
Biologie celulară (ANUL I, SEMESTRUL I) 
 
 
Nr. credite transferabile 5 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Însușirea  noțiunilor și cunoștințelor referitoare la alcătuirea și funcționarea 
celulelor eucariote; Cunoașterea metodelor de analiză  ştiinţifică  a celulelor eucariote. 

Obiective specifice:  Însușirea metodologiei complexe  de studiu a celulei, a conceptelor 
generale ale biologiei celulare şi patologice, a principalelor metode de investigare a celulelor 
animale şi a progreselor acestora. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Celula-definiţie, structură şi morfologie; Numărul, volumul şi dimensiunile celulelor; Forme de 
celule 

   Membrana celulară 
Definiţie, structură şi organizare moleculară ;Glicolema (glicocalixul);  Plasmalema;  
Citoscheletul membranei celulare;  Specializările membranei celulare;  Joncţiunile;  Transportul 
prin membrană 
   Citoplasma celulară 
Matricea citoplasmatică; Organitele celulare  Organitele de mişcare intracelulară;  
Microfilamentele de actină şi de miozină;  Microfilamentele de miozină;  Funcţiile 
microfilamentelor de actină şi de miozină şi structura miofibrilelor striate; Mecanismul de 
contracţie musculară în muşchiul scheletic; Microtubulii;  Centrul celular (centriolii), fusul de 
diviziune;  Organite generatoare de energie;  Organitele  sintezei  şi  secreţiei  celulare; 
Organitele digestiei celulare;  Organitele specifice;  Incluziunile citoplasmatice 
   Nucleul celular  
Caractere  morfologice  generale;  Structura şi ultrastructura nucleului celular; Membrana 
nucleară; Matricea nucleară; Cromatina nucleară; Cromozomii; Morfologia, structura şi 
clasificarea cromozomilor; Ultrastructura şi organizarea supramoleculară a cromozomilor 
eucariotici; Nucleolul  şi  funcţiile  lui 
Celula-definiţie, structură şi morfologie; Numărul, volumul şi dimensiunile celulelor; Forme de 
celule 

Lucrări practice 

Norme de tehnica securităţii muncii şi de comportare în laboratorul de Biologie celulară 
Microscopul optic-părţi componente 
Metodologia de lucru cu microscoapele ML-4M și OPTIKA 



Tehnica de examinare pe preparate histologice permanente cu microscoapele ML-4M și 
OPTIKA 
Tehnici de obținere a preparatelor histologice  
Realizarea unei coloraţii May-Grunwald-Giemsa  
Tehnica frotiurilor  
Tehnica amprentei de organ 
Descrierea principalelor forme de celule din organismul animal
Celulele  epiteliale; Celulele conjunctive; Celulele  musculare; Celulele  nervoase; Celulele  
sanguine Celulele  sexuale 
Organizarea celulei eucariote  
 Expansiunile suprafeţei celulare; Organitele citoplasmatice; lncluziunile citoplasmatice
 
Bibliografie  
 
Cotea C. V., 2001 - Biologie celulară, embriologie generală, histologie generală, Ed. Tehnopress, 
Iaşi. 
Leonte Doina, 2009 -  Inițiere în biologia celulară, Ed. Tehnopress Iași 
Teuşan Vasile şi col., 2007 - Biologie celulară animală, Ed. Alfa, Iaşi 
Cotrutz C. și col. 1994 - Manual de Lucrări practice de Biologie celulară, Ed. Tehnică, Chişinău. 
 
Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen  Complexitatea şi corectitudinea 
cunoştinţelor  70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Asimilarea cunoștințelor din cadrul 
disciplinei 
  Abilitatea de a lucra corect cu un 
microscop optic 

30% 

 
Persoane de contact 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407314  
E-mail: doinaleonte@uaiasi.ro 
 
 
 


