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Statutul disciplinei 

Disciplină fundamentală (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef lucr. dr. Lucian Emil CRETU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

- Însuşirea principalelor aspecte de citogenetică, genetică clasică şi genetică moleculară. 

- Cunoaşterea legilor eredităţii necesare în diverse programe de hibridare şi în 

producerea de seminţe şi a materialului de plantat; 

- Elucidarea mecanismelor moleculare ale substratului ereditar în vederea utilizării 

corecte a agenţilor mutageni fizici, chimici şi biologici necesari creerii variabilităţii 

organismelor. 

- Folosirea tehnologiei ADN-recombinat şi a ingineriei genetice pentru manipularea 

materialului genetic şi obţinerea de noi organisme sau produse utile în agricultură, medicină, 

protecţia mediului etc. 

- Aplicarea calculului statistic şi a altor metode matematice necesare interpretării şi 

prelucrării datelor experimentale obţinute în diverse experienţe. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs 

Genetica: obiectul de studiu; apariţia şi progresul geneticii; metode de cercetare 

folosite în genetică; dezvoltarea geneticii în România. 

Bazele celulare ale eredităţii: celula procariotă; celula eucariotă; organitele 

citoplasmatice şi rolul lor în ereditate; nucleul; cromozomii; tipuri speciale de 

cromozomi; cromozomul la virusuri şi bacterii; reproducerea celulară; gametogeneza 

şi syngamia. 

Bazele moleculare ale eredităţii: proteine şi acizi nucleici; identificarea materialului 

genetic la procariote şi eucariote; structura moleculară a ADN şi ARN; tipuri de ADN 

şi ARN; denaturarea şi renaturarea ADN; replicaţia ADN; replicaţia acizilor nucleici 

la bacterii şi virusuri; sinteza acizilor nucleici "in vitro"; codul genetic; biosinteza 

proteinelor (transcripţia şi translaţia informaţiei genetice); reglajul genetic la 

procariote; reglajul genetic la eucariote; gena în concepţia geneticii clasice; gena în 

concepţia geneticii moleculare; gene suprapuse; transpozonii; prionii; recombinarea 

genetică la bacterii şi virusuri. 

Ingineria genetică: sinteza artificială a genelor; izolarea genei; descifrarea genomului 

la plante şi animale; transferul interspecific al genelor; hibridarea celulelor somatice la 

animale şi plante; haploidia prin androgeneză şi ginogeneză experimentală; tehnici de 

secvenţiere a ADN; organisme transgenice; clonarea la plante şi animale. 

Legile mendeliene ale eredităţii: legea segregării caracterelor; legea segregării 

independente a perechilor de caractere; probabilitatea şi raporturile mendeliene de 

segregare; mecanismul citologic al segregării caracterelor; încrucişarea analizatoare 

(retroîncrucişarea). 

Abaterile de la raporturile mendeliene de segregare: abateri aparente (dominanţa 

incompletă; letalitatea; codominanţa; polialelia; epistazia; complementaritatea; 

poligenia; pleiotropia); abateri reale de la raporturile mendeliene de segregare. 



Teoria cromozomică a eredităţii: gene şi cromozomi; tezele teoriei cromozomice a 

eredităţii; mecanismul citologic al crossing-over-ului; tipuri de crossing-over; factorii 

care influenţează crossing-over-ul; hărţile cromozomice; hărţile citologice. 

Determinismul genetic al sexelor: determinismul cromozomic al sexelor; 

determinismul genic al sexelor; teoria cantitativă a determinării sexelor; transmiterea 

caracterelor cuplate cu sexul (sex-linkage); sex-influenţare şi sex-limitare. 

Ereditatea extranucleară: metode pentru evidenţierea eredităţii extranucleare; 

ereditatea prin plastide; ereditatea mitocondrială; aparatul genetic al eredităţii 

extranucleare; androsterilitatea la plante. 

Ereditatea în cadrul unor sisteme de reproducere a plantelor: ereditatea în cazul 

reproducerii asexuate şi sexuate; incompatibilitatea genetică la plante; 

consangvinizarea la plante; heterozisul şi natura sa genetică. 

Mutaţiile genetice: clasificarea mutaţiilor; agenţii mutageni fizici, chimici şi 

biologici; mecanismul molecular al mutaţiilor; procesul reparator al ADN; mutaţiile 

structural-cromozomice; mutaţiile de genom (autopoliploidia, alopoliploidia, 

pseudopoliploidia, aneuploidia, haploidia); poliploidia artificială. 

Elemente de genetică cantitativă: determinismul genetic al caracterelor cantitative; 

tipuri de varianţă. interacţiuni; corelaţiile dintre caractere. 

Elemente de genetica populaţiilor: metode de studiu a populaţiilor; legea Hardy-

Weinberg; factorii care modifică frecvenţa genelor şi genotipurilor într-o populaţie 

panmictică. 

 
Lucrări practice 

Tehnica şi metode folosite în lucrările de citogenetică vegetală. 

Diviziunea mitotică la plante. Studiul mitozei în meristeme radiculare de Allium cepa. 

Diviziunea meiotică la plante. Studiul meiozei în antere de Secale cereale. 

Studiul cariotipului la Allium cepa, Lens esculenta, Vicia faba. 

Studiul cromozomilor uriaşi în celulele glandelor salivare ale larvelor de Drosophila 

melanogaster. 

Studiul influenţei colchicinei asupra diviziunii mitotice la plante. 

Studiul restructurărilor cromozomice în mitoză la plante. 

Studiul formelor mutante la Drosophila melanogaster. Alcătuirea hărţilor 

cromozomice. 

Determinarea gradului de poliploidie la plante prin metoda directă la Secale cereale şi 

în cadrul genului Triticum. 

Determinarea gradului de poliploidie la plante cu ajutorul unor metode indirecte (Beta 

vulgaris). 

Alcătuirea şirului de variaţie şi reprezentarea sa grafică. 

Calculul valorilor biometrice ce caracterizează o populaţie statistică. 

Curba distribuţiei normale. Semnificaţia valorilor statistice. 

Testul „t” si testul F. 

Analiza varianţei 

Studiul corelaţiei dintre caracterele ereditare 
Regresia. Calcularea coeficientului de regresie. 

Analiza caracterelor calitative. 

Colocviu. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din 

nota finală 

Examen Evaluare scrisă și orală 50% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
50% 
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