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Statutul disciplinei 
Disciplină complementară (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. dr. Șteofil CREANGĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

Obiectivul general al disciplinei 
Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor genetice fundamentale, ale ingineriei genetice, de 

biosinteză polipeptidică și ale funcționalității metabolice a organismelor ― care constituie baza 
teoretică şi practică a dezvoltării biotehnologiilor.   

Obiectivele specifice. 

― Formarea unei viziuni globale asupra biotehnologiilor, privite ca un complex de discipline 
moderne care vizează obţinerea de produse utile prin exploatarea sistemelor biologice. 

― Familiarizarea studenţilor cu principiile teoretice şi practice fundamentale ale 
biotehnologiilor clasice şi moleculare la procariote şi eucariote. 

― Cunoaşterea mecanismelor genetice, biochimice şi moleculare prin care microorganismele 
industriale realizează produşi de mare importanţă pentru sănătate şi economie. 

― Însuşirea principalelor noţiuni legate de tehnologia culturilor de ţesuturi şi celule. 
― Cunoaşterea aplicaţiilor proceselor biotehnologice în viaţa de zi cu zi. 

La lucrările practice   se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în laboratoarele 
de biotehnologii generale, în cunoașterea și dezvoltarea legităților geneticii fundamentale cu aplicații în 
biotehnologii moleculare, în dezvoltarea și aplicabilitatea biotehnologiilor alimentare (fermentative, a 
produselor lactate și preparatelor din carne, nutriționale, alimentelor funcționale). 

- Dezvoltrea unor aplicatii biotehnologice moderne pentru obţinerea alimentelor functionale. 
- Aplicațiile biotehnologiilor în producerea de biocombustibili, protecția mediului și bioremedierea 

solurilor contaminate. 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Sem I 

Noţiuni introductive şi generalităţi privind biotehnologiile. 
Clasificarea biotehnologiilor. 
Importanța biotehnologiilor, a transgenezei și OMG. 
Istoric și evoluția principalelor realizări în biotehnologii 
Bazele moleculare ale ingineriei genetice (structura celulei, acizii nucleici, codul genetic, biosinteza 
polipeptidică). 
Acizii nucleici, codul genetic, 
Structura genei, biosinteza polipeptidică 
Ingineria genetică  —  etapele transgenezei 
Principalele metode utilizate în transgeneză 
Selecția transformanților 
Stadiul global al culturilor biotehnologice 
Viitorul culturilor biotehnologice. 



Prima, a doua, a treia generație de OMG 
Beneficiile  utilizării OMG 
Riscurile  utilizării OMG. 

Sem II 
Animale transgenice 
Biotehnologiile și ameliorarea genetică a animalelor 
Biotehnologii de conservare a biodiversităţii 
Etapele unui proces biotehnologic, 
Bioreactoare 
Biotehnologii cu aplicaţii în medicină. Biotehnologia obţinerii antibioticelor și vaccinurilor. 
Biotehnologia obţinerii  vitaminelor, aminoacizilor, enzimelor, polizaharidelor. 
Biotehnologii cu aplicaţii în industria alimentară, 
Biotehnologia obţinerii produselor lactate. 
Biotehnologii cu aplicaţii în industria alimentară, 
Biotehnologia obţinerii produselor din carne.  
Biotehnologii de obţinere a biomasei celulare. 
Biotehnologii cu aplicaţie în industria extractive, 
Biotehnologii cu aplicaţie în agricultură şi silvicultură. 
Biotehnologia obţinerii unor compuşi utili cu ajutorul bacteriilor acetice. Biotehnologia produselor 
vegetale fermentate. 
Biotehnologii cu aplicaţii în industria alimentară.  
Biotehnologia obţinerii vinului şi spirtului și a berii. 
Biotehnologii pentru protecţia mediului. Tratarea apelor şi bioremediere solurilor contaminate. 
Biotehnologii de obţinere a biocombustibililor. 
Bioetică, biosecuritate.   

 
Lucrări practice 

Sem I 
Protecţia muncii în laboratorul de biotehnologii. 
Structura celulei,  la eucariote și procariote. Elementele funcționale ale celulei. 
Mitoza.  Studiul cromozomilor mitotici. 
Meioza.  Fenomene de ordin genetic 
Biosinteza polipeptidelor.  Elementele structurale și procesul funcțional. 
Metabolismul microorganismelor, rolul lor în fermentaţii și producerea de energie. 

Sem II 
Etapele unui proces biotehnologic. 
Medii de cultură utilizate în procesele biotehnologice. 
Bioreactoare. Modele structuraale, utilizări în procesele biotehnologice.  
Categorii de microrganisme,  utilizate în procesele biotehnologice. 
Culturi starter de microorganisme, utilizate în biotehnologia produselor lactate și a cărnii. 
Biotehnologii,  dezvoltate în industria procesării laptelui. 
Biotehnologii,  dezvoltate în industria procesării cărnii. 
Produse parabiotice, concepte, clasificări, importanță în biotehnologii nutriționale. 

Alimente funcționale,  concept şi importanţă in alimentaţie. 
Sinteza unor compuşi biotehnologici utili.   (vizită la o unitate specializată în în biotehnologii). 
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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% 
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