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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL   

1.3. DISCIPLINA: BIOCHIMIE   

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii  : BIOCHIMIE   

2.2 Locaţia disciplinei: B-dul Eroii Sanitari 8, Sector 5 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof.Dr. Maria Greabu, Prof.Dr. Alexandra Totan, Şef lucrări Dr. Daniela 

Miricescu, Şef lucrări Dr. Bogdan Calenic  

 

2.4. Titularul activităților de Lp: Prof.Dr. Alexandra Totan, Şef lucrări Dr. Daniela Miricescu, Şef lucrări Dr. 

Bogdan Calenic, Asist.Univ.Dr. Radu Rădulescu,  Asist.Univ.Dr. Iulia Stănescu 

 

2.5. Anul de   

studiu 

I 2.6. Semestrul I şi II 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DF 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)  
 

Nr. ore pe 

săptămână 

4 din care :  curs 2 Lucrări practice 2 

Total ore din planul 

de învățământ 

56/ sem I 

56/ sem II 

Din care :        curs 28( 14 sapt 

x2)/ sem I 

28( 14 sapt 

x2)/ sem II 

 

 

Lucrări practice 28( 14 sapt 

x2)/ sem I 

28( 14 sapt 

x2)/ sem II 

 

 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 20 

Alte activități 8 

Total ore de studiu individual  44 

Nr. total ore pe semestru  100 

Numărul de credite  Sem I -  4 



Sem II - 4 

 

 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe de chimie organică 

4.2. de competențe - 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
5.1.  de desfășurare a cursului Cursul se desfășoară în Amfiteatrul mare 

al   Facultăţii de Medicină  Dentară 

cu sistem de proiecţție 

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări powerpoint, filme 

didactice 
5.2. de desfășurare a lucrărilor practice  Laboratoare au dotări specifice activităților practice.  

Fiecare student trebuie să își completeze caietul de 

lucrări practice cu rezultatele obținute. 

La fiecare şedinţă de lucrări practice se desfăşoară 

seminar din materia de curs, lucrarea practică ce 

urmează a fi efectuată şi susţinerea unui referat 

 

6. Competențe specifice acumulate 

 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- Însuşirea manevrelor de folosire a lichidelor biologice, a proprietăţilor şi 

modului de utilizare a unor materiale utilizate în medicina dentară, 

dobândirea unui minim de cunoştinţe practice privind tehnicile de 

laborator, principiul şi utilizarea unor aparate şi ustensile folosite în 

laborator, dobândirea unui plus de manualitate, capacitatea de a interpreta 

rezultatele obţinute şi de a stabili relaţia dintre constantele biologice şi  

etiopatogenia unor afecţiuni orale şi sistemice 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

‐ Preocuparea  pentru  perfecţionarea  profesională 

- Capacitatea de a lucra eficient în echipă 

- Capacitatea de a utiliza și corela noţiunile asimilate într-un context nou  

‐ Dezvoltarea limbajului știinţific biomedical de bază 

‐ Capacitatea de a aplica noțiunile teoretice în practica medicală  

‐ Capacitatea de a stabilii corelații interdisciplinare 

 

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

5.1. Obiectivul general - Prezentarea aspectelor fundamentale de biochimie pentru a 

înţelege  procesele biochimice din organismul uman. Dobȃndirea 

unor cunoştinţe de bază privind procesele fiziologice şi patologice 

din cavitatea orală  și relatia acestora cu afectiunile sistemice. 

Cunoaşterea celor mai moderne tehnici de laborator de biochimie 

folosite în practica medicală şi în cercetarea ştiinţifică  



5.2. Obiective specifice • Cunosterea și inţelegerea proceselor metabolice desfăsurate în  

ţesuturile oro-dentare în perspectiva modernizării procedeelor 

terapeutice, în contextul în care, medicina dentară modernă beneficiază 

din ce în ce mai mult de noile cercetări știinţifice cu caracter biochimic 

• Cunoaşterea celor mai moderne tehnici şi modalităţi de investigare a 

ţesuturilor oro-dentare 

• Stimularea abilităţii de a implementa  cunoştinţele acumulate în 

practica stomatologică şi a colaborării interdisciplinare 

• Dobândirea de cunoştinţe  pentru înţelegerea la nivel molecular a 

mecanismelor biochimice din cavitatea orală și relaţia acestora cu 

afecţiunile sistemice 

• Aptitudinea de implementare și integrare a cunostintelor biochimice 

dobandite în disciplinele clinice și în practica medicala  

• Menţinerea interesului pentru progresul în cercetarea biomedicală 

stomatologică 

 

8. Conținutul 

 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

SEMESTRUL I 

 

Obiectul biochimiei.  Relaţia biochimiei cu alte 

ştiinţe biomedicale. Obiectul biochimiei cavităţii 

orale. Cadrul definiţiei sănătăţii orale 

Aminoacizi: structură, proprietăţi fizice si chimice  

 

 

*Expunerea interactivă a 

materialului conform 

programei analitice, folosind 

mijloace 

multimedia, prezentări 

powerpoint, filme didactice 

*Prelegere,  expunere  sistem

atică,conversaţie,  corelaţii  bi

ochimie-aspecte  clinice 

*Exemplificare, 

problematizare, dezbatere 

* Conţinutul cursului este 

dinamic, permanent corelat 

cu cursuri similare de la 

Facultăţi de Medicină 

Dentară din ţară şi din 

străinătate cu care colaborăm 

şi conform ultimelor 

descoperiri din domeniu 

 

 

 

* La sfârşitul fiecarui 

curs, au loc discuţii cu 

studenţii referitor la 

materialul prezentat 

*Se evidenţiază 

aspectele mai 

interesante, cele care 

ar trebui detaliate 

*Se insistă pe 

aspectele specifice de 

medicină dentară 

*Stimularea 

studenţilor pentru a 

participa la activitatea 

de cercetare a 

disciplinei 

Peptide: clasificare, denumire, proprietăţi, 

glutationul (structură, rol)   

Proteine I: structură, proprietăţi, imunoglobuline  

Proteine II: mioglobină, hemoglobină, citocromul c, 

colagen, elastină, keratine   

Enzime I: structură, nomenclatură, clasificare, 

specificitate 

Enzime II: cinetică, inhibiţia şi reglarea activităţii 

enzimelor, izoenzime  

Vitamine liposolubile: A, D, K, E, F (structură, rol)  

Vitamine hidrosolubile: B1, B2, PP, B6, B12 (fără 

structură), C, acidul pantotenic, acizii folici (fără 

structură), biotina.  

Structură, forme biologic active, rol 

Metabolism energetic I: energia liberă, 

determinarea energiei libere, cuplarea reacţiilor 

endergonice cu cele exergonice, modalităţi de 

utilizare a ATP   

Metabolism energetic II: căile de sinteză a ATP, 

lanţul respirator şi fosforilarea oxidativă, 

componentele lanţului respirator, teoriile 

mecanismului fosforilării oxidative, decuplanţi ai 

fosforilării oxidative de lanţul respirator, alte lanţuri 

respiratorii 

   



Glucide şi metabolism glucidic I: caracteristici 

generale ale glucidelor, formele ciclice ale 

glucidelor, izomeria monozaharidelor, 

aminozaharuri, dezoxizaharuri, proprietăţi fizico-

chimice ale monozaharidelor, oligo- şi polizaharide, 

digestia şi absorbţia glucidelor 

Glucide şi metabolism glucidic II: glicoliza, 

decarboxilarea oxidativă a piruvatului, ciclul Krebs, 

bilanţul energetic al arderii glucozei, calea 

pentozofosfaţilor, calea acidului glucuronic,  

gluconeogeneza (ciclul Cori, GNG din aminoacizi şi 

din lipide), reglarea GNG, metabolismul 

glicogenului, fructozei şi galactozei 

 

Lipide şi metabolism lipidic: clasificarea lipidelor, 

acizi graşi, gliceride, fosfogliceride, lipide 

nesaponifiabile, eicosanoizi, digestia şi absorbţia 

lipidelor 

Lipide şi metabolism lipidic: metabolismul 

colesterolului, metabolismul acizilor graşi (beta-

oxidarea acizilor graşi saturaţi şi nesaturaţi, oxidarea 

acizilor graşi în peroxizomi, biosinteza acizilor graşi 

saturaşi şi nesaturaţi, biosinteza “de novo” a acidului 

palmitic), metabolismul glicerolului şi trigliceridelor, 

lipidele plasmatice, cetogeneza 

 

SEMESTRUL II 

 

 

Metabolismul aminoacizilor şi proteinelor I: 

starea dinamică a proteinelor, bilanţuri azotate, 

digestia proteinelor şi absorbţia aminoacizilor, 

transdezaminarea, metabolismul amoniacului, 

ureogeneza şi interrelaţiile cu ciclul Krebs  

Metabolismul aminoacizilor şi proteinelor II: 

utilizarea scheletului hidrocarbonat al aminoacizilor, 

creatina, compuşi conjugaţi ai aminoacizilor, 

biosinteza şi degradarea hemului, hiperbilirubinemii, 

metabolismul nucleotidelor purinice şi pirimidinice 

(sinteza “de novo” a nucleotidelor purinice şi 

pirimidinice, originea atomilor de carbon şi azot din 

nucleul purinic, sinteza AMP şi GMP din IMP, 

reglarea biosintezei “de novo” a nucleotidelor 

purinice, originea atomilor de carbon şi azot din  

nucleul primidinic, formarea CTP din UMP, 

biosinteza dezoxiribonucleotidelor, degradarea 

bazelor purinice şi formarea acidului uric, patologia 

metabolismului purinelor, degradarea bazelor 

pirimidinice 

Hormoni I: clasificare, reglare, mecanism de 

acţiune, hormoni hipotalamici, hipofizari, tiroidieni 

  

Hormoni II: medulosuprarenalieni, steroizi, 

hormoni cu rol în metabolismul fosfocalcic, hormoni 

pancreatici, relaţia cu structurile orale 



Interrelaţii metabolice : în stadiul absobtiv, 

postabsorbtiv, inanitie, stres, diabetul zaharat  

Metabolismul şi toxicitatea oxigenului. Stresul 

oxidativ şi patologia orală : specii reactive ale 

oxigenului, antioxidantii, stresul oxidativ-mecanism 

biochimic comun al afectiunilor sistemice si orale 

Acizii nucleici I: structura chimică, ADN (structură, 

biosinteză) 

Acizii nucleici II: ARN (structură, biosinteză), codul 

genetic, biosinteza proteinelor, mutaţii 

Biochimia gustului 

Metabolismul ţesutului osos 

Glicoproteine şi proteoglicani: structuri şi roluri. 

Glicoproteine salivare- semnificaţie clinică 

Biochimia dinţilor. Relaţia fluorului cu structurile 

dure dentare. Procese biochimice în cariogeneză 

Factori care influenţează integritatea structurilor 

orale 

Biochimia salivei: compoziţie, funcţii, semnificaţie 

clinică 

Biochimia plăcii dentare. Biochimia  

parodonţiului.  Parametrii biochimici salivari şi ai 

fluidului crevicular gingivali- viitori markeri în 

diagnosticul afecțiunilor orale 

 

 

8.2. Lucrări practice  Metode de predare Observații 

 

SEMESTRUL I  

 

 

 

 

Noţiuni de protecţia muncii şi conduită în 

laboratorul de biochimie. Prezentarea laboratorului 

şi a fişei activităţii studentului. Exprimarea 

concentraţiilor soluţiilor  

*La fiecare şedinţă de lucrări 

practice se desfăşoară 

seminar din materia de curs, 

lucrarea practică ce urmează 

a fi efectuată şi susţinerea 

unui referat 

*Prezentarea de referate de 

către studenţi, concursuri 

*Aplicaţii practice şi teoretice 

(probe biologice, tehnici 

chimice şi biochimice) 

*Invăţămȃnt programat 

interactiv 

*Folosirea de mijloace 

multimedia, filme didactice, 

prezentări de buletine de 

analiză şi discuţia lor cu 

studenţii, demonstraţii 

practice 

 

*La fiecare şedinţă de 

lucrări practice se 

insistă pe 

-prezentarea 

parametrului 

biochimic analizat cu 

evidenţierea aspectelor 

specifice de medicină 

dentară 

-principiul 

determinării 

-realizarea efectivă a 

experimentului 

-prelucrarea 

rezultatelor obţinute 

-valorile normale 

-discutarea şi 

interpretarea 

rezultatelor 

experimentului din 

perspectiva 

mecanismelor 

biochimice implicate 

pH şi sisteme tampon: definiţie, proprietăţi, 

importanţa biologică  

Echilibrul ionic în soluţii apoase  

Analiza aminoacizilor şi proteinelor: reacţii de 

culoare, precipitare, denaturarea şi determinarea pI a 

proteinelor  

Metode moderne de determinare a compuşilor 

biochimici din lichide biologice: electroforeza, 

cromatografia, HPLC, ELISA, chemiluminescenţa: 

principiu, importanţă 

Metabolismul compuşilor minerali I : calciu, 

magneziu, fosfor: principiul determinării. valori 

normale, semnificaţie clinică.  Relaţia acestora cu 

procesele biochimice din cavitatea orală   

Metabolismul compuşilor minerali II: fier, cupru 

şi alte elemente minerale : principiul determinării, 

valori normale, semnificaţie clinică. Implicarea 

acestora în apărarea antioxidantă a cavităţii orale  

  



Glucide şi metabolism glucidic I: reacţii de culoare. 

Identificarea di- şi polizaharidelor. Principiu, 

importanţă 

-importanţa 

determinării 

parametrului 

biochimic şi 

semnificaţia clinică 
Glucide şi metabolism glucidic II: Glicemia şi 

hemoglobina glicată: principiul determinării, valori 

normale, semnificaţia clinică şi relaţia cu afecţiunile 

orale- Parodontopatiile, a 6-a  complicatie a 

diabetului 

Lipide şi metabolism lipidic I: reacţia de 

saponificare: principiu, importanţă. Determinarea 

colesterolului, trigliceridelor : principiul 

determinării, valori normale, semnificaţia clinică   

Lipide şi metabolism lipidic II: lipidograma : 

principiul determinării, valori normale, semnificaţia 

clinică 

Analiza vitaminelor. Surse, roluri. 

Hipovitaminozele si afectiunile orale. Referate. 

Concursuri. Rolul vitaminelor hidro- şi liposolubile 

în menţinerea integrităţii ţesuturilor parodontale  

Cinetica enzimatică: variaţia vitezei unei reacţii 

enzimatice în funcţie de concentraţia substratului, 

determinarea KM 

Enzime cu importanţă clinică: transaminaze, 

fosfataze, CPK, LDH: Prezentare succintă, principiul 

determinărilor, valori normale şi semnificaţie clinică  

 

SEMESTRUL II 

  

 

Semnificaţia clinică a electroforezei proteinelor 

plasmatice. Exemple de electroforegrame 

Metabolismul compuşilor azotaţi neproteici I : 

uree, creatinină. Prezentare succintă, principiul 

determinărilor, valori normale şi semnificaţie clinică  

Metabolismul compuşilor azotaţi neproteici II : 

Acidul uric. Prezentare succintă, principiul 

determinării, valori normale şi semnificaţie clinică. 

Referat despre acidul uric 

Metabolismul compuşilor azotaţi neproteici III : 

Dozarea bilirubinei in ser. Prezentare succintă, 

principiul determinării, valori normale şi 

semnificaţie clinică 

Aspecte metabolice tisulare. Funcţiile biochimice 

ale ţesuturilor şi semnificaţia lor clinică: stomacul, 

vezica biliară, pancreasul, intestinul, ficatul, creierul, 

hematiile, ţesutul adipos, muşchii scheletici, 

miocardul, rinichii 

Tehnici de biologie moleculară şi importanţa lor 

clinică: PCR- principiu, importanţă. Film didactic 

Mecanismele toxicităţii fumului de ţigară. 

Metabolismul etanolului 

Analiza urinii: compusi fiziologici şi patologici 

urinari. Principiul determinărilor şi semnificaţia 

clinică 



Biochimia cavităţii orale I: Materiale folosite în 

medicina dentară (A): metale, aliaje, polimeri. 

Structură, compoziţie, proprietăţi  

  

Biochimia cavităţii orale II: Materiale folosite în 

medicina dentară (B): cimenturi dentare, răşini 

diacrilice compozite, materiale ceramice. Structură, 

compoziţie, proprietăţi  

Biochimia cavităţii orale III: compoziţia şi 

proprietăţile salivei 

Biochimia cavităţii orale IV: dozarea ionului 

tiocianat la fumători şi nefumători, determinarea 

statusului antioxidant al salivei 

Biochimia cavităţii orale V: Investigarea salivei-o 

alternativă pentru biochimia clinică. Parametrii 

biochimici salivari şi ai fluidului crevicular gingival- 

viitori markeri în diagnosticul afecțiunilor orale. 

Referate 

Biochimia cavităţii orale VI: Stresul oxidativ-

mecanism biochimic comun al afecţiunilor sistemice 

şi afecţiuni orale. Referate 

   

Bibliografie curs şi lucrări practice  

 

1. Maria Greabu, Alexandra Totan, Biochimie dentară, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2019 

2. Maria Greabu, Alexandra Totan, Tudor Spinu, Radu Rădulescu, Lucrări practice de biochimie pentru 

studenții Facultății de Medicină Dentară, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2019 

3. Maria Greabu, Alexandra Totan, Daniela Miricescu, Radu Rădulescu, Bogdan Calenic, Grile şi subiecte de 

biochimie dentară, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2019 

4. Malamud, D., Niedbala, R.S., Oral-based Diagnostics, Blakwell Publishing, 2007 

5. Wong, D.T., Salivary Diagnostics, Wiley- Blackwell, 2008 

6. Greabu, M., Calenic, B., Salivary Biomarkers of Oxidative Stress Associated with Periodontal Diseases, In: 

Studies on Periodontal Disease, D. Ekuni et al. (eds.), Springer Science, New York, 2014 

7. Maurizio Battino, Maria Greabu, Bogdan Calenic, Oxidative Damage and Antioxidant Protection : 

the science of biology and medicine in health and disease, Chapter: Oxidative stress in oral cavity: 

interplay between reactive oxygen species andantioxidants in health, inflammation and cancer, Wiley 

& Sons Publishing House, Edited by D Armstrong, 2016 

8. Baynes, J., Dominiczak, M.H., Medical Biochemistry, 5th Edition, USA, 2018 

9. Bishop, M.L., Fody, E.P., Shoeff, L.E., Clinical Chemistry. Techniques, Principles, Corellations, 7th ed., 

Lippincott Company, USA, 2018 

10. Carranza, F.A., Newman, M.G., Clinical Periodontology,12th edition, W.B. Saunders Company, USA, 

2015 

11. Devlin, T.M., Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations , John Wiley & Sons, 7 edition,  2010 

12. Dobreanu, M., Biochimie clinică. Implicaţii practice, Editura Medicală, Bucureşti, 2016 

13. Greabu, M., Totan, A., Mohora, M., Dricu, A., Pârvu, A.E., Foia, L., Motoc, M., Ghid de biochimie 

medicală, Editura Curtea Veche, Bucureşti , 2014 

14. Lehninger, A.L., Nelson, D.L., Cox, M.M., Principles of Biochemistry and eBook, Seventh Edition, W.H. 

Freeman,  2017 

15. Linnemann, M., Kühl, M., Biochemie für Mediziner. Ein Lern und Arbeitsbuch mit klinischen Bezug, 

Springer-Verlag, Berlin, 2004 

17.  Marks, D.B.,Marks, A.D., Smith, C.M., Basic Medical Biochemistry, A clinical approach, 4th edition, 

Lippincott Williams &Wilkins, 2013 

18. Murray, R.K., Bender, D.A., Botham, K.L., Kennelly, P.J., Rodwell, V.W., Weil, P.A, Harper's Ilustrated 

Biochemistry, 30th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 2015 

19. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W., Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level, John Wiley , 

2016 

http://www.amazon.com/Textbook-Biochemistry-Clinical-Correlations-Thomas/dp/0470281731/ref=sr_1_50?s=books&ie=UTF8&qid=1312973731&sr=1-50


20. Wong, D.T., Saliva-Based Translational Research and Clinical Applications(Star CA), UCLA School of 

Dentistry, 2008 

 

Periodice 

Journal of Dental Research 

Archives of Oral Biology 

Journal of Oral Pathology and Medicine 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 
Cursul de biochimie pentru studenţii de la Facultatea de Medicină Dentară îşi propune sistematizarea într-un tot 

unitar a ansamblului cunoştinţelor acumulate de biochimia modernă, ştiinţă fundamentală, extrem de dinamică. 

Aceasta ajută la înţelegerea fenomenelor biologice normale şi patologice de aceea ocupă un rol central în 

studiul medicinii şi în practica medicală. Cursul oferă studenţilor noţiunile clasice, fundamentale de biochimie, 

tehnicile moderne de biochimie şi semnificaţia cunoaşterii acestora pentru cei care practică medicina dentară. 

Cursul încearcă crearea unei imagini de perspectivă asupra funcţionării organismului uman, în condiţii normale 

şi patologice, prin sinteza unor date aparţinând altor ştiinţe fundamentale, cum ar fi chimia, anatomia, 

fiziologia, biologia celulară, embriologia, histologia. Biochimia contribuie la realizarea celor două deziderate 

majore ale medicinii:1. înţelegerea şi menţinerea stării de sănătate şi 2. tratamentul şi monitorizarea eficienţei 

acestuia, oferind suportul teoretic(descrierea mecanismelor, modalităţilor de reglare, a căilor de semnalizare)   

şi practic (testele de laborator pentru determinarea markerilor biochimici specifici). Medicii dentişti trebuie să-

şi schimbe mentalitatea privind responsabilitatea lor faţă de menţinerea stării generale de sănătate şi depistarea 

afecţiunilor sistemice şi orale. Cursul de biochimie îşi propune să sprijine viitorii medici dentişti să răspundă 

acestei provocări. Conţinutul cursului este dinamic, permanent corelat cu cursuri similare de la Facultăţi de 

Medicină Dentară din ţară şi din străinătate cu care colaborăm şi conform ultimelor descoperiri din domeniu 

 

10. Evaluarea 

 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs -Se iau în considerare: 

prezenţa la curs, 

exactitatea, 

corectitudinea, gradul de 

asimilare şi înţelegere 

- Examenul scris constă 

dintr-un : 

Examen grilă-Sem I- 80 

grile, Sem II- 80 grile  

- Participarea la examenul 

scris este condiţionată de 

promovarea examenului 

practic (minimum nota 5) 

Test grilă complement 

simplu şi complement 

grupat 

70% ( 60% examen + 

10% prezenţa la curs) 

Lucrări practice  Evaluare periodică a 

studentului prin 

seminarii şi lucrări de 

control pe parcursul 

Lucrările de control 

constau din 9 subiecte 

redacţionale cu grade 

30% 

( 20% LC+ 10% 

examenul practic) 



semestrului ( Sem I- 1 

LC, Sem II – 1 LC ) 

- Sunt apreciate 

prezentarea de referate în 

cadrul seminariilor, 

participarea la sesiuni 

ştiinţifice studenţeşti  

Examen practic- 

Examen oral 

diferite de dificultate (din 

care 2-3 sunt de sinteză) 

 

Examenul practic este 

un examen oral 

 

   

 

 

 

Standard minim de performanță 

● Examenul teoretic 

● - cunoştinţe pentru nota 5 – Sem I- 35 grile, Sem II- 35 grile 

● - cunoştinţe pentru nota 5- minimum nota 5 la lucrarea de control semestrială 

● Examenul practic 

● - cunoştinţe pentru nota 5- cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor elementare de biochimie  ( teoretice şi 

practice) din programa analitică , cunoaşterea valorilor normale şi a importantei determinării parametrilor 

biochimici din sânge şi salivă    

Fişa disciplinei se va adapta în funcţie de evoluţia situaţiei pandemiei COVID-19.  
 

 

 
Data completării: 

 

21.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

Prof.Dr. Maria Greabu 

 

 

 

Prof.Dr. Alexandra Totan 

 

 

 

Şef lucrări Dr. Daniela Miricescu 

 

 

 

Şef lucrări Dr. Bogdan Calenic  

 

Semnătura titularului de seminar 

 

Prof.Dr. Alexandra Totan 

 

 

 

Şef lucrări Dr. Daniela Miricescu  

 

 

 

Şef lucrări Dr. Bogdan Calenic  

 

 

 

Asist.Univ.Dr. Radu Rădulescu   

 

 

 

Asist.Univ.Dr. Iulia Stănescu 

 

 

  

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

23.09.2020 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

Prof.Dr. Marina Imre 

 

  


