




3 
 

I. Preliminarii  

  Curriculumul  pentru unitatea de curs S.06.O.022 Biotehnologii este elaborat conform 

planului de învăţământ, ediţia 2021, pentru specialitatea 72110 Siguranța produselor 

agroalimentare,  cu durata instruirii de  4 ani,  în baza studiilor gimnaziale. 

    Conform planului de învăţământ, numărul total de ore constituie 60 ore, teorie 20 ore, lecţii 

practice 10 ore, studiul individual 30 ore. 

       Unitatea de curs se studiază în semestrul VI, la finele semestrului se prevede examen, care 

poate fi desfășurat în formă scrisă sau orală.  Ea face parte din componenta de specialitate, care 

prevede studierea datelor generale despre biotehnologiile aplicate în domeniul agroalimentar, 

tipurile principale de preparate enzimtice utilizate în biotehnologiile alimentare minuind procesul 

de fermentare, tehnicile de fermentare cele mai importante în biotehnologiile alimentare și 

biotehnologiile agricole foarte mult întrebuințate începând din secolul al XX- lea și cu un mare 

asalt în perioada actuală; în paralel cu creșterea interesului spre o agricultură ecologică și 

produse alimentare,  cât mai sigure și pure.  

          Principalul obiectiv al unității de curs constă în dirijarea corectă a proceselor tehnologice 

în vederea obținerii unor produse utile vieții și activității umane. Biotehnologii  ca obiect de 

studiu prin cunoaşterea enzimelor de natură microbiană ce sunt utilizate cu succes în obținerea 

diverselor produse utile activității umane cât produse alimentare, furajere, farmaceutice cât și 

biopreparate utilizate în agricultura ecologică cu scopul protejării culturilor agricole față de 

dăunători,  fără de remanență a acestor preparate în produsul finit sigur pentru consumatori. 

      Structural, unitatea de curs este constituită din 3 compartimente: „Introducere în disciplină, 

biotehnologia obținerii preparatelor enzimatice”și ,,Biotehnologii agricole”. 

Studierea disciplinei este asigurată de cunoștințele obţinute de la unitățile de curs de 

profil: „Tehnologii de obținere a produselor vegetale”, „Tehnologii de obținere a produselor 

animaliere”, „Tehnologii de procesare a produselor alimentare” și, ca urmare,  asigură aşa 

discipline ca: „Microbiologie generală şi alimentară”, „Biochimia” și  ,,Standarde de calitate în 

domeniul agroalimentar”. 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

     Conținutul cursului de Biotehnologii contribuie la familiarizarea elevilor cu cunoașterea 

metodelor tehnologice de utilizare a microorganismelor în scopul obținerii unor produse utile 

pentru activitatea umană. 

Pornind de la esența teoriei instruirii și de la modelul de predare a disciplinei,  prezenta 

programă: 

- Dezvoltă interesul față de profesia aleasă, orientând elevii spre activități independente de 

mini-cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competențe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfășoară 

independența activității individuale, formularea de concluzii și argumentarea lor, luarea 

de decizii; 

- Propune desfășurarea de activități independente și în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-și asuma responsabilități, de a coopera, de a face 

observări; 

-  Asumara responsabilităţii pentru calitatea produselor de origine animală şi vegetală. 
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   Conform Oficiului pentru evaluarea tehnologiilor (OTA) din SUA , biotehnologia este o știință 

care reprezintă aplicarea sistemelor și organismelor biologice în obținerea unor produse și 

servicii. Institutul de Știință și Tehnologii Alimentare definește biotehnologia ca o știință care 

folosește tehnicile biologice în creșterea plantelor, a animalelor sau culturilor microbiene în 

scopul ameliorării cantitative, calitative sau senzoriale a alimentelor derivate, a ușurării 

procesării lor sau a creșterii eficienței economice.  

    Conform Societății Americane de Biotehnologie, biotehnologia se ocupă cu studiul oricărei 

tehnici care folosește organisme vii, sau părți ale acestora, pentru a obține sau modifica produse, 

îmbunătățirea caracteristicilor unor plante și animale, sau a dezvolta microorganisme cu 

întrebuințări specifice. După unii autori, biotehnologia include numai metodele moderne ale 

ingineriei genetice, metodă care se studiază intensiv de la începutul anilor ’70. 

     Cursul urmărește însușirea de către elevi a unor cunoștințe privind utilizarea potențialului de 

productivitate a microorganismelor în armonie cu tehnologiile moderne fară de a obține produși 

intermediari toxici. 

III. Competenţele profesionale specifice  

CPS5.  Supravegherea și asigurarea controlului calității produselor pe întregul lanț alimentar. 

CPS6. Verificarea trasabilității produselor alimentare. 

CPS7. Verificarea corespunderii și integrității  produselor alimentare și a materialelor care 

interacționează cu acestea în raport cu reglementările legate de  calitate. 

CPS8. Monitorizarea desfășurării procesului tehnologic în concordanță cu cerințele 

documentelor  normative  și  interne, și a standardelor de sănătate, siguranță, calitate și de 

reciclare a deșeurilor. 

Competenţele profesionale specifice unității de curs 

CS1. Identificarea principalelor tipuri de preparate enzimatice aplicate în biotehnologiile  alimentare. 

CS2. Caracterizarea tehnicilor de fermentație importante în biotehnologiile alimentare. 

CS3. Aplicarea cunoştinţelor despre biotehnologii agricole. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

Semestrul 

 

 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Nr. 

credite 

 

 

Total 

 

 

Contact direct 
Lucrul 

individual Preleger

i 

Practică/ 

Seminar 

S.06.O.022 Biotehnologii 6 60 20 10 30 examen 2 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă* Unităţi de conţinut Ore 

1. Introducere în disciplină, biotehnologia obținerii preparatelor enzimatice 

C.S.1. 

-Identificarea principalelor tipuri de 

preparate enzimatice aplicate în 

biotehnologiile alimentare. 

1.1. Introducere în biotehnologii. 

1.2. Generalități asupra enzimelor. 

1.3. Biotehnologia obținerii preparatelor 

enzimatice. Aspecte generale. 

1.4. Tipuri de preparate enzimatice. Surse de 

enzime. Tehnologii de obținere a 

preparatelor enzimatice. Enzime imobilizate. 

16 
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2. Tehnici de fermentație importante în biotehnologiile alimentare 

C.S.2. 

-Caracterizarea tehnicilor de 

fermentație importante în 

biotehnologiile alimentare. 

 

2.1.   Biotehnologia obținerii vinului. Aspecte 

generale. Schema tehnologică generală de 

producere a vinurilor materie primă. Descrierea 

procesului de fermentare alcoolică. 

Factorii care influențează fermentarea alcoolică. 

2.2.  Biotehnologia obținerii berii. Tehnologia 

de producere a malțului. Procesarea malțului. 

Tehnologia de obtinere a berii. Materii prime 

folosite la fabricarea berii. Tehnologia 

obţinerii mustului de malţ. Brasajul malţului 

măcinat. Condiţiile de plămădire şi influenţa 

lor asupra proceselor enzimatice. 

2.3.  Biotehnologia obținerii alcoolului etilic. 

Generalităţi. Materii prime utilizate la 

fabricarea alcoolului. Materii auxiliare şi 

utilităţi folosite la fabricarea alcoolului. 

Tehnologia fabricării alcoolului din melasă. 

Tehnologia fabricării alcoolului din materii 

prime amidonoase. Distilarea plămezilor 

fermentate. 

2.4. Biotehnologia obținerii drojdiei. 

2.5.  Biotehnologia obținerii oțetului alimentar. 

2.6.  Biotehnologia obținerii acidului citric. 

34 

3. Biotehnologii agricole 

C.S.3. 

- Aplicarea cunoştinţelor despre 

biotehnologii agricole. 

3.1.  Obținerea proteinei furajere. Producerea de 

aminoacizi. 

3.2.  Obținerea de îngrășăminte bacteriene. 

Obținerea preparatelor microbiologice pentru 

combaterea dăunătorilor. 

 

10 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

d/o 

Unități de învățare Total 

ore 

Lecții 

practice 

ore 

Dintre care: 

Contact 

direct ore 

Studiul 

individ

ual ore 

1 Introducere în disciplină, 

biotehnologia obținerii preparatelor 

enzimatice. 

16 2 6 8 

2 Tehnici de fermentație importante în 

biotehnologiile alimentare. 

34 6 10 18 

3 Biotehnologii agricole. 10 2 4 4 

Total 60 10 20 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor la Biotehnologii 

Nr. 

d/o 

Subiecte pentru studiu 

individual 

Produse de 

elaborat 

Modalitati 

de evaluare 

Termen de realizare 

1. Introducere în disciplină, biotehnologia obținerii preparatelor enzimatice 

1. Preparate enzimatice. referate comunicare Saptămâna 1 

2. Preparate enzimatice 

imobilizate. 

Informație fise Saptămâna  2 

3. Enzime microbiene cu aplicatii 

industriale. Domenii de 

utilizare. 

Prezentare 

power-point 

test Saptămâna 3 

2.Tehnici de fermentație importante în biotehnologiile alimentare. 

4. Descrierea procesului de 

fermentare alcoolică. 

referate comunicare Saptămâna 4-5 

5. Condiţiile de plămădire şi 

influenţa lor asupra proceselor 

enzimatice. Filtararea plămeii 

referatez comunicare Saptămâna 5-6 

6. Fenomenele fizico-chimice 

care au loc în timpul răcirii 

mustului. 

informatie comunicare Saptămâna 7-8 

7. Fermentarea mustului de bere. 

Factorii care influenţează 

fermentaţia. Fermentarea 

secundară. 

informatie comunicare Saptămâna  8-9 

8. Culturi starter pentru 

biotehnologii fermentative ale 

produselor de origine vegetala. 

Rolul culturilor startere in 

asigurarea calitatii produselor 

alimentare. 

referate Prezentarea 

referatului 

Saptămâna 10 

9. Rafinarea alcoolului brut. 

Valorificareasubproduselor şi a 

deşeurilor de la fabricarea 

alcoolului. 

Studio de caz  Prezentarea 

studiului de 

caz 

Saptămâna 11 

3.Biotehnologii agricole. 

10. Stimulatori biotehnologici de 

creștere a plantelor. 

informatie test Saptamina 12-13 

11. Obținerea preparatelor 

microbiologice pentru 

combaterea dăunătorilor. 

Prezentare 

power-point 

comunicare Saptamina 14-15 
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VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr.  Unități de învățare Practică/ 

Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Surse de enzime. 

 

2 Extragerea și evidențierea peroxidazei din hrean. 

2. Biotehnologia obținerii 

vinurilor. 

 

 

2 

Determinarea indicilor fizico-chimici și 

microbiologici ai materiei prime pentru 

producerea vinurilor. 

3. Tehnologia de producere a 

malțului.  

2 Determinarea indicilor fizico-chimici și 

microbiologici ai materiei prime pentru 

producerea malțului. 

4. Biotehnologia obținerii 

berii. 

2 Obținerea berii în condiții de laborator. 

5. Obținerea proteinei 

furajere. 

2 Determinarea indicilor fizico-chimici și 

microbiologici ai materiei prime pentru producerea 

drojdiei furajere. 

 Total 10  

 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Pentru asigurarea calităţii procesului educaţional la unitatea de curs S.06.O.022 

Biotehnologii profesorul utilizează în procesul de predare-învăţare şi a lecţilor practice: metode 

tradiţionale şi metode interactive centrate pe elev. 

Dintre metodele utilizate la lecţiile de predare-învăţare de către profesor fac parte: 

- Metode verbale se caracterizează prin procedeul de conversaţie elevi-profesor/ 

profesorelevi, procedeul de explicaţie profesor-elevi, povestirea, prelegerea, discuţia. 

- Metode intuitive se caracterizează prin procedeul de demonstrare a filmului didactic 

prezentat în Power-Point, de profesor. 

- Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru în 

grup, lucru individual). 

- Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei Power-Point, 

desene etc. 

Dintre metodele utilizate de profesor la lecţiile practice fac parte: 

1. Metode practice (observaţia, rezolvarea unor probleme).  

2. Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru în 

grup, lucru individual). 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

   Evaluarea reprezintă un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-

educative cu competenţele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea 

eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea profesorului va constitui actul didactic complex, integrat întregului proces de 

învăţământ, ce va asigura evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea (nivelul, 

performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat – în mod curent, periodic şi final. 

Pentru elev evaluarea este mijlocul prin care el este perceput de profesor şi cum îi 

apreciază aceasta pregătire (nu întotdeauna evaluarea profesorului coincide cu autoevaluarea 

făcută de elev propriei sale pregătiri). 

Pentru a fi sigur că aprecierile pe care le formulăm la sfârşitul unei activităţi sunt cât mai 

aproape de realitate, utilizăm o varietate de tehnici sau metode, acestea completându-se reciproc. 

În procesul de predare-învăţare evidenţiem multitudinea de evaluări şi anume: 

Evaluare iniţială (realizată la începutul procesului de predare –învăţare); 

Evaluare continuă (realizată în timpul acestui proces); 

Evaluare formativă - permite ameliorarea rezultatelor, revenirea asupra celor învăţate pentru a 

le corecta şi a facilita trecerea spre o altă etapă, este orientată spre un ajutor imediat şi încearcă 

să coreleze caracteristicile elevului (inclusiv nevoile, interesele) cu caracteristicile conţinuturilor 

de învăţat. Se desfăşoară cu regularitate şi este utilizată în luarea deciziilor privind activitatea 

continuă. 

Evaluare finală (realizată după o secvenţă de timp bine precizată – semestru, sfârşitul ciclului 

disciplinar). 

Evaluare sumativă – arată nivelul la care a ajuns un anumit elev la un moment dat, aceasta se 

produce „la termen”, fiind o evaluare finală şi se bazează pe informaţii obţinute în urma unui 

test, examen ori acumulând datele obţinute în timpul evaluării continue; 

    Evaluarea cunoştinţelor şi capacităţilor la unitatea de curs S.06.O.022 Biotehnologii se 

efectuează prin următoarele metode pentru uinităţile de învăţare:„Introducere în disciplină, 

biotehnologia obținerii preparatelor enzimatice”, ,,Tehnici de fermentație importante în 

biotehnologiile alimentare”,  ,,Biotehnologii agricole”. 

- evaluarea frontală individuală; 

- evaluarea frontală rapidă; 

- teste docimologice; 

- integrame; 

- probe scrise de control curent; 

- lucrare de control la sfârşitul unui capitol; 

- rezolvarea situaţiei problematice; 

- observare curentă; 

- joc de rol; 

- autotrening; 

- conferinţa de presă; 

- seminar-conferinţă; 

- demonstrare practică, sarcină de control practică. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

În cadrul unității de curs ,,Biotehnologii” se pune accent pe formarea competențelor profesionale 

planificate, care vor contribui la formarea specialistului cerut pe piaţa muncii. De aceea pentru 

desfăşurarea procesului de studiu calitativ sala de curs va fi dotată cu mobilier, material didactic 

ilustrativ. Lucrările practice și de laborator se vor desfășura la clinica veterinară, ferma didactică 

și în laboratotoarele colegiului. 

Laboratorul multifunctional este dotat cu utilaje, echipamente și materiale necesare 

pentru realizarea sarcinilor practice, în conformitate cu Nomenclatorul laboratorului. 

Lista de utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru realizarea 

lucrărilor practice și de laborator recomandate. 

Utilaje: calculator, proiector, ecran, televizor, microscop, frigider, autoclave, centrifugă, 

reșou electric, termostat, balanță electronică, sită. 

Instrumente și materiale: vată, tifon, soluţii dezinfectante, ace, foarfece, spatule, pipete, 

ustensii de laborator, mese pentru proceduri, probe de  produse  fermentate, colbe cu dop de 

cauciuc, microbiurete de 2 şi 5 ml, pipete de 1-10 ml, pahare chimice pentru titrare, apă distilată, 

colbe de 50, 100, 500 ml, eprubete de centrifugare, beţişoare de sticlă, balanță analitică, baie de 

apă, hârtie pentru filtru, lampa bacteriologică, stative pentru eprubete, filtru din tifon și vată. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată 

1. Călin, A., „Microbiologie și toxicology”, curs și aplicații, 

Editura Conspres,  2010. 

Biblioteca ,sala de lectură 

2. Calmîș, V., ,,Sanitaria și Igiena Mărfurilor
,”
,  Chișinău, ASEM,  

2009. 

Biblioteca ,sala de lectură 

3. Banu, C.,  „Biotehnologii în industria alimentară”, Editura 

Tehnică, Bucureşti,1987 

Biblioteca ,sala de lectură 

4. Banu, C., „Biotehnologii în industria alimentară”, Editura 

Tehnică, Bucureşti,2000. 

Biblioteca ,sala de lectură 

 

 

 

 


