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GENETICA  

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 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A – unitate de 
curs opțională  5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Consultarea 

surselor 
documentare 

Studiul materialului 
teoretic 

Scrierea referatelor 

150 45 15/15 15 40 20 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Biochimia, Biologia celulară 

Conform competenţelor Cunoașterea căilor metabolice celulare și a bazelor citologice ale 
eredității 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu sunt admise convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de susținere a lucrării de laborator – în ziua realizării acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale/ 
Competențe 
transversale 

Dezvoltarea deprinderilor de cercetare. 
Cunoașterea modului de utilizare a tehnologiilor informaționale în domeniul disciplinei. 
Conștientizarea impactului social, economic și moral al implementării cunoștințelor. 
Manifestarea inițiativei în abordarea și rezolvarea unor sarcini variate. 
Manifestarea unui mod de gândire creativ, în structurarea și rezolvarea sarcinilor de lucru  
Manifestarea disponibilității de a evalua / autoevalua activitățile practice. 
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, 
baze de date, cursuri on-line etc.). 
Utilizarea eficientă a limbilor străine în formarea profesională. 

 

 

 

 

http://www.utm.md/
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivele unităţii de curs/modulului se axează pe trei niveluri comportamentale (cognitive): 
cunoaştere și înțelegere, aplicare şi integrare (profesională). 

 

Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Cunoaştere și 
înțelegere 

 cunoaşterea structurii generale, a obiectului de studiu şi a obiectivelor 
geneticii;   

 definirea conceptelor de bază ale geneticii; 

 identificarea bazelor moleculare şi citologice ale eredităţii; 

 cunoaşterea legităţilor principale de moştenire a caracterelor;  

 evaluarea metodelor de creare a soiurilor de plante, a raselor de animale, a 
suşelor de  microorganisme și a organismelor transgenice; 

 identificarea domeniilor de utilizare a cunoştinţelor din genetică. 

Aplicare  compararea tipurilor de variabilitate a organismelor; 

 utilizarea diferitelor legităţi ale geneticii în cercetarea materialului iniţial de 
ameliorare; 

 stabilirea factorilor mutageni naturali; 

 estimarea potenţialului genetic al microorganismelor, plantelor şi al 
animalelor transgenice;  

 utilizarea cunoştinţelor din genetică în programele de biotehnologie 
industrială; 

 testarea substanţelor cu efect antimutagen şi bioreglator; 

 aplicarea metodelor de modificare genetică,  de identificare şi testare a 
organismelor modificate genetic; 

 evaluarea impactului potenţial al organismelor modificate genetic asupra 
mediului în toate etapele de obţinere şi cercetare. 

Integrare  estimarea rolului geneticii în biotehnologii industriale; 

 stabilirea rolului variabilităţii în evoluţia organismelor vii; 

 elaborarea proiectelor privind monitorizarea genetică a mediului ambiant; 

 aprecierea rolului geneticii moderne în dezvoltarea economiei şi a ştiinţei; 

 elaborarea strategiilor de utilizare a geneticii în soluţionarea problemelor 
actuale din societate; 

 elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul biotehnologiilor 
industriale. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în genetică 2 – 

T2. Bazele moleculare ale eredităţii 6 – 

T3. Bazele citologice ale eredităţii 4 – 

T4. Principiile analizei genetice 2 – 

T5. Abaterile de la raporturile mendeliene de segregare 2 – 

T6. Teoria cromozomală a eredităţii 2 – 

T7. Genetica sexului 2 – 
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T8. Variabilitatea organismelor 4 – 

T9. Genetica microorganismelor 4 – 

T10. Genetica ecologică 4 – 

T11. Bazele ingineriei genetice 8 – 

T12. Bazele ingineriei celulare 5 – 

Total prelegeri: 45 – 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Codul genetic. Dogma centrală a biologiei moleculare. 2 – 

S2. Legile eredităţii. Interacţiunea genelor. 2 – 

S3. Mutaţiile şi speciaţia. 2 – 

S4. Recombinarea genetică la bacterii. 2 – 

S5. Bazele ingineriei genetice. 2 – 

S6. Organisme modificate genetic (OMG). 2 – 

S7. Bazele ingineriei celulare. 3 – 

Total seminare: 15 – 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea cariotipului la diferite specii de pante şi animale. 2 – 

LL2. Bazele moleculare ale eredităţii. 2 – 

LL3. Principiile analizei genetice. Testul 2. 2 – 

LL4. Înlănţuirea genelor. Crossing-over. 2 – 

LL5. Ereditatea caracterelor înlănţuite cu sexul. 2 – 

LL6. Mutageneza. 2 – 

LL7. Genetica ecologică şi a populaţiilor. 3 – 

Total lucrări de laborator: 15 – 
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5. Popa, N. Genetica. Curs de prelegeri. –Chişinău, CEP USM, 2000.-382 p. 
6. Zgardan, D., Comarova, G. Culegere de probleme la genetica generală. – Chişinău, Cartdidact, 
2004.-60 p. 

Suplimentare 1. Musteață, G., Zgardan, D. Biochimie. − Chişinău: U.T.M., MS LOGO, 2016.- 360 p. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 
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Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Cunoașterea bazelor moleculare şi citologice ale vieții, însușirea metodelor genetice de cercetare a 
organismelor. 

 


