, clasificare, rol biochimic. Proteine - 
caracteristici structurale, clasificarea şi distribuţia proteinelor, funcţiile 
proteinelor în organisme animale. 
Glucide. Consideraţii generale, rol biochimic, clasificare. 
Monoglucide, oligoglucide – structură, proprietăţi, rol biochimic. 



Poliglucide omogene, neomogene şi conjugate (peptidoglicani si 
lipopoliglucide). 
Lipide. Consideraţii generale, rol biochimic, clasificare. Constituenţi ai 
lipidelor: acizi graşi, alcooli, aminoalcooli. Lipide simple. Steroli şi 
derivaţi ai acestora. Lipide complexe. 
Acizi nucleici. Baze nucleice, nucleozide şi nucleotide. Caracterizare 
generală: structura acizilor nucleici, proprietăţi, rol biologic. 
Metabolismul biomoleculelor – căi generale. 
 
Bibliografie  
 
1. Lehninger, A.L., Biochimie,vol.1 şi 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 
1987 şi 1992 şi ediţiile ulterioare în limba engleză. 
2.  Peter N. Campbell, Anthony D. Smith, Biochimie ilustrata, Editura 
Academiei Române, Bucuresti, 2004 
3.  Tămaş V., Şerban M., Maria Cotruţ, Biochimie Medicală 
Veterinară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ,1981 
4.  Murray, R., Bender, D., Botham, K.M.,  Kennelly, P.J., Rodwell, 
V., Weil, A.P., Harpers Illustrated Biochemistry,  29th Edition, 
LANGE Basic Science, McGraw-Hill Medical, 2012 

 


