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I/B/2 

Funcție Profesor universitar 

Disciplinele din 
planul de învățământ 

Inginerie genetică vegetală; Inginerie genetică; Inginerie genetică animală; 

Genetică  

Domeniul științific Biotehnologii 

Descriere post Postul de Profesor, poziţia I/B/2 este constituit dintr-o normă de 11 
ore convenţionale la disciplinele de: Inginerie genetică vegetală, 
Inginerie genetică, Inginerie genetică animală şi Genetică.  
Postul are în componenţă în semestrul I: 2 ore de curs (2/săpt) la 
disciplina Inginerie genetică vegetală,  şi patru ore de lucrări 
practice/săptămână la aceeaşi  disciplină.. Postul mai are in 
componenţă în semestrul I  si 2 ore de lucrari practice (2/săpt) la 
disciplina de Genetică. În semenstrul II postul are în componenţă 2 ore 
de curs la disciplina de Inginerie genetică şi Inginerie genetică animală 
şi 8 ore de lucrări practice la cele două discipline.  

Scopul cursurilor de Inginerie genetică este dezvoltarea 
cunoaşterii în domeiul Ingineriei genetice vegetale şi animale pentru 
manipularea informaţiei genetice şi formarea de abilităţi practice 
pentru dobândirea de competenţe profesionale de specialitate. La 
disciplinele din structura postului se are în vedere însuşirea aspectelor 
teoretice şi aplicative ale tehnicilor de  manipulare artificială a 
informaţiei genetice în scopul obţinerii unor plante, animale şi  
microorganisme modificate genetic; fundamentarea teoretică şi 
practică a utilizării informaţiei moleculare în selecţia asistată de 
markeri moleculari în populaţiile de plante şi animale;  dezvoltarea 
abilităţilor teoretice şi practice de identificare a polimorfismelor ADN 
pentru rezolvarea de probleme din agricultură, industria alimentară, 
medicină veterinară;  studierea informaţiei moleculare în bazele de 
date genetice pentru aplicaţii practice în diferite domenii ale ştiinţelor 
vieţii, etc. Cursurile fundamentează pregătirea profesională a viitorilor 
specialişti în domeniul biotehnologiilor vegetale şi animale şi pune 
bazele pentru disciplinele de la masteratul de Biotehnologii aplicate.            
 

Atribuţiile/activităţi 

aferente 

- Pregătirea cursurilor şi efectuarea orelor de lucrări practice de 
laborator pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv 
disciplinele de Inginerie genetică vegetală; Inginerie genetică; 
Inginerie genetică animală şi Genetică; 
 - Pregătirea activităţii didactice;  
-  Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe 
- Evaluare in cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare  
 - Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;  
- Îndrumare proiecte de licenţă; 
 - Elaborare materiale didactice, cărţi de specialitate; 
 - Activitate de cercetare ştiinţifică; 



 - Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti  
-  Participare la manifestări ştiinţifice; 
 - Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă 
şi de cercetare a colectivului;  
- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul de afaceri în domeniul 
zootehnic şi biotehnologic; 
 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor 

Tematica probelor de 

concurs 

Elemente de genetică moleculară: organizarea genomului nuclear şi 

extranuclear eucariot şi procariot; structura genelor pro- şi eucariote; 

expresia genelor şi reglajul genic; acizii nucleici –structură şi funcţii 

Arhitectura genomului şi clase de secvenţe ADN. polimorfismele ADN şi 

tehnici de evidenţiere a acestora. 

Instrumente moleculare de studiu şi cercetare: enzimele de restricţie; 

tehnica PCR şi variantele tehnicii; tehnicile de hibridare; tehnicile de 

secvenţiere. Aplicaţiile în domeniul animal şi vegetal 

Tehnologia ADN recombinat pentru obţinerea microorganismelor, 

plantelor şi animalelor modificate genetic. Elementele tehnologiei ADN 

recombinat; enzimele din spatele tehnologiei ADN recombinat, etapele  şi 

aplicaţiile practice în: domeniul biotehnologiilor moderne, în domeniul 

vegetal şi animal.  

Clonareaa animalelor prin transfer nuclear 

Hibridarea şi cibridarea celulelor somatice şi aplicaţii în domeniul animal 

şi vegetal 

Mutageneza in vitro 

Haploidia prin androgeneză şi ginogeneză 

Genetică: Structuri celulare cu rol genetic; Ciclul celular şi dviziunile 

celulare; Transmiterea caracterelor de la o generaţie la alta; Interacţiunile 

genelor alele şi nealele; transmiterea caracterelor determinate de gene 

situate pe acelaşi cromozom; transmiterea caracterelor determinate de 

gene situate pe cromozomii de sex. 
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