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Funcție Profesor  universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Genetică 
Genetics 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de profesor, poziţia II /B/2, are în componenţă disciplinele: 

1. Genetică – anul I M.V, semestrul II, cu 2 ore de curs/săptămână şi  
lucrări practice 2 ore/săpt (2 grupe). 
2. Genetics – anul I M.V Linia Engleză, cu 2.5 ore de curs /săptămână 

şi 2.5 ore lucrări practice /săptămână (2 grupe). 
         Cursul şi lucrările practice de Genetică urmăresc dobândirea 
cunoştiinţelor privind legile de bază ale transmiterii ereditare a 
caracterelor, conceptele generale de citogenetică şi aplicaţiile acestora 
în genetica animală, bazele mecanismelor moleculare implicate în 
ereditate; şi realizarea de conexiuni între diferite noţiuni de 
citogenetică, genetică mendeliană şi aplicaţiile lor practice. 
         Cursul şi lucrările practice de Genetics urmăresc exact aceleaşi 
obiective ca şi cursul de Genetică. 
 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: Genetică şi 
Genetics; 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi, asigurate la disciplinele din normă; 
Îndrumare lucrări de licenţă;  
Elaborarea de materiale didactice;  
Asistenţă la examene; 
Activitate de cercetare ştiinţifică;  
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
Participare la manifestări ştiinţifice;  
Participare la activităţile de consultanţă şi de cercetare; 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare 
în sprijinul învăţământului; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Genetică - curs 
Organizarea celulară a materialului genetic: Ciclul celular: (fazele 
ciclului celular; durata ciclului celular; reglarea ciclului celular. 
Mitoza. Meioza şi recombinarea informaţiei genetice. Cromatina 
nucleară (Stările funcţionale ale cromatinei; Compoziţia chimică a 
cromatinei;. Organizarea şi structura cromatinei) Cromozomii 



(Formarea cromozomilor; Morfologia cromozomilor metafazici; 
Morfologia cromozomilor specializaţi; Benzile cromozomale). 
Citogenetica: Conceptele şi obiectivele citogeneticii. Cariotipul la 
principalele specii de animale domestice. Anomalii ale cariotipului. 
Deleţii. Duplicaţii. Inversii. Translocaţii. Aneuploidia. Euploidia. 
Organizarea moleculară a materialului genetic: Structura ADN 
(primară, secundară şi terţiară) denaturarea şi renaturarea, rolul genetic 
al ADN, Structura ARN (primară, secundară, terţiară) tipurile de ARN. 
Expresia genică: notiunea de genă, structura genei la procariote şi 
eucariote, funcţiile şi exprimarea materialului genetic: replicarea 
ADN, transcripţia ADN şi biosinteza proteică. Muta ţiile genice: 
Concepte şi definiţii generale. Bazele moleculare ale mutaţiilor genice. 
Mutaţiile spontane. Bazele moleculare ale reparaţiilor genice. 
Mecanismele de prevenţie şi de corecţie a erorilor. Legile 
mendeliene: terminologia utilizată în genetica mendeliană, legile 
mendeliene, monohibridismul, dihibridismul şi back-crossul. Excepţie 
de la legile mendeliene: Interacţiuni alelice: dominanţa incompletă, 
codominanţa, supradominanţa şi genele letale. Interacţiuni nealelice: 
Gene complementare, gene epistatice, gene aditive şi pleiotropia. 
Fenomenele de linkage şi de crossing over: înlănţuirea genelor, 
înlănţuirea genelor în poziţie “cis” şi “trans”, crossing overul: tipuri de 
crossing over, importanţa crossing overului. Determinismul genetic 
al sexelor si sex-linkage: importanţa reproducerii sexuate, 
mecanismele de determinare a sexului, fenomenul de sex-linkage, 
ereditatea limitata de sex sau influenţată de sex, aplicaţii practice ale 
transmiterii sex-linkate. Genetica populaţiilor : Concepte de bază. 
Legea Hardy-Weinberg. Selecţia, valorile adaptative şi coeficientul de 
selecţie. 
 
Genetică - lucrări practice: 
Noţiuni introductive de genetică. Noţiuni de protecţia muncii în 
laboratorul de genetică. Structuri celulare cu rol genetic. Stadiile 
ciclului celular. Diviziunea celulară mitotică şi meiotică. Probleme. 
Elemente de citogenetică: Tehnica obţinerii preparatelor mitotice; 
Morfologia cromozomilor metafazici; Alcătuirea cariotipului şi a 
idiogramei; Tehnici de colorare specială a cromozomilor: benzile “G” 
şi “C”. Probleme 
Demonstrarea şi interpretarea legilor eredităţii; Noţiunea de genă, 
genotip şi fenotip; Încrucişarea analizatoare sau testcrossul în 
monohibridare; Analiza pedigree-ului.Probleme; Analiza genetică în 
dihibridare. Probleme; 
Interacţiuni genice; Interacţiuni dintre gene alele. Probleme 
Interacţiuni între gene nealele. Probleme; Fenomenele de linkage şi de 
crossing-over. Probleme;  Determinismul genetic al sexelor; Ereditatea 
sexului. Fenomenul de sex-linkage. Probleme. Studiu de caz: 
transmiterea hemofiliei in familia reginei Victoria; Determinismul 
genetic al grupelor sanguine în sistemele ABO, D, MN). Probleme; 
Genetica populaţiilor. Probleme 
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