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Organisme modificate genetic (Anul IV, Semestrul VIII) 
 
Nr. credite transferabile: 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Creangă Șteofil 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privitoare la: 
─ definirea organismele genetic modificate şi a alimentele genetic modificate; 
─ ingineria genetică și biotehnologiile-tehnici de avangardă în obținerea și modificarea 
genotipurilor organismelor vegetale și animale; 
─  evaluarea ştiinţifică a riscurilor OGM și beneficiilor potenţiale ale OGM; 
─  consumul de alimente genetic modificate şi riscurile pentru sănătatea omului; 
─  tehnici şi protocoale pentru identificarea si cuantificarea OMG.  
─  legislaţie în domeniul OGM; 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în laboratoarele 
de genetică și inginerie genetică, în vederea aplicării tehnicilor de analiză PCR şi Real Time 
PCR,  pentru identificarea şi cuantificarea organismelor modificate genetic.  

De asemenea explicarea, și interpretarea beneficiilor potenţiale ale OGM ca modalitate de 
asigurare a securităţii alimentare a omenirii, precum şi ale riscurilor consumului de alimente 
genetic modificate cu o fundamentare științifică,  în cazul specializărilor din domeniul biologiei 
aplicate, constituie o necesitate de cunoaștere pentru viitorii specialiști. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Organismele modificate genetic, alimentele modificate genetic şi biotehnologiile 
Structura și funcțiile acizilor nucleici 
Codul genetic, structura și funcțiile genelor 
Sinteza polipeptidelor și mecanismele de reglaj 
Principiile ingineriei genetice și tehnologia AND-ului recombinat 
Metode de obținere a OMG-urilor și principalele realizări în domeniu 
Cultivarea plantelor modificate genetic și evaluarea consecinţelor  asupra mediului   
Securitatea alimentară a omenirii și beficiile potenţiale ale organismelor și alimentelor 
modificate genetic 
Produse modificate genetic autorizate în vederea consumului uman 
Evaluarea ştiinţifică a riscurilor și temerilor consumului uman și animal de alimente sau furaje 
modificate genetic 
Animale transgenice 
Legislaţie în domeniul organismelor modificate genetic 

Lucrări  practice 
Tehnica Real-time PCR. (Polymerase Chain Reaction). 
Protocoale de analiză PCR şi Real Time PCR pentru identificarea şi cuantificarea 
organismelor modificate genetic. 
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Protocoale de analiză pentru determinarea proteinelor vegetale din produsele de origine 
animală. 
Detectarea calitativă şi cantitativă la soia RoundUp Ready prin tehnici PCR. 
Detectarea calitativă şi cantitativă la varietăţi de porumb modificat genetic prin tehnici PCR. 
Monitorizarea activităţii de cultivare a plantelor modificate genetic 
Analiza legislației în domeniu și etichetarea OGM. 
Evaluare semestrială. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota finală 
Examen Evaluare scrisă,  orală 60% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, teste 
de verificare, colocviu de laborator. 40% 

 
Persoana de contact 
Prof. univ. dr. Şteofil Creangă  
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407, fax: 0040 232 267504  
E-mail: creanga62@uaiasi.ro 
 
Asistent univ. dr. Davidescu Mădălina  
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
E-mail: mada.davidescu@gmail.com 


