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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (opţională) 

 

Titular disciplină 

Conf.dr. Dănuţ-Petru Simioniuc 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind tipurile şi 

importanţa produselor biotehnologiilor vegetale, tehnicile obţinerii de organisme modificate 

genetic şi de identificare a prezenţei acestora în produsele alimentare.  

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în laborator, 

privind: aparatura de laborator şi metodele de identificare a prezenţei OMG în produsele 

alimentare, să înţeleagă ponderea şi modalitatea de contribuţie a metodelor biotehnologiei în 

producerea alimentelor, să cunoască metodele de laborator pentru analiza genomului şi 

identificarea prezenţei OMG în produsele alimentare, precum şi să cunoască reglementările 

naţionale şi internaţionale în domeniu. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (capitole, subcapitole) 

Biotehnologii clasice şi moderne: Scurt istoric al biotehnologiilor moderne; 

Biotehnologiile pentru asigurarea sănătăţii; Producerea de antibiotice;Producerea de 

hormoni; Biosinteza vitaminelor; Producerea de vaccinuri şi substanţe imunogene 

Biotehnologiile în agricultura modernă: Limitele agriculturii tradiţionale în asigurarea 

necesarului de hrană; Soluţii alternative pentru creşterea producţiei agricole; Revoluţia 

verde; Tendinţe actuale în agricultura modernă; Aspecte privind introducerea şi utilizarea 

în agricultură a cultivarelor modificate genetic (OMG) în România şi în lume 

Bazele moleculare ale ingineriei genetice: Structura acizilor nucleici; Codul genetic şi 

caracteristicile sale; Expresia genică; Structura genelor la eucariote 

Ingineria genetică şi etapele transgenezei; Autorităţi şi reglementări internaţionale şi 

naţionale în domeniul biotehnologiei; Transgeneza – avantajele utilizării transformării 

genetice (transgenezei) în agricultură; Etapele transgenezei şi elementele necesare pentru 

modificarea genetică a plantelor. 

Prima etapă a transgenezei. Identificarea, izolarea şi clonarea genelor de interes; 

Enzimele de restricţie utilizate în identificarea şi izolarea genelor; Vectori de clonare şi 

vectori recombinanţi; Obţinerea transgenelor 

A doua etapă a transgenezei. Transferul genelor de interes la plantele de cultură: 

Metode indirecte de transfer genetic; Transformarea mediată de bacterii; Transformarea 

mediată de virusuri; Metode directe de transfer genetic; Metoda biolistică; Metoda 

transformării protoplaştilor; Electroforeza; Alte metode directe de transfer genetic, aflate în 

stadiu experimental 

A treia etapă a trasgenezei. Selecţia şi testarea transformanţilor: Selecţia cu ajutorul 

genelor marker; Selecţia cu ajutorul genelor raportoare; Aplicabilitatea în practică a 

transgenezei; Prima generaţie de plante transgenice; A doua generaţie de plante 

transgenice; A treia generaţie de plante transgenice; Riscurile estimate în utilizarea 

organismelor trasngenice 



Implicaţiile şi utilizarea în practică a organismelor transgenice 

Identificarea produselor alimentare ce conţin materii prime provenite din organisme 

modificate genetic prin metode bazate pe markeri moleculari 

Lucrări practice 

Biodiversitate/ eroziune genetica 

Metode de multiplicare pe cale vegetativa 

Ingineria genetica 

Fuziunea protoplastilor 

Haploidia 

Metode bazate pe markeri moleculari- RAPD  

Metode bazate pe markeri moleculari- AFLP 

Metode bazate pe markeri moleculari- SSR 

Metode bazate pe markeri moleculari- Real Time PCR  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Scris şi oral 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare. 
40% 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Dănuţ-Petru SIMIONIUC 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407536, fax: 0040 232 219175  

E-mail: simion@uaiasi.ro 

 


