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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 030100112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Departamentul 2 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Etică și integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Abilitat Alina Simona Rusu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ. Dr. Abilitat Alina Simona Rusu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare VP 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu 
4.2. de competenţe Nu 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector. Cursul se derulează conform orarului, 
respectându-se ora de începere și de final a acestuia. Acesta este interactiv, 
studenţii prezenţi având posibilitatea de a pune întrebări pe parcurs. În cazul 
activității didactice desfășurate on-line, se adaptează metodele de predare. O serie 
de întrebări de reflectare critică vor ghida activitatea la curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Seminariile se desfăşoară în laborator. În cazul activității didactice desfășurate on-
line, se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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• Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională specifice 

universităților din România. 
• Abilitatea de a parcurge și a înțelege conținutul Codului de Etică al USAMVCN și al Regulamentului de 

funcționare a Comisiei de Etică a USAMVCN, prin raportare la valori, principii și reguli morale. 
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• Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de diseminare a informațiilor și 
de argumentare morală. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea conceptelor specifice domeniului eticii și integrității academice. 
Aplicarea cunoștințelor învățate în domeniul eticii  și integrității academice 
pentru dezvoltarea profesională și morală, precum și pentru promovarea unei 
culturi etice la nivel de Universitate. 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere a principalelor puncte de vedere privind 
etica și integritatea academică.  
Formarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații de 
natură etică (dileme etice). 
Să cunoască legile și reglementările referitoare la o serie de abateri de la 
comportamentele morale specificate în Codul de Etică al USAMVCN. 
Să fie capabili să identifice valorile unei universități morale și a modului în care 
fiecare student poate contribui la dezvoltarea și protejarea acestora. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
 
Cadru introductiv și prezentare a reglementărilor etice în 
mediul academic din România - Abordări interdisciplinare şi 
integrative  
 
Informații despre principii, valori și reguli morale care 
susțin Codul de Etică al unei universități 
 
Moduri de analiză a unei probleme etice. Cadre și repere ale 
evaluării morale. Raportări la domeniul de specializare. 
 
Transpunerea valorilor morale în comportamente prosociale 
în rândul studenților 
 
Caracteristici și valori ale unei universități morale 
 
Reguli morale specifice universităților și conceptul de 
avertizori de integritate 
 
Instrumente instituționale pentru promovarea eticii și 
integrității academice  
 
Verificare pe parcurs – evaluarea cunoștințelor 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

 
Prelegere 

 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

 
- 

Observaţii 
 
 

2 prelegeri 
 
 
 

2 prelegeri 
 
 

2 prelegeri 
 

 
2 prelegeri 

 
 

2 prelegeri 
 

2 prelegeri 
 
 

2 prelegeri 
 
 

1 oră 
 

8.2. SEMINARII 
Număr de ore – 14 ore 
 
Prezentare a reglementărilor și a istoricului introducerii 
disciplinei de etică și integritate academică în 
universitățile din România  

 
 
 

Prezentare și discuții 
  
 

 
 

 
2 aplicații 
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Argumentarea morală (I) – analiza propriilor puncte tari 
de caracter și identificarea unnor principii, valori și 
reguli în primele 7 articole din Codul de Etică al 
USAMVCN 
 
Argumentarea morală (II) – analiză de cazuri și 
identificarea unnor principii, valori și reguli în articole 
8-17 din Codul de Etică al USAMVCN 
 
Inteligența etică  – invitați la seminar: experți în 
tematica adresată 
 
Descoperirea instrumentelor instituționale de promovare 
a eticii și integrității academice în USAMVCN – 
prezentare și discuții despre procedurile Regulamentului 
Comisiei de Etică 
 
Ce înseamnă colaborarea cu îndrumătorul  unei lucrări 
de licență – comunicare și respectarea normelor etice de 
redactare a lucrării, evitarea plagiatului  
 
Abordări interdisciplinare ale eticii mediului și 
pedagogiei morale – invitat la seminar: expert în 
tematica adresată 
 
Verificarea cunoştinţelor 

Prezentare și exerciții 
  
 

 
 

       Prezentare și exerciții 
 
 
 

Expunere  
 

 
 

Prezentare și exerciții 
 
 
 
 

Prezentare și discuții 
 
 
 

Prezentare și discuții 
 
 
- 

2 aplicații 
 
 
 
 

2 aplicații 
 
 
 

2 aplicații 
 
 
 

2 aplicații 
 
 
 
 

2 aplicații 
 
 
 

2 aplicații 
 
 

1 oră 
 Bibliografie obligatorie: 
Socaciu, E., Vică, C., Mihailov, E., Gibea, T., Mureșan, V., & Constantinescu, M. (2018). Etică și Integritate Academică. Universitatea din București. 
Capitolele I-IV. Accesibil online în format pdf: https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf 
***Codul de Etică al USAMV Cluj-Napoca https://www.usamvcluj.ro/codul-de-etica/ 
***Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică USAMVCN https://www.usamvcluj.ro/wp-content/uploads/2020/03/RU-26-1.pdf 
***Ghid de redactare Proiecte de Diplomă / Lucrare de Licenţă, 2013, USAMV Cluj-Napoca 
***Punctele tari de caracter și virtuți https://www.viacharacter.org/ 
Bibliografie facultativă: 
Bronfenbrenner, U. (2009). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press. ISBN 0-674-22457-4 
***TED x talk Emilia Șercan – Împotriva fabricii de doctorate https://www.ted.com/talks/emilia_ercan_impotriva_fabricii_de_doctorate 
***Positive Psychology Center https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman 
Rusu, A.S. (in press). Endorphins and volunteering: On the Evolutionary Significance of Helping Others. In “Endorphins: From Molecular Science to 
Modern Medicine”, Eds. Patrick Kerr, Cristian Sirbu & John Gregg, Springer Nature.  
Rusu, A.S. (2020). Educația bazată pe compasiune și învățarea spre comunitate (Service-Learning). Dezvoltare curriculară interdisciplinară. Ed. Presa 
Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0865-7, 110 pages. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Utilizarea limbajului specific 
disciplinei. 
Prezența la curs. 
Abordarea obligatorie a tuturor 
subiectelor de pe fișa de examinare și 
tratarea lor corespunzătoare. 

Examen scris 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Prezența la activitățile de seminar. Subiect scris pe o temă dată – 
analiză de caz cu raportare la 

Codul de Etică al USAMVCN 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea informaţiilor transmise la curs şi seminar la un nivel care să permită promovarea formelor de verificare 
prevăzute. Obținerea notei de trecere la seminar este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
      (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara); CA (Cunoaştere avansată) 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

https://www.usamvcluj.ro/codul-de-etica/
https://www.viacharacter.org/
https://www.ted.com/talks/emilia_ercan_impotriva_fabricii_de_doctorate
https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman
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      (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
 

Titular curs 
Conf. Dr. Alina S. Rusu 

 

Titular seminar 
Conf. Dr. Alina S. Rusu 

 

 
Data avizării în 

departament 
 

 
Director de departament 

 
 



1  

Nr. din    
 
 

1. Date despre program 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

Formular USAMV 0309030102 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Ştiinţe Fundamentale i 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1)

 Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

INGINERIE GENETICĂ ANIMALĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Coşier Viorica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof.dr. Coşier Viorica 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare 

 
Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2
 DD 

Obligativitate3
 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutoriala - 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 44  
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4

 4 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Genetică 
4.2. de competenţe Explicarea şi analizarea comparativă a funcţiilor materialului genetic la eucariote şi la 

procariote; transpunerea noţiunilor de Genetica moleculara în modelele de transfer a genelor 
între diferite sisteme biologice (procariote si eucariote). 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este prezentat prin comunicare interactivă bazată pe instrumente TIC. 

Studenţii au obligaţia de a respecta orarul destinat cursului şi normele de disciplină 
academică. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice, este obligatorie respectarea normelor de protecţie a muncii; 
fiecare student va purta echipament de protecţie şi va respecta recomandările 
de lucru si de manipulare a reactivilor pe perioada desfăşurării activităţilor 
individuale sau de grup, prevăzute în protocoale disponibile. Studenţii pot formula 
întrebări referitoare la ipoteza de lucru; rezultatele aşteptate şi interpretarea lor; 
Studenţii participă activ la desfaşurarea protocoalelor şi se încadrează în timpul 
de desfaşurare a lor; citesc şi interpretează independent rezultatele experimentelor 
de laborator. Prezenţa la lucrările practice este obligatorie şi condiţionează 
participarea la colocviu. Informaţiile dobândite pe parcurs sunt testate (test on 
line, grila) pentru verificarea progresului cunoştinţelor. Promovarea formelor de 
verificare la lucrarile practice condiţionează participarea la examen. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• Utilizarea fundamentelor teoretice ale manipularii in vitro a materialului genetic în scopul aplicării lor 
în biotehnologiile moleculare. 

• Utilizarea metodelor specifice Ingineriei genetice pentru producerea de biomolecule cu aplicabilitate în 
industria farmaceutică, industria alimentară, agricultura şi în protecţia mediului. 

• Expertiza în tehnicile de biologie moleculară, cu aplicabilitate în diferite arii ale stiintelor vietii. 
• Abilitatea de a concepe şi conduce activităţi de cercetare în domeniul molecular în condiţii de asistenţă 

calificată. 
• Operarea echipamentelor utilizate în laboratorul de Inginerie genetică şi manipularea   materialului 

genetic în condiţii de siguranţă,  în scopul evitării biohazardului. 

C
om

pe
te

nţ
 

e 

 
• Dezvoltarea gândirii critice, a nevoii de perfecţionare continuă, pentru rezolvarea creativă a 

problemelor care implică informaţia genetică; capacitatea de a selecta informatia de specialitate din 
surse de incredere, capacitatea de a se adapta la nevoi şi exigenţe economice noi în domeniul 
biotehnologiilor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunoaşterii, înţelegerea conceptelor şi teoriilor din domeniul 
Ingineriei genetice şi formarea de abilităţi practice pentru dobândirea de 
competenţe profesionale în domeniul biotehnologiilor moleculare. 

7.2. Obiectivele specifice Înţelegerea importanţei plasmidelor şi virusurilor ca vectori de clonare  în 
Ingineria genetică. 
Aplicarea cunoştinţelor privind modul de organizare a secvenţelor de ADN în 
genom şi polimorfismele aferente, pentru selectarea adecvată a tehnicilor 
moleculare de studiere a lor. 
 Descrierea principiilor diferitelor tehnici moleculare (bazate pe PCR, 
hibridare, secvenţiere) pentru studierea unor gene de interes, inclusiv a 
trangenelor  
Citirea şi interpretarea corectă a rezultatelor experimentelor de analiză 
moleculară. 
Capacitatea de aplicare a conceptelor, teoriilor şi metodelor de lucru din 
domeniul Ingineriei genetice animale (tehnologia ADN recombinat, mutageneza 
in vitro, hibridarea şi cibridarea celulară, editarea genomica) pentru rezolvarea 
de probleme profesionale din domeniul biotehnologiei moleculare animale. 

 

8. Conţinuturi 
 

8. 1. CURS  
 
 

Prelegere 

Observaţii 
Număr de ore – 28  
Elemente de genetică moleculară  
Noţiuni despre organizarea genomul nuclear şi 2 prelegeri 
extranuclear la eucariote şi procariote. Clase de secvenţe   
din genom. Variaţiile sau polimorfismele genomului 

      
  

eucariot –  elementele  caracteristice  pentru  transferul   
genelor în tehnologia ADNrec.   
Instrumente  moleculare  de  studiu  şi  cercetare  în Prelegere 4 prelegeri 
domeniul geneticii moleculare.   
Enzimele utilizate în cercetare   
Variantele tehnicii PCR (Polymerase Chain Reaction)   
pentru evidenţierea polimorfismelor uni sau multilocus.   
Tehnica: RT- PCR, PCR-RFLP, I-PCR, Asymetric-PCR,   
Anchored PCR etc; şi aplicaţiile lor.   
Tehnici   de   hibridare   ale   acizilor  nucleici:   tehnica   
Southern   blotting;   tehnologia   microarray:   principii,   
sonde şi probe; aplicabilitate.   
Metode de secvenţiere ale acizilor nucleici – principiile   
metodelor bazate pe degradarea chimică şi   pe   
terminatorii  de  lanţ  (dideoxi);  aplicaţiile  practice  şi   
ultimele realizări din domeniu .   
   

   
Tehnologia ADN recombinat – Elemente şi etape: Prelegere 3  prelegere 
Clonarea moleculară a genelor în sisteme biologice 
procariote: 
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- metode de obţinere a genei pasager 
- tipuri de vectori de clonare si strategii 
- gazde in tehnologia ADN recombinat 

Aplicaţiile tehnologiei ADN recombinat în 
biotehnologiile moleculare. 
Clonarea genelor în celule eucariote în vederea 
obţinerii animalelor transgenice: Metode de obţinere a 
animalelor transgenice. Vectori pentru obţinerea 
animalelor transgenice. 
Realizări   şi   perspective   în   domeniul   transgenezei 
animale: 
Editarea genomului și mecanismele de editare 
genomică 
Metodele   mutagenezei   in   vitro   (întamplătoare   şi 
dirijate) 
Hibridarea   şi   cibridarea   celulară   –   Metode   de 
realizare şi de selecţie a hibrizilor celulari. Aplicaţiile 
hibridării  în  cartarea  genelor  şi  obţinerea  celulelor 
hibridoma. Cibrizii celulari şi ereditatea citoplasmatică  
Clonarea animalelor prin transfer nuclear: Metode de 
obţinere şi realizări în domeniu 

 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

Prelegere 

 

 
 
 
 
 

2 prelegeri 
 
 
 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

 

 
8. 2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28 
Biohazardul şi măsurile de protecţie în tehnologia ADN 
recombinat. 
Principalele instrumente ale Ingineriei genetice : 
enzimele de restricţie, tehnica PCR. 
Designul primerilor si restrictia enzimatica in silico 
Intocmirea hărţilor de restricţie. 
Mărimea teoretică a fragmentelor aşteptate după 
restrictia enzimatică PCR-RFLP.  
Verificare intermediară a  însuşirii cunoştinţelor.  
Izolarea ADN si ARN din diferite probe: plasmide, 
sânge, bulbi piloşi, carne, etc 
Cunatificarea   probelor :   metoda   directă   şi   metoda 
indirectă. 
Amplificarea  PCR pentru obţinerea unei transgene : 
setarea parametrilor  PCR.  
Electroforeza fragmentelor in gel de agaroză, 
Determinarea greutăţii moleculare, recuperarea 
fragmentelor, purificarea; validarea şi interpretarea 
datelor, 
Clonarea moleculară a genelor în vectori TA. 
Validarea si interpretarea datelor. 
Verificarea cunoştinţelor. 

 
 

Lucrare practică 

Lucrare practică online 

 
 
 
 

Test online 
Lucrare practică  
 
Lucrare practică 

 
Lucrare practică 

 
  Lucrare practică 
 
 
 

 
 
Test grilă 

 
 

1 lucrare laborator 
 

2 lucrări laborator 
 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
2 lucrări laborator 

 
  1 lucrare  laborator 
 

2 lucrări laborator 
 

2 lucrări laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 

 
1 sedinta 

 
 
 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Coşier Viorica, 2009, Inginerie genetică, Ed. Risporint Cluj-Napoca; 
2. Cosier Viorica, Note de curs 
3. Cosier Viorica, 2019, De la genetica moleculara la genomica, Ed. Risoprint Cluj-Napoca; 
4. Peter J. Russel, 2009, iGenetics – A Molecular Aproach, Ed. Pearson International; 
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/; 
6. http://tools.neb.com/NEBcutter2/; 
7.Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, et + An Introduction to Genetic Analysis. 7th edition 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21766/?term=Molecular%20cloning; 

   
Bibliografie Facultativă: 
1. Brown, T.A., 2002, Genomes, John Wiley /Sons Inc., New York; 
2. Hartwell, L. H., Hood, L., Goldberg, L.M., Ann Reynolds, Silver, Lee M., Veres, R., 2006, Genetics – From Genes to 
Genomes, McGraw Hill Comp; 
3. Watson, D.J., Gilman, M., Witkowski, J., Zoller, M., 1992, Recombinant DNA, Second Edition, W.H. Freeman and 
Company, New York; 
4. Watson, J.D., Baker,T.A, Bell, S.P, Gann, A., Levine, M., Losick, R., Molecular Biology of the Gene, 5th Edition, 
2003, Pearson –Benjamin Cummings . 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/%3B
http://tools.neb.com/NEBcutter2/%3B
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21766/?term=Molecular%20cloning%3B
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21766/?term=Molecular%20cloning%3B
http://www.dnalc.org/
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 
 

10. Evaluare 
 

 
Tip activitate 

 
10.1. Criterii de evaluare 

 
10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10. 4.  Curs Studentul este familiarizat cu tot 
conţinutul tematicii studiate, 
stabileşte relaţii între concepte şi 
teorii, inclusiv cu alte domenii şi 
formulează raţionamente corecte 
ştiinţific pe care le argumentează; 
Înţelege procesele intime care au 
loc la nivel molecular şi principiile 
tehnicilor şi tehnologiilor curente din 
domeniile geneticii moleculare şi 
ingineriei genetice animale. 
Cunoaşte  aplicaţiile  practice 
studiate în domeniul biotehnologiilor 
moleculare şi formulează independent 
concluzii privind aplicabilitatea lor în 
alte arii profesionale 
 Abordează subiectul sistemic în 

timpul examinării şi face conexiuni 
între cunoştinţe şi conţinut 

 
 
 
 
 
 
 

Examen scris 

 
 
 
 
 
 
 

60% 

10. 5. Seminar/Laborator Studentul cunoaşte modul de realizare test online si grila 20% 
a  hărţii  fizice.  Cunoaşte  şi  aplică  20% 
restricţia enzimatică in silico,   
identifică corect fragmentele aşteptate   
după restricţie şi deduce/stabileşte  pe   
baza profilul electroforetic   
genotipurile   
Aplică corect protocoalele de lucru la   
laborator   
Cunoaşte  metodologia  de  lucru  cu 
aparatura din laborator 
Ştie  să  citească  şi  să  interpreteze 
rezultatele obţinute  în experimentele 
practice şi cunoaşte aplicaţiile lor în 
diferite arii de interes conexe. 

10. 6. Standard minim de performanţă 
Studentul este familiarizat cu conţinutul tematic al disciplinei şi prezintă informaţia sumar. Formulează raţionamente 
simple şi aduce argumente însă mai puţin relevante şi de fond; Formulează concluzii la nivel acceptabil; Cunoaşte 
terminologia de specialitate la nivel de bază. Obţinerea notei de promovare la colocviu şi validarea rezultatelor 
lucrărilor practice sunt condiţii obligatorii pentru participarea la examen. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 

3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 

4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Octombrie, 2021 

 
Titular curs 

Prof.dr. Coşier Viorica 

 
Titular lucrări laborator/seminari 

Prof.dr. Coşier Viorica 
 

Data avizării în departament                                                              Director de departament, 
 
Conf. Dr. Constantinescu Radu 
 
 

Cursul este actualizat anual cu noile descoperiri din domeniu, documentate din articole ştiinţifice de referinţă, cărţi de 
specialitate, baze de date genetice, dar şi în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cadrele didactice 
au preocupări permanente pentru îmbunătăţirea calităţii actului de predare/evaluare, centrat pe student, pentru 
coroborarea conţinutului tematicii cu noile nevoi economice ale pieţei muncii. 
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Nr.__________din _________                                                                  Formular USAMV 0309030101 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinte fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Biotehnologii  medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Microbiologie medicală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Adriana Criste 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 
 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Biologie celulară, Microbiologie generală, Genetică 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunostinte referitoare la organizarea celulară a microorganismelor și a 

proceselor  biochimice și fiziologice desfășurate în cadrul celulei, caracterele fiziologice a 
principalelor clase de microorganisme, cei mai importanți reprezentanți ai acestora. 
Deprinderi de bune practici în laboratorul de microbiologie 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sală cu videoproiector. 

Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 
a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitați pe durata prelegerii, 
telefoanele mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Laboratorul de microbiologie. 
La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului de lucrări practice, 
fiecare student va desfașura o  activitate individuală cu materialele de laborator 
puse la dispoziție  de cadrul didactic și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. 
Disciplina academică se impune pe toata durata de desfasurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoașterea  limbajul de specialitate. Înţelegerea particularităţilor de gen şi specie în cazul microorganismelor. 
Capacitatea de identificare a genurilor şi speciilor de microorganisme. 
Cunoasterea particularităţilor biologice a speciilor selecţionate, de interes în procesele infecțioase și în toxiinfectiile 
alimentare 
Cunoaşterea principalelor microorganisme patogene şi a riscului contaminării cu acestea. 
Practica recoltării, prelucrării probelor în vederea examenului microbiologic şi identificarea microorganismelor 
implicate. 
Dezvoltarea capacității de aplicare corectă a protocoalelor de lucru. Studenții dobândesc abilitatea de a aplica 
metode, tehnici și procedee specifice microbiologiei prin utilizarea unor criterii și metode standard de evaluare. 
Formarea deprinderilor de abordare corectă cu scopul de a aprecia și valida  metodele utilizate și a interpreta 
rezultatele obținute. 
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e Studenții dobândesc capacitatea de a studia și identifica diferite microorganisme, pot concepe activități  științifice 

referitoare la implicarea microorganismelor în diverse domenii. 
Dovedește preocupare privind perfectionarea profesională prin  participarea la activitațile de cercetare din cadrul 
disciplinei. Dobândesc capacitatea de a elabora și respecta un program de lucru în cadrul unei activități, lucrând în 
echipă cu respectarea sarcinilor individuale. 

 
 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea microorganismelor implicate în procesele infecțioase precum și în 
toxiinfecțiile alimentare. Prin microbiologia medicalălă se aprofundează studiul 
microorganismelor de interes prezente în procese infecțioase precum și în 
toxiinfecțiile alimentare.  

7.2. Obiectivele specifice Inţelegerea particularităţilor morfo-fiziologice a microorganismelor. Cunoaşterea  
principalelor grupe de microorganisme implicate în procese infecțioase și în 
toxiinfecșiile alimentare. Utilizarea cunoștiințelor accumulate pentru descrierea, 
caracterizarea și utilizarea speciilor selecţionate în diferite procese infectioase. 

 
 
 
8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Procariote Grupa cocilor. Fam. Micrococaceae: gen Staphylococccus, gen 
Micrococcus. Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, implicaţiile 
reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Procariote Grupa cocilor. Fam. Streptoccaceae. Fam. Neiseriaceae. Grupa 
bacililor Gram pozitivi nesporulaţi: genurile Listeria, Corynebacterium, 
Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, implicatiile reprezentanţilor săi în 
diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi aerobi. Genul Bacillus, Clasificarea pe 
baza proprietăţilor fiziologice, implicatiile reprezentanţilor săi în diferite procese 
infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi anaerobi. Genul Clostridium: Clasificarea 
pe baza proprietăţilor fiziologice, implicatiile reprezentanţilor săi în diferite 
procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Grupa bacililor Gram pozitivi nesporulaţi: genul Lactobacillus. Grupa bacililor 
Gram negative de formă bacilară, aerobe şi anaerobe: Fam. Pseudomonadaceae: 
genul Pseudomonas. Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, utilizarea 
reprezentanţilor săi şi cerinţele biologice ale acestora. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Grupa bacililor Gram negative de formă bacilară, aerobe şi anaerobe: Bacterii 
aerobe de formă bacilară sau cocobacilară. Fam. Enterobacteriaceae: genurile 
Escherichia, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, 
Serratia. Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, implicatiile 
reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Ciuperci unicelulare şi pluricelulare 
Clasa  Ascomycetes: genurile: Saccharomyces. Clasificarea acestora, implicatiile 
reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Clasa  Ascomycetes: genurile: Aspergillus, Penicillium. Clasificarea acestora, 
implicatiile reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile 
alimentare.. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 
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Clasa Phycomycetes: genurile Mucor, Rhizopus. Clasificarea acestora, 
implicatiile reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile 
alimentare. 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Clasa Bazidiomycetes, Deuteromycetes: Clasificarea acestora, implicatiile 
reprezentanţilor săi în diferite procese infecţioase şi în toxiinfecţiile alimentare 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Virusuri ADN patogene pentru animale 
Familia Poxviridae (Genul Orthopoxvirus, Genul Avipoxvirus, Genul 
Capripoxvirus, Genul Leporipoxvirus, Genul Parapoxvirus) 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Virusuri ADN patogene pentru animale:Familia Herpesviridae 
Genul Herpesvirus,  Genul Parvovirus 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Virusuri ARN patogene pentru animale:Familia Picornaviridae, Genul 
Aphtovirus, Genu Enterovirus, Familia Reoviridae, Genul Orbivirus 
Genul Rotavirus  

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

Virusuri ARN patogene pentru animale:Familia Togaviridae, Genul Pestivirus 
Familia Rhabdoviridae, Genul Lyssavirus, Familia Paramyxoviridae 
Genul Paramyxovirus, Familia Coronaviridae, Genul Coronavirus 

prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 Prelegere 
(2 ore) 

 
 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
 
Biosecuritatea în laboratoarele de microbiologie, Gestionarea deşeurilor de 
laborator. 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Pregătirea probelor în vederea realizării examenului microbiologic: Tehnici de 
eșantionare, recoltare, transportul probelor la laborator, pregatirea probelor 
pentru analiza microbiologică.  

 explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Omogenizarea probelor. Realizarea dilutiilor zecimale. Tehnici de însămânțare 
specifice. Metode clasice de evaluare a principalelor grupe de microorganisme: 
Determinarea numărului total de germeni mezofili aerobi. 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Diagnosticul microbiologic al infecţiilor cu germeni din genul Staphylococcus 
Diagnosticul microbiologic al infecţiilor cu germeni din genurile Listeria şi 
Erysipelothrix. 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Diagnosticul microbiologic al infecţiilor cu germeni din genul Bacillus (B. 
anthracis şi B. cereus). 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Diagnosticul microbiologic al infecţiilor cu specii din genul Clostridium explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Tehnici de izolare şi identificare a germenilor din genurile Shigella şi Yersinia explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Diagnosticul microbiologic al infecţiilor cu specii din genurile Campylobacter şi 
Aeromonas 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Tehnici de izolare şi identificare a germenilor din genul Mycobacterium, 
Streptomyces 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Identificarea microorganismelor utilizând sistemul automat Vitek. Microdetecţia 
– metodă genetică rapidă de diagnostic microbiologic .                                           
Alte tehnici moleculare de detecţie şi determinare cantitativă a 
microorganismelor 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Tehnici de cultivare a virusurilor zoopatogene pe ouă embrionate şi culturi 
celulare. Virusuri utilizate în obţinerea de vaccinuri şi seruri Clasa Ribovira, 
Virusul febrei aftoase, Virusul pestei porcine clasice, Virusul bursitei infecţioase 
aviare 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Tehnici de cultivare a virusurilor zoopatogene pe ouă embrionate şi culturi 
celulare. Virusuri utilizate în obţinerea de vaccinuri şi seruri Clasa 
Deoxivira:Virusul gastroenteritei pisicilor, Virusul hepatitei câinelui şi encefalitei 
vulpilor 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Virusuri utilizate în obţinerea de vaccinuri şi seruri la animale  Clasa 
Deoxivira:Virusul papilomatozei, Virusul bolii lui Aujeszky, Virusul variolei 
păsărilor 
 

explicaţia, demonstraţie 
practică 

2 ore 

Colocviu 
 

 2 ore 

BIBLIOGRAFIE 
Obligatorie: 
1. Criste Adriana:Suport curs 
2. Negrea O., Adriana Criste, 2003 – Microbiologie generală – aplicaţii practice, Ed AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Răpuntean Ghe, Răpuntean Sorin 2005 – Bacteriologie veterinară speciala, AcademicPres Cluj-Napoca  
Facultativă: 
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1.Răpuntean, Gh, 1993 – Curs de Microbiologie, Tipo Agronomia,    Cluj-Napoca 

2.Răpuntean Ghe, Răpuntean Sorin 2005 – Bacteriologie veterinară speciala, AcademicPres Cluj-Napoca 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor căi de modernizare si îmbunatățire continuă a predării și a adaptări  conținutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme și probleme practice, chimie și biologie moleculară cadrele didactice realizează o informare 
continuă cu privire la cercetările din domeniu precum si cu noile tehnici disponibile în identificarea și caracterizarea 
microorganismelor. Aceasta se realizează prin studiu individual precum și prin participarea la conferințe de specialitate  
sau la întrunirile Asociațiilor profesionale de profil. 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Evaluare cunoștințe teoretice  aferente 
conținutului 

Examen oral 80% 

Participare curs Discuția; Interactivitate 
10.5. Seminar/Laborator  Colocviu Test si proba practică  20% 

Participare lucrări practice Implicare in activități; 
Discuția; Interactivitate 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației știintifice transmisă prin prelegeri și lucrari practice la nivel acceptabil.  
Cunoasterea reprezentantilor diferitelor clase de microorganisme, structura, fiziologia și multiplicarea acestora. 
Cunoașterea proceselor în care acestea sunt implicate. Capacitatea de a realiza fisa de identificare a microorganismelor. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr. Adriana Criste 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

Data avizării în 
departament 
30 Septembrie 2021 

 
Director de departament 

Conf. dr. Radu Constantinescu 
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Nr. din    

Formular USAMV 0310020101 
1. Date despre program    FIŞA DISCIPLINEI 

 
.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe Fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1)

 Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei GENETICĂ I 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Viorica Coşier 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Prof.dr. Viorica Coşier 

 
2.4. Anul de studiu 

 
II 

 
2.5. Semestru 

 
I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Evaluare 
sumativa 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2

 DF 

Obligativitate3
 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 94  
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4

 6 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Biologie celulară 
4.2. de competenţe Cunoaşterea fundamentelor Biologiei celulare pentru înţelegerea şi dirijarea proceselor biologice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
Cursul este prezentat interactive, bazat pe expunerea orală, prezentare Power 
Point, prezentare filmuleţe cu animaţie din tematica expusă. Studenţii pot adresa 
întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au obligaţia de a respecta orarul 
destinat cursului. 

 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice sunt obligatorii şi condiţionează participarea la examen. Fiecare 
student desfăşoară activităţi individuale şi de grup, cu materiale de laborator puse 
la dispoziţie şi rezolva probleme cu aplicatii practice şi teste de verificare, prezente 
la sfârşitul fiecărei lucrări practice in caietul de lucrari practice de genética animala. 
Problemele suplimentare rezolvate sunt prezentate sub forma de portofolii. 

6. Competenţe specifice accumulate 
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• Utilizarea fundamentelor teoretice ale geneticii, în scopul aplicării lor în ameliorarea populaţiilor de animale. 
• Abilitatea de a utiliza teorii şi instrumente specifice în alte arii de interes, conexe. 
• Operarea echipamentelor utilizate în laboratorul de Genetică şi manipularea materialului genetic  în condiţii 

de siguranţă. 
• Utilizarea metodelor specifice Geneticii pentru îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a produselor  de origine 

animală. 
• Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice în laboratoarele de cercetare sau de prestări servicii cu 

profil genetic. 
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• Rezolvarea responsabilă şi creativă a sarcinilor  profesionale proprii ce derivă din utilizarea informaţiei 
genetice în procesul de ameliorare a populaţiilor de animale. 

• Capacitate de lucru în echipă, de comunicare şi de distribuire a sarcinilor, în scopul implementării datelor din 
Genetică în practica creşterii animalelor şi ameliorării acestora. 

• Deschidere către dezvoltarea personală şi profesională prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Însuşirea aspectelor teoretice şi practice referitoare la ereditatea şi variabilitatea 
organismelor vii, asigurând suportul ştiinţific pentru disciplinele de specialitate 
în general şi pentru Ingineria genetică şi Ameliorarea animalelor în special. 

 
 
 
 

7.2. Obiectivele specifice 

Să descrie şi să explice structura, organizarea şi funcţionarea materialului 
genetic şi prin urmare să deducă modelul de transmitere al unei însuşiri 
calitative şi cantitative în schemele de hibridare, în funcţie de aşezarea genelor 
pe cromozomi şi de interacţiunile dintre acestea. Să determine şi să diferenţieze 
probabilităţile de moştenire ale alelelor în diferite tipuri de încrucişări. Să 
diferenţieze genele, cromozomii, genotipul şi fenotipul şi relaţiile dintre acestea. 
Să descrie diferite modele moleculare de clonare a genelor şi de obţinere a 
animalelor transgenice. Să descrie efectele modificărilor materialului genetic la 
animale produse prin mutaţii. Să analizeze potenţialul de impact al geneticii în 
selecţia şi ameliorarea producţiilor animale şi în biotehnologii. 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 

Număr de ore – 28 
 

Genetica, bază a ameliorării animalelor şi a biotehnologiilor 
Diviziunile celulare: mitoza şi meioza 
Transmiterea caracterelor de la o genă la 
alta: 

- interacţiunea genelor alele 
- interacţiunea genelor nealele 
- transmiterea caracterelor determinate de gene situate pe acelaşi cromozom 

Genetica sexului 
- determinismul cromozomial şi genic al sexului 
- ereditatea caracterelor sex-linkate la tipul Drosophila şi Abraxas, caractere 

controlate de sex şi anomalii în ereditatea sexului 
Genetica sexelor la pesti 

  Manipulări genetice la peşti 
Manipularea cromozomilor la peşti: ginogeneza, androgeneza şi poliploidia 
indusă. 
Structura şi funcţiile moleculelor de acizi nucleici 

- structura primara si secundara a ADN 
- replicarea, denaturarea şi renaturarea ADN şi aplicaţiile lor 
- Acizii ribonucleici 

Funcţionarea ADN-ului şi expresia genelor 
- structura genelor la procariote şi eucariote 
- codul genetic, transcripţia, translaţia şi sinteza proteinelor 

Structura moleculară a cromozomilor 
- structura moleculară a cromozomului bacterian şi a genomului nuclear la 

eucariote 
- organizarea   secvenţelor   de   nucleotide   în   ADN-ul   cromozomial   

al eucariotelor 
Mutaţiile şi mutageneza 

- definiţia, clasificarea mutaţiilor şi mutaţiile genetice 
- mutaţiile cromozomiale de număr (genomice) şi de structură. 

Noţiuni de eredopatologie 
- determinismul genetic şi transmiterea bolilor ereditare la taurine, ovine,  

suine şi păsări 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

 
 
 

Prelegere  

 

 
Prelegere 
                   
Prelegere  
 
Prelegere 

 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
1 prelegeri 
3prelegeri 

 
 
 
    2 prelegeri 
 
 
 
 
 

 
1 prelegere 

 
1 prelegeri 

 
1 prelegeri 

 
1 prelegeri 
 
 
 
 
 
1 prelegeri 
 
 
1 prelegeri 
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Noţiuni introductive de Inginerie genetică şi aplicaţiile sale 
- tehnologia ADN-recombinat şi aplicaţiile sale (transgeneza) 
- clonarea animalelor 

Prelegere 1 prelegeri 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28 

 Structuri celulare cu rol genetic 
 Tehnica obţinerii, citirii şi interpretării preparatelor 

microscopice care evidenţiază cromozomii din măduvă şi 
microculturi de sânge integral la mamifere si pesti 

 Tehnicile de bandare a cromozomilor şi alcătuirea 
cariotipului 

 Ciclul celular si fazele mitozei. Meioza  
 

 Verificarea intermediara a cunoştinţelor 
 
 

 Transmiterea caracterelor de la o generaţie la alta în cazul 
diferitelor interacţiuni ale genelor alele şi nealele 

 Verificarea intermediara a cunoştinţelor 
 Transmiterea caracterelor de la o generaţie la alta în 

cazul genelor sitúate pe aceeaşi pereche de cromozomi 
 Hărţile genetice cromozomiale 
 Transmiterea caracterelor determinate de gene sex-linkate. 

Aplicaţii practice 
Verificarea cunostintelor 

 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Studiul citologic pe 
preparate microscopice 
Demonstraţie practică 
Demonstraţie practică 
Demonstraţie practică 
Comunicare interactivă 
mediată   de   instrumente 
TIC 
  
Test  
 
 
Expunere şi rezolvare 
probleme 
Expunere şi rezolvare 
Probleme 
Colocviu I 
 
Expunere şi rezolvare 
probleme  
 
Colocviu II 

 
 
1 lucrări laborator 
 
1 lucrari laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
½ lucrari laborator 
 
 
5 lucrări laborator 
 
½ lucrari laborator 
2 lucrări de laborator 
 
 
1 lucrare de laborator 
 
 
 
1 lucrare de laborator 
 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. Vlaic A. (2011) – Genetică animală. Editura Promedia Plus Cluj Napoca; 
3. Coşier Viorica, A. Vlaic (2009) – Abordarea practică a problemelor de genetică animală. Ed. Risoprint, Cluj- 

Napoca; 
4. Cosier V. (2015) -  Genetică animală (Genetică fundamentală), Manual didactic Semestrul I, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca 
5. Coşier Viorica (2008) – Inginerie genetică. Ed. Risoprint Cluj-Napoca; 
 

Bibliografie Facultativă: 
1. Bencsik, I. (2005) – Genetica generală. Ed. Mirton, Timişoara; 
2. Brown, T.A. (2002) – Genomes 2 nd. Ed. Bios Oxford UK; 
3. Drăgotoiu Tomiţa (2001) – Eredopatologie animală. Ed. Xant Bucureşti; 
4. Hartwell, L. H., Hood, L., Goldberg, L.M., Ann Reynolds, Silver, Lee M., Veres, R., (2006), Genetics – From 

Genes to Genomes, McGraw Hill Comp; 
5. Watson, D.J., Gilman, M., Witkowski, J., Zoller, M., (1992), Recombinant DNA, Second Edition, W.H. Freeman 

and Company, New York; 
6. Watson, J.D., Baker,T.A, Bell, S.P, Gann, A., Levine, M., Losick, R., Molecular Biology of the Gene, 5th Edition, 

(2003)  Pearson –Benjamin Cummings  
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate la curs Examen 
scris 

60% 

Pentru înbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului cadrele didactice participă la seminarii, reuniuni 
locale,  anuale ale Societăţii Române de Zootehnie, la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din 
consorţiul USAMV, unde se întâlnesc cu fermierii şi procesatorii din domeniu, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 
perspectivă ale geneticii şi ameliorării animalelor în context naţional şi internaţional. 
 



4  

10.5. Seminar/Laborator Cunoaşterea tematicii prezentate la 
lucrările de laborator 

Test de verificarea a cunostintelor 
 
Colocviu interactiuni gene alele 
 
 
Colocviu interactiuni gene nealele, 

transmiterea inlantuita a 
   

5% 
 

15% 
 
 
 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere la 
verificările practice.  

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 

3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 

4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Octombrie 2021 

Titular curs 
Prof.dr. Viorica Coşier 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr. Viorica Coşier 

 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 
Director de departament 

Conf Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030113  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II - Ştiinţe Tehnologice  
1.4. Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Bioetică  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  
2.4. Anul de studiu III 2.5.Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 
Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare în sistem Powerpoint. Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind 
încurajați să participe liber la discuţii pe baza conţinutului expunerii. Nu sunt 
acceptate alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Vor fi abordate și discutate probleme practice. Studenții se vor familiariza cu 
aspectele legate de structurarea și derularea experimentelor pe animale, cu 
documentația justificativă a experimentului, a speciei utilizate și a numărului de 
animale introdu-se în experiment. Vor cunoaște principiile și metodologia de bază 
pentru organizarea experimentelor și a proiectelor de cercetare pe animale. Vor 
opera fișe și formulare specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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io
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le

 Va înţelege principiile ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe animale.  
Va cunoaște principalele specii utilizate în cercetările experimentale. 
Va cunoaște domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe animale. 
Va cunoaște legislația națională  (Legea  206/2006) și  europeană (Directiva 86/  1986,  Directiva  63/2010) în  
domeniul  protecției animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al experimentelor pe 
animale. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator   - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   - 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutoriala 3 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
3.9. Numărul de credite4 2 



 2

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Va fi capabil să acceseze și să interpreteze corect informația științifică. 
Va putea stabili modelul experimental și specia optimă în funcție de domeniul și tema cercetării. 
Își va dezvolta capacitatea de lucru în echipă în cadrul unor proiecte cu atribuții și activități distincte pentru 
fiecare membru.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștiințelor de bază în domeniul cercetării științifice pe sunbiecți 
animali cu respectarea legislației de protecție a animalelor și a normelor de 
bioetică și biosecuritate.  

7.2. Obiectivele specifice Însușirea noțiunilor de bază ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe 
animale.  
Cunoșterea domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe 
animale. 
Însușirea principalelor aspecte legate de legislația națională  (Legea  206/2006) 
și  europeană (Directiva 86/1986, Directiva 63/2010) în  domeniul  protecției 
animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al 
experimentelor pe animale. 
Dezvoltarea capacității de accesare și interpretare corectă a informațiilor 
științifice. 
Însușirea noțiunilor necesare stabilirii modelului experimental și a speciei 
optime în funcție de domeniul și tema cercetării. 
Dezvoltarea capacității de lucru în echipă în cadrul unor ateliere de lucru. 
Cunoașterea principalelor specii utilizate în cercetările experimentale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 
1. Etica, definiție și istoric. Provocările și controversele de natură etică ale 

societății moderne. Premizele afirmării bioeticii. 
2. Codul de etică a cercetării în științele legate de lumea viului.  
3. Ingineria genetică și organismele modificate genetic. Aspecte bioetice 

legate de manipularea genetică a microorganismelor în cercetarea 
științifică. Implicațiile bioetice ale brevetării fiintelor vii. 

4. Controverse bioetice în manipularea genetică a plantelor. Codul de 
Bioetică vegetală. Procedura de colectare a materialului biologic vegetal. 

5. Implicații etice privind utilizarea animalelor în experimente cu scop 
științific.  Metode alternative de înlocuire a animalelor în experimente 
științifice. Teoria celor 3Rs: înlocuirea, reducerea, perfecționarea  

6. Durerea, suferința și frica la animale. Anestezia animalelor de 
experiență. Sacrificarea animalelor de experiență.  

7. Dispoziții privind utilizarea anumitor animale în proceduri 
experimentale: specii pe cale de dispariție, animale capturate din 
sălbăticie, primate neumane etc.  

8. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a șoarecilor, 
șobolanilor, hamsterilor și cobailor utilizați în scopuri științifice. 

9. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a câinilor, 
pisicilor și a iepurilor utilizați în scopuri științifice. 

10. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a primatelor. 
11. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a păsărilor și 

peștilor utilizați în scopuri științifice. 
12. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a mamiferelor 

și păsărilor de fermă  utilizate în scopuri științifice. 
13. Autorizarea crescatorilor, a furnizorilor si a utilizatorilor de animale 

utilizate în cercetarea științifică. Reglementări privind controlul 
experimentelor efectuate pe animale. 

14. Structura responsabilă de bunăstarea animalelor crescute în scop științific 
și sarcinile acesteia. 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentare 
Powerpoint, se 

încurajează 
participarea 
interactivă la  
dezbaterea 

subiectelor în discuție 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 

 Bibliografie Obligatorie: 
1.  

Bibliografie Facultativă: 
1.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Parcurgerea disciplinei, asigură asimilarea unor cunoștințe teoretice și abilități practice esențiale în domeniul activităților 
de cercetare științifică, utile atât în mediul academic (masterat, doctorat) cât și în laboratoarele de cercetare științifică. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor și 
cunoștințelor specifice principiilor bioetice aplicate 
experimentelor științifice pe organisme vii și în special pe 
animale. Cunoașterea legislației și a procedurilor naționale 
și internaționale în domeniul protecției animalelor și a 
bioeticii. 

         Examen scris 
Evaluarea participării 

interactive la dezbaterea 
temelor în timpul 

semestrului 

 
70% 
30% 

10.5. 

Laborator  

   

10.6.  Proiect   - 
10.7. Standard minim de performanţă 

Studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5 atât la curs cât și la lucrări de laborator.  
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biologia reproducţiei animalelor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Marius Zăhan  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr. dr. Ileana Miclea 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, histologie, embriologie; Biologie celulară, Biochimie 
4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale anatomiei, embriologiei, biologiei celulare și biochimiei 

pentru înţelegerea şi dirijarea proceselor biologice din organismul animal. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfășoară on-line și se bazează pe expunerea orală şi prezentare Power 
Point pe platforma Google Meet. Studenţii pot adresa întrebări referitoare la 
conţinutul expunerii şi au obligaţia de a ține camerele video deschise pe toată 
durata cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

O parte din lucrarile practice sunt semnarizate, desfășurându-se on-line similar 
cursului. O altă parte se derulează on-site, în laboratorul disciplinei unde studenții 
sunt obligați să se prezinte cu halat și mască. Studenții vor desfasura o  activitate 
individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina academică, 
măsurile specifice de distanțare socială și normele de prevenire a contaminării cu 
Covid-19 se impun pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 5 3.2. curs 2 3.3. laborator 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 3.5. curs 28 3.6. laborator 42 
Distribuţia fondului de timp Ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 15 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Dirijarea activităţii de reproducţie la speciile de interes zootehnic utilizând metode adecvate proceselor 
metabolice respective. Producerea și valorificarea materialului biologic de reproducere. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea unui plan de acţiune pe baze economice pentru planificarea şi coordonarea activităţii din domeniul  

reproducţiei animalelor. 
Planificarea necesarului privind resursa umană în reproducţia animalelor. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor şi înţelegerea mecanismelor biologice care stau la baza 
realizării funcţiei de reproducţie la animalele de fermă de interes economic. 
Motivarea pe această bază a intervenţiilor tehnologice, realizarea deprinderilor 
practice, motivate teoretic privind dirijarea reproducerii. 

7.2. Obiectivele specifice - cunoaşterea teoretică şi recunoaşterea practică a acţiunii hormonilor asupra 
sferei genitale şi a întregului organism; 
- realizarea tratamentelor hormonale şi urmărirea acţiunii acestora în 
coordonarea reproducţiei; 
- înţelegerea perioadei pregenitale din perspectiva influenţei acestuia asupra 
maturităţii sexulale şi a activităţii de reproducţie la animalele adulte; 
- aprecierea şi înţelegerea importanţei perioadei de pubertate pentru atingerea 
maturităţii de folosire la reproducţie; 
- gametogeneza şi importanţa acesteia în vederea pregătirii animalelor pentru 
reproducţie; 
- recunoaşterea estrului la femelele de fermă; 
- planificarea montelor în funcţie de situaţia gameţilor în căile genitale femele; 
- stabilirea calităţii gameţilor şi a factorilor care o influenţează; 
- diagnosticul practic al gestaţiei; 
- asistarea parturiției și practica intervențiilor mamei și nou-născutului în 
anumite situații.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 Diferenţierea sexuală. Embriogeneza aparatului genital 
mascul şi femel. Perioadele vieţii sexuale. 
 Hormonii hipotalamici. Hormonii gonadotropi 
hipofizari. Hormonii gonadotropi placentari. Hormonii gonadali 
şi uterini. 
 Transportul hormonilor în organism. Mecanismul de 
acţiune al hormonilor proteici şi steroidici. Reglarea neuro-
endocrină  a funcţiei de reproducţie. 
 Biologia perioadei pre și neonatale. Pubertatea. Factorii 
care influenţează pubertatea. 
 Spermatogeneza și reglarea neuro-endocrină a acesteia. 
Tranzitul, maturarea şi stocarea spermatozoizilor în epididim. 
Plasma seminală. Proprietăţile spermei. 
 Biologia ciclului sexual: clasificare, stadii, faze, 
particularităţi pe specii. Ciclul sexual după fătare și reglarea 
neuro-endocrină a acestuia. 
 Evoluţia foliculilor ovarieni în timpul ciclului sexual: 
caracteristicile funcţionale ale componentelor foliculilor, 
recrutarea, selecţia şi creşterea foliculilor. Creşterea foliculilor şi 
fazele ciclului sexual. 
 Ovogeneza, ovulaţia, evoluţia corpului galben în timpul 
ciclului sexual. Modificările căilor genitale în timpul ciclului 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On-line 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 

 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 

1 prelegere 
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sexual. Tulburări ale ciclului sexual 
 Comportamentul sexual la masculi. Monta: tipuri de 
însămânţare naturală la animale de fermă, sisteme de montă. 
Tulburări ale comportamentului sexual la masculi. 
 Transportul spermatozoizilor în căile genitale femele. 
Captarea şi transportul ovocitei în oviduct. Fecundaţia: definiţie, 
mecanism, forme anormale. 
 Diferite tipuri de gestaţie. Etapele gestaţiei. Circulaţia 
sangvină la embrion şi făt. Durata gestaţiei şi factorii ce o 
influenţează. Tulburări ale gestaţiei. 
 Semnele apropierii fătării. Mecanismul parturiţiei 
Adaptări post natale ale nou-născutului. Perioada puerperală. 
Tulburări ale parturiţiei. 
 Factorii care influenţează reproducţia: mezo şi 
microclimatul, alimentaţia, factori sociali 
 Fertilitatea şi sterilitatea la animalele de fermă. Forme 
de  manifestare a sterilităţii. 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE / SEMINARII 
Număr  de ore – 42 
 Cerinţele disciplinei şi elemente de protecţia muncii. 
Rememorări anatomo-topografice asupra aparatului genital 
mascul şi femel cu particularităţi pe specii. 
 Aprecierea aptitudinilor reproductive ale animalelor 
domestice pe baza caracteristicilor fenotipice în ferma didactică 
a facultăţii. 
 Ciclul sexual: modificări ale aparatului genital. 
 Particularităţile ciclului sexual la animalele de fermă. 
 Aspecte practice ale depistării căldurilor la animalele 
de fermă. 
 Practica analizei de rutină în laborator a celulelor 
sexuale (gameţilor). 
 Diagnosticul de gestaţie prin metode de laborator. 
 Diagnosticul gestaţiei prin metode clinice. 
 Efectuarea practică a diagnosticului gestaţiei la taurine. 
 Studiul practic al anexelor fetale şi placentei animalelor 
de fermă cu particularităţi pe specii. Diagnosticul tulburărilor de 
gestaţie. 
 Aspecte practice ale importanţei cunoaşterii noţiunilor 
ce privesc bazinul obstetrical. 
 Asistarea la fătare, precum şi practica prevenirii şi 
soluţionarea distociilor la animalele de fermă, particularităţi pe 
specii. 
 Diagnosticul tulburărilor din perioada puerperală şi al 
afecţiunilor nou-născuţilor. 
 Colocviu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O parte din activități se 
vor desfășura on-line, sub 
forma unor seminarii, iar 

o altă parte on-site în 
laborator și in SDE, 

aplicând tehnici precum 
explicaţia, demonstraţia, 

lucru individual. 

 
1 lucrare de laborator = 

3 ore 
 

1 lucrare de laborator 
 
 

1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Miclea V., M. Zăhan, I. Miclea (2010) – Reproducţia animalelor de fermă. Ed. Accent, Cluj-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
Miclea V., I. Ladoşi (1997) - Biologia reproducţiei animalelor de fermă. Ed. Baha`I Cluj-Napoca 
Miclea V. (1997) - Biologia reproducţiei în creşterea păsărilor. Ed. Baha I, Cluj-Napoca  
Zăhan M. (2017) – Conservarea resurselor genetice în zootehnie, Ed. Accent, Cluj-Napoca 
Păcală N. (2000) – Biologia reproducerii animalelor, Editura MIRTON 
Stoica A., Tăpăloagă P., Drăguţ P., (2003) - Reproducţia animalelor, Editura Cărţii de agribusiness - ECA, Bucureşti  
Hafez E.S.E. (1986) - Reproduction in farm animals. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor, unde se 
întâlnesc cu fermierii şi procesatorii din domeniu, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă ale reproducţiei în 
context naţional şi internaţional. 

 
10. Evaluare 
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Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Rezultatele testelor de pe parcursul 
semestrului şi a referatului  
Prezenţă şi activitate specifică la 
curs şi implicarea în desfăşurarea 
lucrărilor de laborator  

 
20% 

 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea terminologiei de specialitate și a informaţiior ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la un nivel 
acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24. 09. 2021 

Titular curs 
 Prof. dr. Marius Zăhan  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Ileana Miclea  

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr.Constantinescu Radu  
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Nr. din    
 
 
 

1. Date despre program 

Formular USAMV 0310020108 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Ştiinţe Fundamentale 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1)

 Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

 
2.1. Denumirea 
disciplinei GENETICĂ II 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Viorica Coşier 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Prof.dr. Viorica Coşier 

 
2.4. Anul de studiu 

 
II 

 
2.5. Semestru 

 
II 2.6. Tipul de 

evaluare 

 
Sumativa 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2

 DF 

Obligativitate3
 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual    69  
3.8. Total ore pe semestru   125 
3.9. Numărul de credite4

      5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Genetica I, Informatică, Matematică şi Statistică 

4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale matematicii, statisticii biologice şi informaticii pentru 
înţelegerea proceselor genetice ale organismelor animale. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este  prezentat  prin  comunicare  interactiva  bazata  pe  instrumente  TIC. 
Studenţii au obligaţia de a respecta orarul destinat cursului. 

 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice sunt obligatorii şi condiţionează participarea la examen. Fiecare 
student desfăşoară activităţi individuale şi de grup privind rezolvarea unor 
probleme şi teste existente la sfârşitul fiecărei lucrări practice, în caietul de Lucrări 
practice de genetică animală. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
• Utilizarea fundamentelor Geneticii populaţiilor, Geneticii cantitative în determinarea diversitatii genetice, in 

munca de selecţie şi ameliorare a  animalelor. 
• Expertiză în elaborarea, implementarea şi coordonarea procesului de ameliorare a diferitelor specii de animale 

prin selecţie, migraţie (hibridare), consagvinizare etc.. 
• Utilizarea principiilor de estimare a parametrilor genetici ai caracterelor cantitative în populaţiile de animale şi 

luarea deciziilor în activitatea de ameliorare în funcţie de valorile acestor parametri. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

• Abilităţi de lucru în echipă 
• Abilităţi de rezolvare a unor probleme şi de luare a deciziilor optime în activitatea de selectie si de ameliorare 

în funcţie de parametrii genetici estimaţi. 
• Iniţiativă în rezolvarea problemelor din domeniul Geneticii populaţionale şi cantitative 
• Utilizarea bazelor stiintifice dobandite in selectia asistata la nivel molecular 
• Deschidere către dezvoltarea personală şi profesională prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea, analizarea şi utilizarea bazelor geneticii populaţionale şi cantitative în 
selecţia şi ameliorarea genetică a animalelor. 

 
 
 
 
 

7.2. Obiectivele specifice 

-Definirea şi descrierea conceptelor semnificative din Genetica populaţiilor si a 
celor din Genetica cantitativa, precum: echilibrul genetic, selecţia, migraţia, 
mutaţia, deriva genetică, încrucişarea dirijată, heritabilitatea, repetabilitatea si 
corelatiile dintre caracterele cantitative. 
- Explicarea si demonstrarea starii de echilibru genetic si de modificare a structurii 
genetice a unei populatii 
- Aplicarea conceptelor geneticii populaţionale şi cantitative la problemele legate 

de dinamica genetică a populaţiilor naturale, captive şi selectate artificial 
- Utilizarea metodelor de estimare a variabilităţii, (a varianţei şi covarianţei 
fenotipice), a parametrilor genetici ai caracterelor cantitative (heritabilitatea, 
repetabilitatea şi corelaţii) în munca de selecţie şi ameliorarea a populaţiilor de 
animale. 

 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS Metode de predare Observaţii 
Număr de ore – 28   

I. Elemente de genetica populaţiilor:   

1.  Structura  genetică  a  populaţiilor:  mod  de  exprimare  şi  importanţa;  calcul  al 
frecvenţei genelor în cazul dominanţei complete şi semidominanţei. 

Prelegere 1 prelegere 

2. Calculul   frecvenţei genelor  în cazul polialelismului şi a genelor sex-linkate. 
Echilibrul genetic al populaţiilor şi metode de testare a acestuia. 

Prelegere 1 prelegere 

3. Procesele sistematice care modifică structura genetică a populaţiilor :selecţia; 
4. Procesele sistematice care modifică structura genetică a populaţiilor: migraţia şi 
mutaţia; 

Prelegere 
Prelegere 

1 prelegere 
1 prelegere 

5. Procesele dispersive care modifică structura genetică a populaţiilor (driftul genetic 
şi consangvinizarea). 

Prelegere  1 prelegere 
 

II. Elemente de genetică cantitativă:   
 

6.   Caractere   cantitative   şi   caractere   calitative   –   proprietăţi   comparative; 
determinismul genetic şi transmiterea caracterelor cantitative; 
 

 
Prelegere 

 
1 prelegere 

7.  Valoarea  fenotipică a  caracterelor  cantitative  şi  componentele  ei  cauzale; 
Componenţii observaţionali  şi  cauzali  ai  varianţei  şi  covarianţei  caracterelor 
cantitative. 

Prelegere 1 prelegere 

8. Analiza de varianţă cu două şi trei surse de variaţie. Transformarea componenţilor 
observaţionali în componenţi cauzali ai varianţei fenotipice; 
 

Prelegere 1 prelegere 

9. Analiza de covarianţă; 
10. Heritabilitatea: definiţii, mod de exprimare, semnificaţie, proprietăţi; 
11. Heritabilitatea: metode de calcul şi utilizări; 
12. Repetabilitatea: definiţii, mod de exprimare, semnificaţie, proprietăţi, metode de 

Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
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calcul şi utilizări; 
13. Corelaţiile dintre caractere: definiţii, clasificare, mod de exprimare, semnificaţie, 
proprietăţi şi utilizări; 
14. Metode de calcul a corelaţiilor fenotipice, genetice şi de mediu 
 

 
Prelegere 

 
Prelegere  

 
1 prelegeri 

 
1 prelegeri 

  
8.2. LUCRĂRI PRACTICE  

 
 
 
Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

 
 
 
 
2 lucrări laborator 

Număr de ore – 28 

I. Elemente de genetica populaţiilor: 

1. Calculul frecvenţei genelor în dominanţa completă, semidominanţa, 
polialelism şi sex-linkage. 

2. Rezolvarea de probleme care demonstrează echilibrul genetic al 
populaţiilor. 

Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 
 

1 lucrări laborator 

3.  Rezolvarea  de  probleme  care  demonstrează  acţiunea  proceselor 
sistematice în modificarea structurii genetice a populaţiilor: Selecţia. Demonstraţie practică şi rezolvare 

de probleme 
1 lucrări laborator 

4. Rezolvarea de probleme care demonstrează acţiunea proceselor 
sistematice în modificarea structurii genetice a populaţiilor: migraţia şi 
mutaţia; 

Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

1 lucrări laborator 

5. Rezolvarea de probleme care demonstrează acţiunea proceselor 
dispersive în modificarea structurii genetice: driftul genetic şi 
consangvinizarea. 

 

 

 
Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

 
1 lucrare laborator 

II. Elemente de genetică cantitativă:   

6.  Calculul  statisticilor  la  nivel  de  probă  prin  metoda  cu  date 
originale.  Granitele confidentei. Testarea  semnificaţiei diferenţelor  
dintre  valorile  medii a  două probe (testul Student). 
 

 
Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

 
1 lucrări laborator 

7.Analiza varianţei cu două și trei surse de variatie pentru estimarea 
componenţilor observaţionali ai acesteia. Testul “F” (Fisher). 
Transformarea componenților observationali ai variantei in componenti 
cauzali 
 

Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

1 lucrari aborator 

8. Analiza de covariantă pentru estimarea componentilor observationali 
ai covariantei. Demonstraţie practică şi rezolvare 

de probleme 
1 lucrare laborator 

9. Estimarea heritabilităţii prin metoda corelaţiei fenotipice intraclasă 
dintre semifraţi şi dintre fraţi buni. Demonstraţie practică şi rezolvare 

de probleme 

 
1 lucrare laborator 

10. Estimarea heritabilităţii prin metoda  regresiei descendenţilor faţă 
de părinţi. 

Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

1 lucrare laborator 

11.   Estimarea   repetabilităţii   prin   metoda   corelaţiei   fenotipice 
intraclasă şi prin metoda regresiei. 

Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

1 lucrare laborator 

12.Estimarea corelaţiilor fenotipice dintre caractere Demonstraţie practică şi rezolvare 
de probleme 

1 lucrare laborator 

13. Colocviu genetica populatiilor si genetica cantitativa 1 sedinta 1 lucrare laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Cosier V. (2015) -  Genetică animală (Genetică populaţională şi cantitativă), Manual didactic - semestrul II, Ed. 

Academic Pres, Cluj-Napoca 
2. Cosier V, Note de curs 
3. Vlaic A. (2011) – Genetică animală. Editura Promedia Plus Cluj Napoca; 
4. Coşier Viorica, A. VLAIC (2016) – Abordarea practică a problemelor de genetică animală. Ed.Risoprint, Cluj- 

Napoca; 
5   
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Bibliografie Facultativă: 
1. Falconer, D. S. & Mackay Tfc (1996). Introduction to Quantitative Genetics. 4th Edition; 
2. Kent E. Holsinger, 2012, Lecture Notes in Population Genetics, University of Connecticut 
3. Lerner,I. Michael & Donald, H. P. (1966.) Modern developments in animal breeding. London, Academic Press. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tematicii prezentate la curs Examen 
scris 

60% 

10.5. Seminar/Laborator Cunoasterea tematicii prezentate la 
lucrările de laborator  

 

Colocvii  (2) la sfârşitul 
capitolelor 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studentul este familiarizat cu conţinutul tematic al disciplinei dar informatia o prezinta sumar; formuleaza rationamente, 
insa uneori incomplete si argumente putin relevante si de fond; Formuleaza concluziile care  nu sunt intotdeauna concise si 
clare; Cunoaste terminologia de specialitate la nivel acceptabil.  Obtinerea notei de promovare la colocviu  şi validarea 
rezultatelor lucrărilor practice sunt conditii obligatorii pentru participarea la examen. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 

3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 

4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Octombrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr . Viorica Coşier 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr. Viorica Coşier 

 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 
Director de departament 

Conf. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010103  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II – Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Ecologie şi Protecţia mediului 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing. Georgescu Bogdan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Georgescu Bogdan 
2.4. Anul de studiu I 2.5.Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind provocaţi la discuţii pe baza 
conţinutului expunerii. Disciplina universitară impune respectarea programului. Nu 
sunt tolerate alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Expunerea şi descrierea conceptelor și ale noțiunilor, videoproiecţie. Fiecare 
student va desfăşura o activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Va cunoaște şi va înţeleage funcţionarea sistemelor biologice supraorganismice. 
Va cunoaște natura interacțiunilor biotice și abiotice ce stabilesc între organisme și mediul lor de viață. 
Va cunoaște şi va înţelege structura şi funcţiile ecosistemului. 
Va cunoaște efectele determinate activitățile agricole asupra calității mediului înconjurător. 
Va cunoaște principalele instrumente administrative de asigurare a protecției mediului. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator   2  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 



 2

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Va înţelege importanța intervenției factorului antropic în susținerea funcțională a agrosistemelor.  
Va conștientiza bazele bio-ecologice ale tehnologiilor de creștere și valorificare a organismelor vii. 
Va cunoaște şi va conştientiza efectele determinate de intervenţia factorului antropic și în special al activităților 
agricole asupra calității mediului înconjurător. 
Va înțelege impactul major generat de utilizarea pesticidelor de sinteză chimică asupra calității produselor agro-
alimentare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea noţiunilor fundamentale, a legităţilor şi a principiilor ce stau la baza 
organizării şi funcţionării materiei vii.  
Înţelegerea efectelor determinate de intervenţia factorului antropic și în mod 
specific al activităților agricole în economia mediului înconjurător, a cauzelor ce 
stau la baza problemelor majore de mediu cu care de confruntă omenirea în 
prezent. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea fenomenelor şi acţiunilor antropice cu impact perturbator asupra 
mediului.  
Însuşirea metodelor de monitorizare, control şi bioremediere a calităţii mediului, 
dublată de o eficientă conservare a biodiversităţii mediului şi de promovare a 
conceptului de dezvoltare  durabilă. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

1. Bazele teoretice ale ecologiei. Statistica populaţiei, structura genetică şi 
ecologică a populaţiei. 

2. Dinamica şi mecanismele de autoreglare a populaţiei. Nişa ecologică. 
3. Biocenoza. Structura de specii și grupele funcționale ale biocenozei. 
4. Relaţii intraspecifice. Teritorialismul. Comunicarea intraspecifică în 

biocenoză. 
5. Relaţii interspecifice. Comunicarea interspecifică în biocenoză. 
6. Biotopul. Factorii edafici ai mediului. 
7. Factorii fizici ai mediului. 
8. Factorii chimici, factorii orografici și factorii mecanici ai mediului. 
9. Funcţiile ecosistemului. Fluxul de energie în ecosistem. 
10. Circuitul biogeochimic al materiei în ecosistem. 
11. Fluxul de informaţie în ecosistem. Autocontrolul ecosistemelor. 

Dinamica ecosistemelor. Succesiunea ecologică. 
12. Efectele globale ale poluării aerului, solului şi a apelor. 
13. Mecanismele de biopropagare, bioconcentrare și biotransformare a 

poluantilor în mediu.  
14. Mecanismele de acţiune ale poluanţilor şi impactul asupra mediului şi a 

sănătăţii umane. 

Metode de predare 
 
 
 
 
 
 

Prezentare 
Powerpoint, se 

încurajează 
participarea 
interactivă la  
dezbaterea 

subiectelor în discuție 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

1. Metode practice de evaluare a parametrilor de stare ai Zoocenozei. 
2. Recoltarea probelor de sol, izolarea și evaluarea structurii de specii a 

microcenozei din litieră prin metoda Berlese-Tullgren. 
3. Metode de identificare și evaluare a structurii de specii a Fitocenozei.  
4. Metode de recoltare și evaluare a populațiilor fitoplanctonice 

(Microcenoza) și a algelor bentonice. 
5. Aplicații practice ale evaluării indicilor structurali ai biocenozei. 
6. Metode de analiză a carotelor de sol și a stocului de semnințe de buruieni 

din sol. 
7. Prelevarea probelor de apă și evaluarea calității apei. 
8. Prelevarea probelor de aer și analiza calității aerului. 
9. Metode de evaluare cantitativă a biomasei vegetale și a productivității 

biologice în pajiști și pășuni.  
10. Metode practice de descompunere și recirculare a materiei organice în 

agrosisteme. 
11. Tehnici de evaluare practică a dinamicii anuale și multianuale a 

ecosistemelor. 

 
 
 

 
 
 

Lucrări practice de 
laborator, prezentare 
Powerpoint, planșe, 

proiecții video, 
documentare, 

participare interactivă 
la dezbaterera 

subiectelor în discuție 

 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
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12. Aplicații practice ale utilizării speciilor indicatori biologici în evaluarea 
calității mediului. 

13. Metode de evaluare a toxicității contaminanților din mediu. 
14. Evaluarea riscului de eutrofizare a sueselor naturale de apă. 

1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Georgescu, B., (2014) – Curs de ecologie şi protecţia mediului.ed. Rosoprint Cluj-napoca 
Bibliografie Facultativă: 

1. Botnariuc, N. şi colab., (1980) – Ecologie,. Ed. Did. Şi Ped. Bucureşti 
1. Munteanu, L., Ştirban, M., (1995) – Agroecosisteme şi protecţia mediului. Ed. Dacia Cluj-Napoca 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3.  

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor și 
cunoștințelor specifice ecologiei.  
Capacitatea de corelare a cunoștințelor asimilate cu 
aspectele de aplicabilitate practică din domeniul 
biotehnologiilor agricole.  
Capacitatea de înțelegere și analiză a impactului 
generat de diversitatea activităților agricole asupra 
calității mediului în general și asupra sănătății umane 
în special. 

         Examen scris 
Participare interactivă la 

dezbaterea temelor 

 
 

50% 
10% 

10.5. 
Laborator  

Măsura în care studentul stăpânește principiile de bază 
ale evaluării principalilor parametrii de calitate 
specifici fecărui compartiment al mediului.  
Nivelul la care cunoaște și conștientizează importanța 
măsurilor administrative și legislative de protecție a 
mediului. 

 
 

Evaluare scrisă 
Evaluarea participării 

interactive la dezbaterea 
subiectelor în discuție 

 
 

30% 
10% 

10.6.  Proiect   - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5 atât la examenul din curs cât și la colocviul din lucrările de laborator. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2021 – 2022 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Siinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

 Patologie Animală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Adrian Cîmpean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Dr. Diana Zagon 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie,microbiologie şi fiziologia animalelor domestice 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aiba cunoştinţe referitoare la implementarea noţiunulor de patologie şi 

anume reactivitatea organismului la acţiunea factorilor etiologici, noţiuni de semiologie şi 
terapeutică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studenţii pot adresa întrebari referitoare la conţinutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea îndrumatorului  practic, fiecare 
student va desfaşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie Disciplina academică se impune pe toata durata de desfaşurare a 
lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala - 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască  limbajul specific pentru  disciplina de Patologie Animală 
Să înţeleagă funcţionarea mecanismelor de producerea bolilor, stările de răspuns din partea organismelor afectate. 
Să recunoască principalii agenţi etiologici producători de boli 
Să işi insuşească caile de sporire cantitativa şi calitativa  de exploatare a animalelor de rentă pentru obţinerea de 
producţii naturale nedăunătoare organismelor umane. 
Să stăpânească mijloacele de profilaxie cu caracter nespecific general, respectiv specific, în particular pentru 
prevenirea şi transmiterea bolilor. 
Să cunoască  principalele boli la animale. 
Să işi  insuşească temeinic tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor. 
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Să demonstreze prin programul antiinvazional indemnitatea efectivelor de animale 
Să poată dezvolta programe specifice de prevenire şi combatere a bolilor în contest actual a prevederilor 
Legislaţiei Europene  
Să poată gândi la implementarea unor tehnologii moderne de combatere a unor stării de boală pe principii 
naturiste 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională continuă (specializări, internet, simpozioane, 
schimb de experienţă). 
Să participe la activitaţile în domeniul utilizări, formelor medicamentoase cât mai puţin agresive pentru 
organismul animal în suferinţă (produse vegetale naturiste) 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la noile tehnologii de creştere naturală 
ecologică a animalelor, fără factori de creştere şi producţie  (adjuvanţi, startării). 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă distribuţia fenomenului simplu, natural de creştere şi exploatare a 
animalelor de rentă., pentru obţinerea de producţii naturale nedăunătoare 
organismului uman. 
Să poată interpreta comparativ diferenţele dintre producţiile obţinute prin forţaz 
alimentar artificial şi cele obţinute în mod natural. 
Să cunoască  factorii predispozanţi şi predeterminanţi ai produceri stări de boală 
la animale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
 
Număr  de ore – 28 
Noţiuni introductive.  
Procese patologice fundamentale. 
 Acţiunea factorilor etiologici asupra organismului 
Conceptul de boală. 
Definiţie, sistematizare, evoluţia şi sfârţitul bolii.Factori 
mecanici,fizici şi biologici 
Tulburări de nutriţie şi metabolism celular; tulburări în 
circulaţia sângelui şi lichidului tisular, procese 
patologice de adaptare şi apărarea organismului animal. 
Noţiuni generale despre:  
Fenomene de imunitate şi date generale de farmacologie 
şi terapeutică. 
Principalele boli chirurgicale: 
Infecţiile chirurgicale, bolile ochilor, urechilor, gâtului,  
trunchiului, bolile oaselor, articulaţiilor şi membrelor. 
Principalele boli interne şi boli de nutriţie şi 
metabolism. 
Bolile aparatului digestiv  
Bolile aparatului respirator şi a  aparatului urinar. 
Hipovitaminiozele 
Principalele boli infecto-contagioase: 
Boli comune mai multor specii de animale 
 şi infecţioase specifice: cabalinelor,bovinelor, ovinelor 
şi caprinelor, suinelor şi păsărilor  
 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţi 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
2 preleger 
 
 
2prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegere 
 
 
 
2 prelegere 
 
 



 3 

Principalele helmintoze la animalele domestice 
Principalele boli parazitare:  
Boli micotice cutanate, protozooze 
Principalele arachno-entomoze la animalele 
domestice. 
Intoxicaţiile la animalele domestice 

 
Prelegere 
 
Preleger  
 
Prelegere 

 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
 
1 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42  
Noţiuni  de protecţia muncii specifice 
Riscul îmbolnăvirilor în colectivităţile umane 
(boli cu caracter zoonotic) 
Metode de conţenţie a animalelor domestice, 
Căile de administrare a medicamentelor la animale. 
Contenţie în poziţie patrupedală,la rumegătoare şi 
cabaline; contenţia rumegătoarelor mici, suinelor şi 
carnasierelor. 
Noţiuni generale de medicină operatorie;  
Anestezia, antisepsia, asepsia.Actul chirurgical propiu-
zis. 
Tehnici sanitar veterinare privind protecţia plăgilor 
accidentale şi operatorii, de evaluare a unor 
constante sanguine; 
Pansamentul şi bandajul. 
Termometria, frecvenţa respiratorie şi pulsul arterial. 
Examenul de laborator al sângelui I, II. 
Evaluarea unor constante sanguine; hemoglobina, 
hematocritul, VSH, examenul parazitologic. 
Examenul de laborator al urinei şi a fecalelor. 
Metode de flotaţie şi metode de sedimentare. 
Tehnici sanitar veterinare de diagnostic în 
principalele boli parazitare I,II. 
Protozooze, helmintoze, arahno-entomoze. 
Măsuri de profilaxie în principalele boli infecto-
contagioase: 
Profilaxie nespecifică şi imunoprofilaxie. 
Tehnica necropsiei şi a prelevării de probe. 
Recoltare de (lichide biologice, organe) pentru examene 
de laborator. 

 
 
 
Însuşirea normelor de 
protecţie. 
 
 
 
Lucrare practică  în fermă 
 
 
Lucrare  practică în fermă 
 
 
 
 
Lucrare practică în fermă 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
1 lucrare 
 
 
 
 
2 lucrări 
 
 
1 lucrare 
 
 
 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
 
1 lucrare 
 
 
1 lucrare 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cîmpean Adrian, 2019, PATOLOGIE ANIMALĂ GENERALĂ, Editura AcademicPres,Cluj-Napoca ISBN: 978-973-744-649-7. 
2. Cîmpean Adrian, Mihai Marian Borzan, 2019, PATOLOGIE ANIMALĂ SPECIALĂ, 2019, Editura AcademicPres, ISBN: 978-

973-744-735-7. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Buhăţel T., 1997- ghid de examinare şi tratare a animalelor, Ed. Genesis, Cluj-Napoca 
2. Cozma V, Negrea O., Gherman C., 1998- Diagnosticul bolilor parazitare la animale, Ed. Genesis, Cluj-Napoca 
3. Ghergariu S. şi col., 1999- Manual de laborator clinic veterinary, Ed. All. Bucureşti. 
4. Perianu tudor, 1996- Bolile infecţioase la animale, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi. 
5. Vasiu Constantin, 2001 – Bacterioze la animale, Ed. Academicpres, Cluj-Napoca. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea actualizării cunoştinţelor în domeniul preveniri şi combateri bolilor la animale, identificării unor căi de 
modernizare şi imbunătăţire continuă a predări şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară, la manifestări ale Asociaţiei 
Crescătorilor de Animale din Romania. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea noţiunilor generale de 
Patologie Animală (stare de boală şi 
clasificarea acesteia, categoriile de 
factori etiologici, noţiuni de procese 

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
 
40% 
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patologice fundamentale, inclusiv 
inflamaţiile) respectiv noţiuni de 
patologie specială animală ( 
principalele gupe de boli în funcţie de 
natura etiologică). 

Verificare pe parcurs  
 
40% 
 
 

10.5. Seminar/Laborator   
Deprinderi practice privind: Contenţia 
animalelor, modul de administrare a 
medicamentelor, intervenţii 
chirurgicale practicate în ferme-  
castrări, ecornări, puncţii rumenale, 
tratamente podale, conştiientizarea 
importanţei profilaxiei nespecifice în 
prevenirea bolilor infecto-
contagioase,  unele tehnici de 
laborator în precizarea diagnosticului 
etiologic. 

 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este o condiţie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 
 

Data completării 
 
 ....24.09.2021... 

Titular curs 
                 Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Dr. Diana Zagon   

Data avizării în 
departament 
 
...30.09.2021...... 

 
Director de departament 
Prof. Dr.Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–03010020215 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinte Fundalentale 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5.Ciclul de studii1) Licență, 4 ani  
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ Zi  

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

PLANTE MEDICINALE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Neli Olah 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie, chimie analitică 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la modul de prezentare a structurii compușilor 

organici și realizare a analizelor compușilor organici prin metode spectrale și cromatografice. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare powerpoint, mini-filme de prezentare 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Prezentare powerpoint, folosirea de softuri pentru prelucrarea datelor (excel). 
Studenții se vor prezenta la laborator echipați cu halat, părul lung prins pentru a 
evita accidentele. 

  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 3 
3.4.5.Examinări 15 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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le

 Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina Plante medicinale. 
Sa inteleaga functionarea aparatelor analitice. 
Sa recunoasca principalele specii de plante medicinale folosite în România. 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a cunoștințelor referitoare la speciile de plante 
medicinale. 
Sa stapaneasca terminologia, modul de analiză, utilizările de bază ale plantelor medicinale mai cunoscute. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa demonstreze capacitatea însușire a cunoștințelor din domeniul plantelor medicinale. 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la plante medicinale. 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică. 
Sa participe la activitatile de cercetare in domeniul plantelor medicinale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la plantele medicinale mai cunoscute. 
7.2. Obiectivele specifice Sa poata interpreta analiza unei specii de plante medicinale. 

Sa cunoasca  factorii  care influențează calitatea plantelor medicinale. 
 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de predare 
 
 

Observaţii 
 
 

Introducere în studiul plantelor medicinale Prelegere 1 prelegere, o oră 
Cultura și recoltarea plantelor medicinale Prelegere 1 prelegere, o oră 
Calitatea plantelor medicinale Prelegere 1 prelegere, o oră 
Compușii bioactivi și modul lor de analiză Prelegere 1 prelegere, o oră 
Eficiența și siguranța utilizării plantelor medicinale Prelegere 1 prelegere, o oră 
Plante medicinale uzuale Prelegere 2 prelegeri, 2 ore 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Măsuri de siguranță și protecția muncii în laborator Prelegere, explicatie 1 laborator,  2 ore 
Influența diferiților factori asupra profilului fitochimic al 
plantelor medicinale 

Prelegere, dezbatere,  studii 
de caz 

1 laborator, 2 ore 

Metode de identificare simpla a polifenolilor din plante Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Metode de identificare simpla a flavonoidelor din plante Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Metode de identificare simpla a compușilor triterpenici, 
a cumarinelor și a antracenozidelor din plante 

Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Metode de identificare simpla a alcaloizilor, 
aminoacizilor si a compușilor reducatori (glucide) din 
plante 

Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Dozarea spectrofotometrica a flavonoidelor si a acizilor 
fenolici din plante 

Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Dozarea spectrofotometrica a alcaloizilor din plante Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Identificarea compușilor bioactivi din plante medicinale 
prin cromatografie pe strat subțire 

Explicație, demonstrație 
practică 

1 laborator, 2 ore 

Identificarea unor compuși bioactivi din plante 
medicinale prin cromatografie de gaze 

Explicație, demonstrație 
practică, dezbatere 

1 laborator, 2 ore 

Identificarea unor compuși bioactivi din plante 
medicinale prin cromatografie de lichide 

Explicație, demonstrație 
practică, studii de caz 

1 laborator, 2 ore 

Posibilități de evaluare a efectelor biologice a plantelor 
medicinale. Determinare activității antioxidante prin 
metoda DPPH 

Explicație, demonstrație 
practică, studii de caz 

1 laborator, 2 ore 
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Determinare activității antioxidante prin metoda FRAP Explicație, demonstrație 
practică, studii de caz 

1 laborator, 2 ore 

Colocviu  1 laborator, 2 ore 
 Bibliografie  

1. Neli Olah - Note de curs 
2. Ciulei, I., Grigorescu, E., Stănescu, U., Plante medicinale. Fitochimie și fitoterapie. Ed. Medicală, București (1993) vol. 

I, vol. II. 
3. Stănescu, U., Hăncianu, M., Cioancă, O., Aprotosoaie, A.C., Miron, A., Plante Medicinale de la A la Z. Ed. Polirom, Iași 

(2014). 
4. Mogoșanu, G.D., Bejenaru, L.E., Bejenrau, C., Popescu, H., Farmacognozie – Fitoterapie. Ed. Sitech, Craiova (2015) vol. 

I, vol. II. 
*** European Pharmacopoeia, ed. IX, EDQM (2018). 

Bibliografie Facultativă: 
1. Toma, C.C., Farmacognozie. Vasile Goldiș University Press, Arad (2015). 
2. Hansel, R., Sticher, O., Pharmakognosie. Phytopharmazie. Ed. Springer, Berlin-Heidelberg-New York (2004). 
3. Ciocârlan, V., Illustrated Flora of Romania. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. Ceres, București (2009). 
4. Wagner, H., Bladt, S., Zgainski, E.M., Drogenanalyse. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York (1983). 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei s-a organizat o întâlnire cu 
reprezentanții mediului de afaceri din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Cunoașterea terminologiei specifice 
Capacitatea de utilizare adecvată a 
termenilor specifici 

Verificare 80 % 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoașterea metodelor de analiză 
folosite 
Capacitatea de evaluare / interpretare 
a datelor analizelor 

Verificare 20 % 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoașterea noțiunilor de bază, a speciilor de plante medicinale cele mai utilizate în România 
Cunoașterea metodelor de evaluare  a compoziției plantelor medicinale 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

24 Septembrie 2021 

Titular curs 

Prof.dr. Neli Olah 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

Data avizării în 

departament 

30 Septembrie 2021 

Director de departament 

Conf. dr Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020105  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II - Ştiinţe Tehnologice  

1.4. Domeniul de studii Biotehnologii  

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/Programul de studii Biotehnologii 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Bioetică  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

2.4. Anul de studiu II 2.5.Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare în sistem Powerpoint. Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind 

încurajați să participe liber la discuţii pe baza conţinutului expunerii. Nu sunt 

acceptate alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Vor fi abordate și discutate probleme practice. Studenții se vor familiariza cu 

aspectele legate de structurarea și derularea experimentelor pe animale, cu 

documentația justificativă a experimentului, a speciei utilizate și a numărului de 

animale introdu-se în experiment. Vor cunoaște principiile și metodologia de bază 

pentru organizarea experimentelor și a proiectelor de cercetare pe animale. Vor 

opera fișe și formulare specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Va înţelege principiile ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe animale.  

Va cunoaște principalele specii utilizate în cercetările experimentale. 

Va cunoaște domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe animale. 

Va cunoaște legislația națională  (Legea  206/2006) și  europeană (Directiva 86/  1986,  Directiva  63/2010) în  

domeniul  protecției animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al experimentelor pe 

animale. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator   - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   - 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numărul de credite4 2 
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C
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an
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Va fi capabil să acceseze și să interpreteze corect informația științifică. 

Va putea stabili modelul experimental și specia optimă în funcție de domeniul și tema cercetării. 

Își va dezvolta capacitatea de lucru în echipă în cadrul unor proiecte cu atribuții și activități distincte pentru 

fiecare membru.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștiințelor de bază în domeniul cercetării științifice pe sunbiecți 
animali cu respectarea legislației de protecție a animalelor și a normelor de 
bioetică și biosecuritate.  

7.2. Obiectivele specifice Însușirea noțiunilor de bază ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe 

animale.  

Cunoșterea domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe 

animale. 
Însușirea principalelor aspecte legate de legislația națională  (Legea  206/2006) 
și  europeană (Directiva 86/1986, Directiva 63/2010) în  domeniul  protecției 
animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al 
experimentelor pe animale. 
Dezvoltarea capacității de accesare și interpretare corectă a informațiilor 

științifice. 

Însușirea noțiunilor necesare stabilirii modelului experimental și a speciei 

optime în funcție de domeniul și tema cercetării. 

Dezvoltarea capacității de lucru în echipă în cadrul unor ateliere de lucru. 
Cunoașterea principalelor specii utilizate în cercetările experimentale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Etica, definiție și istoric. Provocările și controversele de natură etică ale 

societății moderne. Premizele afirmării bioeticii. 

2. Codul de etică a cercetării în științele legate de lumea viului.  

3. Ingineria genetică și organismele modificate genetic. Aspecte bioetice 

legate de manipularea genetică a microorganismelor în cercetarea 

științifică. Implicațiile bioetice ale brevetării fiintelor vii. 

4. Controverse bioetice în manipularea genetică a plantelor. Codul de 

Bioetică vegetală. Procedura de colectare a materialului biologic vegetal. 

5. Implicații etice privind utilizarea animalelor în experimente cu scop 

științific.  Metode alternative de înlocuire a animalelor în experimente 

științifice. Teoria celor 3Rs: înlocuirea, reducerea, perfecționarea  

6. Durerea, suferința și frica la animale. Anestezia animalelor de 

experiență. Sacrificarea animalelor de experiență.  

7. Dispoziții privind utilizarea anumitor animale în proceduri 

experimentale: specii pe cale de dispariție, animale capturate din 

sălbăticie, primate neumane etc.  

8. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a șoarecilor, 

șobolanilor, hamsterilor și cobailor utilizați în scopuri științifice. 

9. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a câinilor, 

pisicilor și a iepurilor utilizați în scopuri științifice. 

10. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a primatelor. 

11. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a păsărilor și 

peștilor utilizați în scopuri științifice. 

12. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a mamiferelor 

și păsărilor de fermă  utilizate în scopuri științifice. 

13. Autorizarea crescatorilor, a furnizorilor si a utilizatorilor de animale 

utilizate în cercetarea științifică. Reglementări privind controlul 

experimentelor efectuate pe animale. 

14.  Structura responsabilă de bunăstarea animalelor crescute în scop 

științific și sarcinile acesteia. 

 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Powerpoint, se 

încurajează 

participarea 

interactivă la  

dezbaterea 

subiectelor în discuție 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 Bibliografie Obligatorie: 
1.  

Bibliografie Facultativă: 

1.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Parcurgerea disciplinei, asigură asimilarea unor cunoștințe teoretice și abilități practice esențiale în domeniul activităților 

de cercetare științifică, utile atât în mediul academic (masterat, doctorat) cât și în laboratoarele de cercetare științifică. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor și 

cunoștințelor specifice principiilor bioetice aplicate 

experimentelor științifice pe organisme vii și în special pe 

animale. Cunoașterea legislației și a procedurilor naționale 

și internaționale în domeniul protecției animalelor și a 

bioeticii. 

         Examen scris 

Evaluarea participării 

interactive la dezbaterea 

temelor în timpul 

semestrului 

 

70% 

30% 

10.5. 

Laborator  

   

10.6.  Proiect   - 

10.7. Standard minim de performanţă 

Studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5 atât la curs cât și la lucrări de laborator.  
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

 Septembrie 2021 

Titular curs 

Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

Titular lucrări laborator/seminarii 

Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

Data avizării în 

departament 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0309030107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Igiena şi bunăstarea animalelor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie; Biochimie, Biofizică, Fiziologie; Ecologie;  Microbiologie;  
4.2. de competenţe Coroborarea cunoştinţelor acumulate anterior, pentru întelegerea mai facilă a aspectelor 

specifice legate de  igiena, şi influenţa acesteia asupra bunăstării animalelor de fermă 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este completat ca suport de înţelegere cu imagini sugestive pentru 
exemplificare anumitor puncte prevăzute în programă şi pentru captarea atenţiei; 
Este interactiv, prin care studenţii îşi pot exprima părerea referitoare la subiectul 
abordat, cu exemplificarea răspunsului dat; 
La finalul cursului se adresează scurte întrebări recapitulative din cuprinsul temei 
prezentatE 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Purtarea halatului, măștii de protecție, mănușilor  ca măsură de protecţie, sunt 
obligatorii 
Trecerea prin dezinfectorul mobil în vederea dezinfecției încălțămintei  este 
obligatorie 
Laborator dotat cu aparatură şi dispozitive,  reactivi chimici,  microscop, laptop, 
videoproiector şi soft - Power Point, Word 
Respectarea regulilor de protecție a muncii ca parte integrantă a bunei desfășurări a 
activităților de laborator este obligatorie 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 3 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 42 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala - 
3.4.5.Examinări - 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să dobândească cunoştinţe legate de relaţiile reciproce existente între organismul animal, factorii de mediu şi 
implicaţiile pe care le exercită asupra statusului de sănătate, producţie, reproducţie 
Să dobândească cunoştinţele minime necesare pentru a citi animalul din prisma modificărilor comportamentale 
sau recunoaşterea acţiunii nosogene pe care parametrii aerului, apei sau a solului o pot exercita asupra animalelor 
Să înţeleagă rolul pe care bunăstarea îl joacă într-o fermă şi implicaţiile practice descifrarea mulţumirii sau 
nemulţumirii animalelor faţă de condiţiile de adăpostire, care sunt factorii deficitari şi în ce constă remedierea 
Să dobândească cunoştinţe de biosecuritate, cu caracter practic aplicativ la nivel de fermă  
 

 
C
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e Să demonstreze atitudine responsabilă faţă de menţinerea stării de sănătate a animalelor de fermă 
Să poată dezvolta preocupări şi gândi măsuri de redresare a deficienţelor determinate de factorii naturali de 
mediu, în vederea luării celor mai bune decizii favorabile animalelor din prisma factorilor naturali: aer, sol, apă, 
dependent de cerinţele speciei şi a categoriilor de vârstă 
Să manifeste preocupare în vederea formării profesionale, prin folosirea eficientă a resurselor informaţionale, 
capacitate de conlucrare  şi atitudine pozitivă în relaţia cu persoanele cu care vine în contact  
Să demonstreze preocupare în optimizarea sistemelor de prevenire şi evitare a răspândirii bolilor cu caracter 
epizootic 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă, valorificare eficientă a resurselor de învăţare şi aplicare a unor 
tehnici de relaţionare pentru propria dezvoltare, prin efectuarea practicilor de vară în ferme din ţară şi străinătate 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Studiul influenţei factorilor de mediu asupra sănătăţii, producţiei, reproducţiei la  
animalele de fermă, modalităţi de sustragere a acestora de sub influenţa factorilor 
nocivi şi promovarea factorilor favorabili 
Familiarizarea  viitorilor specialişti cu beneficiile aduse fermei prin aplicarea 
unui mamagement igienic corespunzător; identificarea factorilor nocivi din 
adăposturi în vederea corijării sau îndepărtării lor; impactul zootehniei cu 
mediul ambiant.Formarea deprinderilor practice pentru monitorizarea condiţiilor de 
igienă din ferme. 

 

7.2. Obiectivele specifice − Identificare a factorilor nocivi de mediu în vederea  corijării sau îndepărtării lor; 
− Bunăstarea animalelor în relaţie cu managementul igienic al adăposturilor 

aplicat 
− Igiena şi bunăstarea pe specii, categorii de vârstă şi producţie, văzută din 

prisma tuturor factorilor implicaţi, care  exercită acţiune directă sau 
indirectă, favorabilă sau nefavorabilă  asupra acestora. 

− Impactul zootehniei cu mediul ambiant, măsuri de prevenire a poluării 
mediului şi obţinerea unor poduse animaliere salubre. Modalitatea de 
evacuare a  gunoiului şi implicaţiile aşternutului asupra gradului de igienă 
şi bunăstare a animalelor 

− Complexul de măsuri menite să împiedice propagarea sau intrarea în fermă 
a germenilor  patologici cauzatori ai unor boli uşor transmisibile.  

−  

 
8. Conţinuturi 

 Metode de predare Observaţii 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 42 
 
Igiena aerului, acţiunea favorabilă şi nefavorabilă directă şi 
indirectă asupra organismului animal 
Proprietăţile fizice ale aerului şi influenţa lor asupra organismului 
(temperatura, umiditatea, mişcarea aerului, presiunea, precipitaţiile) 
 
Radiaţiile solare (infraroşii, luminoase, ultraviolete) şi efectele lor 
directe, indirecte, favorabile şi nefavorabile asupra organismului 
animal 
Vremea şi clima, acţiunea biotropă 
Compoziţia aerului atmosferic: acţiunea componenţilor chimici 
normali asupra organismului  animal(azotul, oxigenul, bioxidul de 
carbon) 
 
Igiena solului şi impactul asupra organismului animal 
Importanţa solului pentru igiena animalelor, compoziţia solului, 
structura mecanică şi proprietăţile fizice ale solului; proprietăţile 
calorice şi chimice ale solului 

 
 
 
 
 
Prelegere 
Video-proiecţie 
 
 
 
 
Prelegere 
Video-proiecţie 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
2 prelegeri-6 ore 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
 
 



 
3 

Dismineraloze de natură telurică la animale 
Rolul solului în răspăndirea bolilor parazitate şi infecţioase 
 
 
Igiena apei.Rolul apei pentru organismul animal, efectul calităţii 
apei asupra organismului animal, condiţiile de igienă a sistemelor de 
adăpare 
Importanţa apei ca factor al mediului natural; importanţa apei pentru 
oganism; sursele de apă şi aprecierea lor igienică 
Apa potabilă; condiţii de potabilitate ale apei; necesarul de apă al 
fermelor zootehnice; alimentarea cu apă a fermelor zootehnice; 
tratarea apei: purificarea, filtrarea, corectarea şi dezinfecţia apei.  
 
 
Tehnica adăpării, cerinţele cantitative şi metodele de adăpare pe 
specii şi categorii de animale. Cerinţe de igienă în adăpatul 
animalelor. Intreţinerea tehnică şi igienică a adăpătorilor. 
Consecinţele adăpatului neigienic 
 
 
Igiena adăposturilor pentru animale şi cheile de identificare a 
bunăstării 
Rolul adăposturilor în creşterea şi exploatarea animalelor; criterii 
igienice la amplasarea fermelor; cerinţe igienice privind elementele de 
construcţie ale adăposturilor 
Elemente, instalaţii şi sisteme ce asigură funcţionalitatea adăposturilor 
şi participă la realizarea microclimatului: iluminarea; ventilaţia 
adăposturilor; sisteme şi instalaţii de climatizare; aşternutul şi rolul lui 
igienic; colectarea, evacuarea, prelucrarea şi utilizarea dejecţiilor  
Factorii de microclimat şi influenţa lor asupra sănătăţii şi producţiei 
si măsuri de reducere a noxelor dintr-o fermă şi perimetrul apropiat 
 
 
Igiena alimentaţiei  
Principii igienice generale în alimentaţia animalelor domestice , 
deficienţele de ordin calitativ şi cantitativ. 
Boli de origine alimentară ce cauzează intoxicaţii: cu principii toxici 
din plante, micotoxicoze sau intoxicaţii provocate de de nutreţuri 
atacate de paraziţi animali 
Igiena păşunii şi a păşunatului 
Organizarea, pregătirea şi tehnica păşunatului 
 
 
Biosecuritatea fermelor zootehnice 
Izolarea în spaţiu şi separarea în unităţi funcţionale a fermelor şi 
complexelor zootehnice; principiul tehnologic şi de igienă “totul 
plin-totul gol”, în populare şi depopulare; reglementarea şi controlul 
circulaţiei persoanelor, animalelor, vehiculelor, materialelor şi 
furajelor; filtrele sanitar-veterinare şi dezinfectoarele; carantina 
profilactică; izolatoarele şi punctele pentru sacrificarea animalelor; 
carantina de necesitate şi zona epizootică 
Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea (D.D.D.) 
Valorificarea, neutralizarea şi distrugerea cadavrelor, deşeurilor şi 
confiscatelor de origine animală în acord cu Ordinul nr. 112/2010 
 
 
Bunăstarea animalelor: motivaţie, evaluarea gradului de bunăstare 
şi disconfort la animalele de fermă 
Igiena, bunăstarea şi protecţia animalelor pe specii şi categorii 
de vârstă şi de producţie în acord cu: ORDIN nr. 202 / 2006  
Ordinul 72/2005,ORDIN  75/2005,Ordinul 136/2006, Legea 
Zootehniei/2002, Code of Welfare 2010 
 
Igiena animalelor pe timpul  transportului 
Organizare transportului, acte necesare, reguli la transportul 
animalelor cu diferite mijloace în acord cu cerinţele U.E Legea 1/ 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

1 prelegere-3 ore 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegeri-3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
  
 
 
 
 
 
 
3 prelegeri-9 ore 
 
 
 
 
 
1 prelegere-3 ore 
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2005 E.U, consecinţele şi bolile de transport  
 
Bbb 

 Metode de predare Observaţii 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –28 
Igiena aerului 
Determinarea şi înregistrarea temperaturii şi umidităţii aerului;  
Determinarea şi înregistrarea precipitaţiilor 
Măsurarea şi înregistrarea presiunii atmosferice; 
 
 
Măsurarea vitezei vântului şi a curenţilor de aer  
Determinarea luminozităţii, nivelului fonic 
 
 
 
 
 
 
 
Examenul pulberilor sedimentabile şi în suspensie din aer şi adăpost 
Examenul bacteriologic calitativ și cantittativ al aerului. 
Aeromicroflora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examenul chimic al aerului: determinarea oxigenului, CO2, NH3  
 
 
 
 
 
 
IGIENA SOLULUI 
Examenul caracterelor fizice ale solului 
Examenul bacteriologic şi parazitologic al solului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igiena şi bunăstarea animalelor din prisma adăpostirii 
Aprecierea şi calcularea normelor de suprafaţă şi volumul adăposturilor 
pe specii şi categorii de vârstă 
Aprecierea iluminatului din adăposturi: calcularea indicelui de 
iluminare naturală şi artificială  

 
 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică, 

calcularea indicelui 
ITU şi interpretare 

 
Prelegere 

Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică, 

calcularea vitezei 
curenţilor de aer, 

formula Hill. Norme 
igienice şi de bunăstare 
a animalelor de fermă 

 
 

Prelegere 
Determinarea practică a 
gazelor şi interpretarea 

rezultatelor, 
prezentarea pe plăci 
Petri a grupelor de 

germeni cu 
semnificaţie igienică, 
numărare, calculare 

după formula lui 
Omeleanski, calcularea 

ponderii, norme 
igienice. 

 
 
 
 

Prelegere. 
Demonstracție practică,  

 
 
 

Prelegere 
Determinarea practică a 

principalelor însuşiri 
ale solului, 

identificarea texturii 
unei probe de sol, 
prezentare plăci, şi 

preparate microscopice 
pentru identificare de 

paraziţi 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Expunerea modalităţilor 

de calcul. Calculul efectiv 
şi interpretarea 

rezultatelor în acord cu 
principiile igienice şi de 

bunăstare 

 
 

2ore  -   
1 lucrare de 

laborator 
 
 
 
 
 

2 ore  -    
1 lucrare de  

laborator 
 
 
 
 
 

2ore  -   
1 lucrare de 

laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore- 1 lucrare de 
laborator 

 
 
 

2 ore- 1 lucrare de 
laborator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore- 1 lucrare de 
laborator 
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Calculul necesarului de aer în ventilaţia naturală după CO2, umiditate 
Calculul suprafeţelor coşurilor de evacuare a aerului viciat şi a gurilor 
de adminise 
 
 
 
 
 
Ventilaţia artificială a adăposturilor 
Aprecierea complexă a microclimatului (cheia Petkov) şi scorul 
condiţiei de adăpostire 
 
 
 
 
 
Susținere referat 
 
 
Dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, parte integrantă a biosecurităţii  
(mijloace şi tehnici de aplicare) 
 
 
 
 
Evaluarea confortului general al vacilor dintr-o fermă 
 
 
 
 
Verificarea cunoştinţelor 

 
Prelegere 

Expunerea modalităţilor 
de calcul. Calculul efectiv 

şi interpretarea 
rezultatelor în acord cu 
principiile igienice şi de 
bunăstare a animalelor 

 
Prelegere 

Expunerea modalităţilor 
de calcul. Calculul efectiv 

şi interpretarea 
rezultatelor în acord cu 
principiile igienice şi de 

bunăstare 
 
 

Prezentare oral/ppt 
 
 

Prelegere 
Expunerea preparatelor şi 
substanţelor active folosite 

în complexul D.D.D. 
 
 

Ieşire pe teren  

 
 

4 ore- 2 lucrare de 
laborator 

 
 
 
 
 

2 ore- 1 lucrare de 
laborator 

 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 

4 ore- 2  lucrare de 
laborator  

 
 

 
2 ore- 1 lucrare de 

laborator 
 
 
 

2 ore 

  
Bibliografie Obligatorie: 
1. A. Von Niekert (2005)- Ethics in Agriculture/ An African Perspective. Ed. Springer, pag. 85/102 
2. Broom D. M., K. G. Johnson (2000)-  Stress and Animal Welfare. Ed : Kluwer 
3. Broom Donald M.and Andrew F. Fraser (2015).Domestic animal behaviour and welfare 5th ed. CAB 

International, ISBN 978-1-78067-563-6 
4. Coman Ioan, Podoleanu Liviu, Coirnel Gaşpar – Etologie şi etopatoşogie, ed. Thenopress, Iaşi) 
5. Constantin Drăghici , Teuşdea Valer, Silvana Popescu, Borda C. (2000)- Lucrări practice la Igienă. Ed. Osama, Cluj-

Napoca 
6. Cristina El Mahdy (2013)- Zooigienă vol.I "Factorii naturali de mediu şi influenţa asupra organismului animal: 

Acţiune benefică şi nosogenă". Ed Napoca Star, Cluj-Napoca 
7.  Cristina El Mahdy (2015)- Zooigienă vol.II "Factorii artificiali de mediu şi influenţa lor asupra bunăstării, sănătăţii 

şi producţiilor animaliere" Ed Napoca Star, Cluj-Napoca 
8.  Cristina El Mahdy (2018)-Diamantul bunăstării, ABC-ul igienei şi al confortului la taurine, ed. Napoca Star, Cluj 

Napoca, Cluj-Napoca 
9. Decun M. (2004)  - Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor. Ed. Mirton, Timişoara 
10. Drăghici C. (1991) – Microclimatul adăposturilor de animale şi mijloacele de dirijare. Ed. Ceres, Bucureşti 
11. Dumitru Mihai (1996) – Boli de nutriţie şli metabolism la animale. Ed. CeresBenoni Lixandru (2011)- Zooigienă şi 

bunăstarea  animalelor. Ed. Eurobit, Timişoara 
12. Grandin Temple (2019) Livestock handling and transport . CABI, ISBN: 978 1 78639 917 5 (e-pdf) 
13. Lixandru Benoni (2011) Zooigiena si bunastarea animalelor. Ed Eurobit Timisoara 
14. Lixandru Benoni (2013) Practica sanogenezei vaterinare in fermele de animale. Ed Eurobit Timisoara 
15. Man C. (1986) - Lucrări practice la Zooigienă. Tipo Agronomia, Cluj-Napoca 
16. Man C. (2007) – Zootehnie ecologică. Principii, tehnici, reglementări, studii de caz. Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 
17. Man C., Ivan I (1999) -  Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor. Ed. Mesagerul Cluj – Napoca 
18. Pichard M., R.H.Porter, J.S.Signoret (1994) – Comportement et bien-être animal. INRA, Paris 
19. Popescu D., Man C., Crainiceanu E. (1981) - Zooigiena şi protecţia mediului. Ed.D.P., Bucureşti 
20. Popescu Silvana (2011) Igiena animalelor. Ed. NapocaStar, Cluj-Napoca 
21. Rigani A (1986) - Adăpostirea animalelor. Ed. Ceres 
22.  Simona Paşcalău, Cristina El Mahdy (2017) - Creşterea găinilor pentru ouă consum, , ed. Napoca Star, Cluj 

Napoca, 
23. Teusdea Valer. Igiena animalelor. Partea a II-a. Ed Osama, Bucureşti 
24. Thomas Banhazi, Andres Aland, Jörg Hartung (2018)- Air quality and livestock farming, Taylor & Francis Group 
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25. ORDIN nr. 202 / 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru 
protecţia porcinelor, MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 1 septembrie 2006 

26. Ordinul 72/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma 
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 776 din 25 august 200 
22.ORDIN nr. 72 din 15 august 2005 - privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste 
standarde minime pentru protectia viteilor ANSVSA 
23.Ordinul 136/2006 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare privind standardele minime 
pentru protectia gainilor ouatoare. ANSVSA 
24.Legea Zootehniei/2002 
25.Ordinul nr. 112/2010 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de 
transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin 
26.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
Note de curs  
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Man C., C.Podar, I.Ivan (2002) – Ecologia exploatării taurinelor. Ed.AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Popescu D. (1985) - Igiena animalelor domestice. Ed.Ceres Bucureşti 
3. Draghici C. (1982) – Influenţa factorilor atmosferici asupra animalelor domestice.Ed. Ceres, Bucureşti 
4. Beres M., Man C., Ileana Beres (1997) - Alimentaţia suinelor în microferme. Ed.Transilvania Tg.Mureş 
4.Decun M., H.W.Krutsch (2001) – Vulnerabilitatea şi protecţia animalelor. Ed.Mirton, Timişoara 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi  din străinătate. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Acţiunea şi efectele parametrilor 
fizici, chimici şi biologici ai aerului 
asupra organismului animal 
Importanţa solului, cu repersusiuni 
asupra sănătăţii şi producţiei 
animalelor 
Parametrii cantativi şi calitativi ai 
apei pentru speciile de animale de 
fermă. Consecinţele privării de apă, 
sau administrării de apă cu caractere 
organoleptice, fizice, chimice şi 
bacteriologice modificate 
Identificarea factorilor de microclimat 
şi corijarea celor cu acţiune negativă 
Rolul complexului de măsuri de 
biosecuritate pentru prevenirea 
apariţiei sau răspândirii bolilor cu 
caracter epizootic 
Conştientizarea importantei pe care o 
joacă bunăstarea în menţinerea 
integrităţii stării de sănătate şi 
exteriorizarea întregului potenţial 
productiv al animalelor 

 
 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Stăpânirea tehnicilor de lucru, 
determinărilor practice de laborator şi 
capacitatea de analiză şi interpretare a 
rezultatelor obţinute (aer, sol, apă) 
Cunoaşterea condiţiilor de menţinere 
a bunăstării depline a animalelor în 
acord cu cerintele de confort si in 
raport cu necesarul suprafeţei de 
cazare/cap de animal, specie, 
categorie de vârstă şi producţie 

 
Examen practic 

 
30% 
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Necesarul de aer curat pe cap de 
animal în funcţie de specie şi 
categoria de vârstă şi producţie cazată 
Modalităţi de calcul a necesarului de 
aer, în acord cu principalele sisteme 
de ventilaţie şi posibilităţi de corijare 
Acţiunea complexului D.D.D., 
substanţe, grade de toxicitate, metode 
de prevenire a intoxicaţiilor 

10.6. Standard minim de performanţă 
Din bagajul de cunoştinţe acumulate (teoretice şi practice), studentul să folosească termeni specifici disciplinei de Igienă 
şi bunăstare a animalelor  şi să raspundă unor întrebări cu caracter aplicativ  într-o manieră satisfăcătoare. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Sef lucr. dr. CONSTANTINESCU RADU 
 



 
Nr.__________din _________                                               Formular USAMV 0310020213 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie şi Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

BOTANICĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. SIMA NICUSOR-FLAVIUS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof.dr. SIMA NICUSOR-FLAVIUS 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

VP 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DF 

Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie, Ecologie, Chimie anorganică şi organică– NIVEL LICEU 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă capacitatea de a utiliza fundamente teoretice dobândite anterior la 

discipline precum cele sus menţionate. Astfel, el trebuie să poată înţelege, importanţa şi rolul 
factorilor de vegetaţie, mecanismele proceselor fiziologice din/în viaţa plantelor şi de asemenea 
să fie capabil să pună în practică noţiunile teoretice de bază legate de morfologia şi taxonomia 
plantelor.  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv si se bazează pe metode euristice. In cadrul 
activitatii de la cursuri studentii se vor conforma Regulamentului privind 
Activitatea Profesională a Studenţilor aflat in vigoare. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line metodele de predare se adaptează acestei situatii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se desfăşoară pe grupe iar activitatea in cadrul orelor presupune  
atât activitate individuala, cat si activitate in grupuri de lucru Activitatile prevazute 
a fi efectuate in cadrul acestor ore se vor derula atât in laborator, cât si pe teren, iar 
dupa caz se vor utiliza materiale şi metode specifice pentru studiul in laborator, 
respectiv pentru studiul in teren - METODELE DE LUCRU VOR FI ADAPTATE 
DISPOZITIIILOR LEGALE IN VIGOARE PRIVIND EVITAREA 
RASPANDIRII BOLILOR. Pe parcursul orelor de lucrari practice, studentii se vor 
conforma Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenţilor aflat in 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 3.2. din care: curs 1 3.3. laborator   2  

3.4.Total ore din planul de învăţământ 42 3.5. din care: curs 14 3.6. laborator   28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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vigoare, DISPOZITIIILOR LEGALE IN VIGOARE PRIVIND EVITAREA 
RASPANDIRII BOLILOR, precum si REGULAMENTULUI  DE ORDINE 
INTERIOARA DE FUNCTIONARE AL DISCIPLINEI. În cazul activității 
didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează acestei situatii. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască terminologia de specialitate din domeniul biologiei şi botanicii, care să-i permită identificarea 
speciilor şi încadrarea lor în unităţi taxonomice; dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principalelor procese 
biologice, fiziologice şi biochimice, ce stau la baza creşterii si dezvoltării plantelor; dezvoltarea capacităţii de 
înţelegere a inter-relaţiilor ce se stabilesc între plantă şi factorii biotici şi abiotici din cadrul biotopului, precum şi 
a modului în care aceşti factori determină anumiter particularităţi citologice, histologice şi morfologice la 
diferitele specii de plante;  
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dezvoltarea capacităţii de înţelegere a modului în care particularităţile citologice, histologice şi 
morfologice ce apar pe parcursul diferitelor fenofaze ale plantelor influenţează cantitatea şi calitatea 
recoltei vegetale; dezvoltarea capacităţii de înţelegere a măsurilor de dirijare a factorilor de vegetaţie în 
viaţa plantelor; să înteleagă structura şi funcţionarea agroecosistemelor şi implicit a cerinţelor ecologice 
ale plantelor din cadrul acestora; dezvoltarea simţului de responsabilitate pentru mediul înconjurător şi 
conştientizarea importanţei conservării biodiversităţii pentru generaţiile viitoare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să înţeleagă interrelaţia dintre particularităţile morfologice, biologice, ecologice 
şi tehnologice în cadrul unei tehnologii de cultură şi să poată oferi soluţii 
tehnice din perspectiva Biotehnologiilor agricole; Să dobândească competenţe 
care să le permită punerea în practică în domeniul Biotehnologiilor agricole a 
celor mai adecvate şi noi descoperiri ale biologiei-botanicii;  
Să-şi dezvolte simţul de responsabilitate pentru mediul înconjurător şi să 
conştientizeze importanţa menţinerii biodiversităţii. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea organelor plantelor şi a posibilităţilor de utilizare a acestor organe 
la înmulţirea plantelor; cunoaşterea principalelor forme de nutriţie a plantelor, 
respectiv a interacţiunilor ce se stabilesc între plante; - cunoaşterea unor 
adaptări morfologice şi anatomice ale plantelor cultivate la anumite condiţii de 
mediu; cunoaşterea particularităţilor morfologice ale principalelor specii de 
plante cultivate importante pentru hrana omului şi a animalelor; cunoaşterea 
principiilor active ale unor specii de plante, considerate medicinale sau toxice. 
- să asigure formarea unor deprinderi practice de baza în activitatea de laborator 
care să permită viitorului specialist să realizeze unele determinări morfologice 
asupra organelor generative şi vegetative ale plantelor; 
- să asigure cadrul formării unor deprinderi practice ce permit viitorului 
specialist să identifice unele specii de plante spontane şi cultivate după 
particularităţi morfologice ale organelor vegetative şi generative.  

 
8. Conţinuturi 
 
8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
1 Botanica obiect de studiu (morfologia, 
anatomia şi taxonomia –sistematica plantelor). 
Legătura botanicii cu alte ştiinţe. 

2 Noţiuni de citologie. Celula vegetală - 
particularitãţi. Protoplasma – constituenţi. 
Paraplasma – constituenţi. 

3 Histologie vegetală – caracteristicile 
ţesuturilor vegetale Clasificarea ţesuturilor. 
Ţesuturi formative - meristeme primare şi 
secundare. 

4 Histologie vegetală - ţesuturi de protectie 
primare şi secundare. 

5 Histologie vegetală - ţesuturi fundamentale 
(trofice). 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Expunere interactivă; 
prezentare Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
Expunere interactivă; 
prezentare Power Point 
 

Observaţii 
 

2 prelegeri (2h) 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri (2h) 
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6 Histologie vegetală - ţesuturi conducătoare; 
ţesuturi mecanice; ţesuturi secretoare 

7 Organografia. Rădăcina – origine, funcţii, 
morfologie, tipuri. 

8 Organografia. Tulpina – origine, funcţii, 
morfologie, tipuri. Frunza – origine, funcţii, 
morfologie, tipuri, anexe foliare, prefoliaţia. 

9 Organografia. Floarea – alcãtuire. 
Polenizarea şi fecundarea. Fructul. Sămânţa. 

10 Taxonomia – obiect de studiu. Clasificarea 
lumii vii. Taxoni infra- şi supra-specifici. 
Încrengătura Eubacteria. Increngãtura Mycophyta - 
reprezentanţi, particularitãţi morfologice, 
importanţã. 

11 Încrengătura Pteridophyta. FamiIiile 
Equisetaceae, Polypodiaceae.  Încrengãtura 
Gimnospermatophyta – caracterizare generalã. 
FamiIiile Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, 
Taxaceae - reprezentanţi, răspândire, particularitãţi 
morfologice, importanţã. 

12 Încrengãtura Angiospermatophyta – 
caracterizare generalã. Clasa Dicotyledonatae– 
caracterizare generalã. Familiile Ranunculaceae, 
Rosaceae Fabaceae (Leguminoasae) Solanaceae, 
Brassicaceae - reprezentanţi, răspândire, 
particularitãţi morfologice, importanţã. 

13 Familiile: Apiaceae, Rubiaceae Malvaceae 
Tiliaceae Euphorbiaceae Convolvulaceae, 
Cuscutaceae Hydrophyllaceae, Lamiaceae, 
Papaveraceae,  Asteraceae, Cucurbitaceae, 
Chenopodiaceae – reprezentanţi, răspândire, 
particularitãţi morfologice, importanţã. 

14 Familiile Polygonaceae, Moraceae 
Fagaceae, Salicaceae – reprezentanţi, răspândire, 
particularitãţi morfologice, importanţã. 
Increngãtura Angiospermatophyta – caracterizare 
generalã, clasa Monocotyledonatae Fam. Poaceae 
(Gramineae), Liliaceae – reprezentanţi, 
particularitãţi morfologice, importanţã. 

 
 
 
2  prelegeri (2h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 preleger (1h) 
 
 
 
 
1  prelegere 
 
 
 
 
 
 
2 prelegerei  
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 prelegerei 

 
 
 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28  
1 Studiul microscopului. Metodologia 
pregătirii preparatului microscopic Citologie. 
Studiul celulei vegetale. Celule parenchimatice si 
prozenchimatice. 
2 Studiul celulei vegetale. Constituenti ai 
protoplasmei. Constituenti ai paraplasmei. 
3 Histologie vegetala - tesuturi meristematice 
(apicale si intercalare). Studiul cambiului si 
felogenului. Tesuturi de protectie primara. Studiul 
epidermei si al stomatelor. Tesuturi trofice – 
parenchimul asimilator. 
4 Tesuturi de protectie secundara. Studiul 

 
 
Lucrare de laborator 
studiul de caz;  
grupuri de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 lucrare laborator (2h) 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
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suberului. Tesuturi trofice – parenchimul de 
depozitare. 
5 Tesuturi trofice - parenchimul aerifer. 
Tesuturi de sustinere – colenchim, sclerenchim, 
sclereide. Tesuturi conducatoare – tesutul lemnos si 
liberian. 
6 Organografie. Morfologia si anatomia 
radacinii. Morfologia tulpinii. Studiul tulpinilor 
supraterane si subterane. Studiul tulpinilor dupa 
consistenta. 
7 Frunza – morfologie, metamorfozari, 
dispunere, prefoliatie si anexe foliare. 
Recunoasterea unor specii de plante dupa organe 
vegetative si prefoliatie.  
8 Floarea – morfologie şi formula florală. 
Principalele tipuri de inflorescente. Fructul – 
morfologie. Studiul dupa consistenta si dehiscenta. 
Fructe multiple si compuse. Samanta – morfologie. 
9 Sistematica. Increng. Pteridophyta – Fam. 
Equisetaceae. Increng. Gymnospermatophyta – 
Fam. Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae. Increng. 
Angiospermatophyta – Clasa Dicotiledonate. Fam. 
Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae, Rubiaceae, 
Tiliaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae. 
10 Increng. Angiospermatophyta – Clasa 
Dicotiledonate. Fam. Cuscutaceae, Boraginaceae, 
Scrophulariaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, 
Brassicaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae. 
11 Increng. Angiospermatophyta – Clasa 
Dicotiledonate. Fam. Hypericaceae, 
Caryophillaceae, Poligonaceae, Moraceae, 
Betulaceae, Fagaceae, Salicaceae.  
12 Increng. Angiospermatophyta – Clasa 
Dicotiledonate. Fam. Fabaceae, , Solanaceae, 
Brassicaceae, Chenopodiaceae, 
13 Clasa Monocotyledonatae – Fam. 
Juncaceae, Cyperaceae. 
14 Clasa Monocotyledonatae – Fam. 
Liliaceae, Poaceae. 

 
 
 
 
 
 
Lucrare practică  
laborator /teren 

 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
 
1 lucrare laborator /teren 
 
2 lucrări laborator /teren 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Ciocârlan V., (2000) – Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Editura Ceres, 

Bucureşti. 
2. Rotar I., Roxana Vidican, N. Sima, 2009 – Cultura pajistilor si a plantelor furajere – Ghid practic. Ed. 

Risoprint Cluj Napoca.  
3. Sima N., 2016, Agricultură generală– Manual didactic. Ed. Risoprint, Cluj – Napoca. 
4. Sima N., 2006 – Ecopratologie. Ed. Accent, Cluj – Napoca. 
5. Sima N., 2021 - 2022, note de curs. 
6. Stana Doina, 2007 – Botanică sistematică şi geobotanică, Ed. AcademicPress, Cluj-Napoca 

Bibliografie Facultativă: 
1. Carlier L., si colab., 1998 – Pentru producţii mai bune de furaje. Ed. Risoprint Cluj Napoca. 
2. Sima N., 2015, Obţinerea şi valorificarea producţiilor vegetale – Manual didactic. Ed. Risoprint, Cluj-

Napoca. 
3. William G. Hopkins, 2003 - Physiologie végétale. 
4. www.madr.ro 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul curriculei disciplinei este actualizat pe măsura apariţiei noutăţilor ştiinţifice în domeniul Botanicii , respectiv 
odată cu apariţia unor modificări legislative în domeniul producţiei vegetale. În acest sens se desfăşoara o activitate 
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continuă de documentare şi cercetare activităţi cu caracter interdisciplinar şi transdisciplinar. Rezultatele acestor 
activităţi sunt prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul unor 
workshop-uri organizate la solicitarea fermierilor sau a instituţiilor interesate. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs Noţiuni de botanică. Rădăcina. 
Tulpina. Frunza. Floarea - 
Inflorescenţe. Fructul şi sămânţa  
Sistematica plantelor. Regnurile 
– bacteria, fungi. Regnul plante. 
Încrengăturile 
gimnospermatophyta şi 
angiospermatophyta. Principalele 
familii botanice – particularităţi, 
valoare economică şi ecologică  

Verifcare 
scris 60% 

10.5. Laborator  Celula vegetală. Histologie vegetala. 
Organografie. Morfologia radacinii, 
tulpinii, frunzei. Floarea. Fructul. 
Sămânţa. 
 
Sistematica.  
Specii de plante utilizate ca 
indicatoare ale vegetaţiei nedorite pe 
terenul agricol. Specii  de plante 
utilizate ca indicatoare de 
management a pajiştilor; Specii de 
plante utilizate ca indicatoare pentru 
pajiştile cu valoare naturală ridicată. 
Specii de plante toxice.  
Recunoaşterea unor specii de plante 
anuale şi perene pe baza unor 
caractere morfologice (frunză, 
prefoliaţie, anexe foliare). 
Recunoaşterea unor specii de poacee 
anuale şi perene cu ajutorul cheii 
dichotomice. Recunoaşterea unor 
specii de fabacee anuale şi perene cu 
ajutorul cheii dichotomice. 
Prezentarea unor referate – Studiul de 
caz. 

Colocviu şi evaluare referate 40% 

10.7. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea particularităţilor morfologice, biologice şi încadrarea sisitematică a speciilor de plante studiate. Obţinerea 
notei de trecere la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplină fundamentala), DD 
 ( disciplină din domeniu), DS ( disciplină de specialitate ), DC ( disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplină obligatorie) DO 
 ( disciplină opţională) DFac ( disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 
Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr. SIMA NICUŞOR – FLAVIUS 

  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. dr. SIMA NICUŞOR – FLAVIUS 

 
Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Prof. Dr. Camelia Răducu 

 

 5 



 

 1 

 

Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0309030108 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Biotehnologi de prelucrare şi control al calităţii produselor  de origine vegetală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu/Ing. dr. Andrada Ihuţ 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Microbiologie, Materii prime de origine vegetală. 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la înţelegerea fenomenelor ce au loc în procesele 

biologice de transformare în vederea obţinerii unor produse calitative atât de origine vegetală. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studentii fiind provocaţi la discuţii pe tema   
conţinutului expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere 
şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie închise. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 9 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4   5 



 

 2 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie şi descrise în Îndrumatorul de Lucrări practice. 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina de biotehnologia de prelucrare şi control al calităţii produselor 
vegetale.  
Să cunoască principalele microorganisme utilizate în industria alimentara prin aplicarea metodelor biotehnologice 
de prelucrare a produselor de origine vegetală. 
Să înţeleagă  mecanismului de acţionare a enzimelor asupra unor componente ale materiei prime, având ca 
rezultat final obţinerea de produse de calitate superioară; factorilor tehnologici şi de mediu necesari dezvoltării 
microorganismelor utilizate în industria alimentară 
Să îşi însuşească căile de sporire cantitatiă şi calitativă a materiilor prime prin metode biotehnologii moderne, şi 
folosirea acestora în vederea obţinerii de produse alimentare ce sunt consumate de către om.  
Să stăpânească modului de respecatare a normelor europene privind calitatea igienică a materiei prime provenite 
de la producători (fermieri); 
Să cunoască  cerinţele tehnologice necesare dezvoltării microorganismelor ce îmbunătăţesc calităţile senzoriale 
ale produselor finite atât de origine vegetală. 
Sa isi insuseasca temeinic etapelor tehnnologice – industriale de obţinere a produselor de origine vegetală ce sunt 
valorificate de către procesatori pentru consumul uman. 
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Să poată dezvolta proiecte de asigurarea  calităţii produselor de origine vegetală prin cunoaşterea cerinţelor 
normativelor europene privind calitatea igienică a materiilor prime obţiută de la diferiţi producători 
Să demonstreze preocupare privind perfectionarea metodelor de utilizare a microorganismelor în vederea 
îmbunătăţirii calităţii produselor ce sunt valorificate pe piaţa în vederea consumului uman 
Să participe la activităţile de cercetare în domeniul biotehnologiilor de prelucrare şi controlul produselor de 
origine vegetală. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunostințele referitoare la aspectul calităţii, valorificării 
superioare a materiilor prime şi a subproduselor de origine vegetală prin metode 
biotehnologice, în vederea obţinerii unor produse care să corespundă cerinţelor 
umane şi  normelor europene 

7.2. Obiectivele specifice Să înteleagă mecanismului de acţionare a enzimelor  şi microorganismelor de a 
obţine produse de calitate superioară 
Să poată interpreta rezultatul analizelor cantitative și calitative  a produselor 
alimentare de origine vegetală. 
Să cunoască  factorii tehnologici şi de mediu necesari dezvoltării 
microorganismelor utilizate în industria alimentară 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 28 
Actualităţi şi perspective pe plan naţional şi mondial în 
domneiul biotehnologiilor alimentare. Utilizarea 
bacteriilor, fungilor şi enzimelor în domeniul 
biotehnologiilor alimentare. 
Biotehnologii în industria vinului: Generalități. Regiunile 
vitivole și cele mai răspândite soirui de viță de vie folosiți 
la obținerea vinului în România.Producția de vin pe plan 
național și mondial. Importanța vinului în alimentație. 
Factorii care determină cantitatea și calitatea materiei 
prime-strugurii, în vederea obțineri vinurilor de calitate 
superioară. Tehnologia de obținere a vinurilor albe și roșii. 
Microorganismele implicate în oenologie, proveniență și 
natură; Microbiota spontană a mustului; Culturi de drojdii 

Metode de predare 
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 

Observaţii 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 2 prelegere 
 
1  prelegere 
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exogene și enzime exogene folosite în industria vinului. 
Controlul calității vinurilor. Bolile și defectele vinurilor. 
Biotehnologii în industria berii: generalități. Condiții de 
calitate a metriilor prime și auxiliare folosite la obținerea 
berii. Drojdia de bere și preparatele enzimatice folosite la 
obținerea berii. 
Tehnologia generală de obținere a berii. Tehnologia 
fermentării mustului de bere. Microorganismele prezente în 
mustul de bere. 
Metode speciale utiliyate la fabricarea berii. Controlul 
calității berii. Măsuri de prevenire a defectelor la bere. 
Biotehnologii în industria panificației: generalități. 
Caracteristicile nutritive ale pâinii și valoarea energetică a 
acesteia. Condiții de calitate a materiilor prime și auxiliare 
folosite în panificație. 
Tehnologia generală de obținere a pâinii. Dezoltarea 
drojdiei de panificație în procesul de fermentare a aluatului. 
Controlul calității pâinii. Modificările provocate în 
produsele de panifiație de către microorganisme: bolile și 
defectele pâinii. 

 
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere  

 
 
2 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
2 prelegere 
 
2prelegere 
 
 
 
2 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Reguli de comportare, norme de organizare și protecția 
muncii în laboratorul de Tehnologia și Industrializarea 
Produselor Animaliere. Analize generale pentru 
stabilirea calității produselor de origine vegetală: 
Determinarea umidității și a substanței uscate 
Analize generale pentru stabilirea calității produselor de 
origine vegetală: Determinarea găsimilor. Determinarea 
substanțelor azotoase.  
Analize generale pentru stabilirea calității produselor de 
origine vegetală: Determinarea acidității și a pH-ului; 
Determinarea substanțelor minerale – cenușa –
Determinarea glucidelor. 
Controlul calității strugurilor.  Analiza ampelografică și 
uvologică a strugurilor. 
Controlul calității mustului și a vinului: Analiza 
senzorială ca metodă de apreciere a calității mustului de 
struguri și a vinului. Determinările fizico-chimice. 
Conținutul în alcoo la must și vinl, Conținutul în 
zaharuri la must și vin.  
Determinarea acidității la must și  vin. Determinarea 
conținutului de SO2 din vin. 
Controlul calității orzului și a malțului.Controlul calității 
beri 
Controlul calității făinii de grâu pentru panificație.. 
Determinarea capacității de hidratare a făinii de 
panificație.  
Metode obiective pentru stabilirea calității glutenului. 
Controlul calității drojdiei de panificație 
Analiza microscopică a amidonului din produse vegetale 
Analiza orgnoleptica a pâinii. Analiza fizico-chimică a 
pâinii, Determinarea umidităţii pâinii şi a infestării cu 
Bacillus mezentericus 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
 
2 Lucrari laborator 
 
 
1 Lucrari laborator 
 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
2 Lucrari laborator 
 
 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
1 Lucrare laborator 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. BERZESCU, P., KATHERIN, I., DUMITRESCU, M., HOPULETE, T., STOICESCU, M. (1981) -       
    Tehnologia berii şi a malţului. Ed. Ceres, Bucureşti. 
2.CÎMPEANU B., C-tin (2008) – Bazele biotehnologiilor vinicole. Ed. Sitech, Craiova 
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3. IURCĂ, I. (1998)  - Carnea şi produsele din carne. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj-Napoca. 
4. IURCĂ, I. (2002)  - Biotehnologia prelucrării produselor agroalimentare. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj-Napoca. 
5. IURCĂ, I., CAMELIA RĂDUCU (2005) - Tehnologia industrializării produselor animale.  
6. MOLDOVEANU, G. (1997) - Tehnologia panificaţiei. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
7. RADUCU CAMELIA, AURELIA COROIAN (2016) - Biotehnologii de prelucrare şi controlul produselor de origine vegetală şi 
animală. Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
1. ATANASIU, C. ş.a.( 1978) - Viticultură şi vinificaţie. Ed. Ceres, Bucureşti. 
2. BANU, C., ş.a.(1992) - Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară.   Vol. I. și II. Ed. Tehnică, Bucureşti. 
3. CHINTESCU, G., GRIGORE, ŞT., (1982) - Îndrumător  pentru   tehnologia produselor lactate.  Ed. Tehnică,  Bucureşti. 
4. COTEA, V. (1985)  - Oenologie, Vol. I , Ed. Ceres, Bucureşti. 
5. BÂRZOI D., S. APOSTU (2002) – Microbiolgia produselor alimentare. Ed. Risoprint. Cluj-Napoca. 
6. MENCINICOPSCHI, G., KATHREIN , I., TEODORU, V. (1987) - Biotehnologii în prelucrarea produselor agroalimentare. Ed. 
Ceres, Bucureşti. 
7. MODORAN CONSTANTA (2003) – Tehnologia produselor făinoase.  AcademicPres. Cluj - Napoca. 
8. RAICU, P., ş.a. (1990) – Biotehnologii moderne. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul biotehnologiilor de prelucrare şi controlul produselor de origine 
vegetală şi animală, identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi 
străinătate. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs  Actualităţi şi perspective pe plan 
naţional şi mondial în domneiul 
biotehnologiilor alimentare. Utilizarea 
bacteriilor, fungilor şi enzimelor în 
domeniul biotehnologiilor alimentare. 
Biotehnologii în industria vinului. 
Biotehnologii în industria berii 
Biotehnologii în industria panificației 

Examen scris 70 % 

10.5. Seminar/Laborator  Recoltarea si păstrare probelor pentru 
analize 
Aprecierea calitaţii produselor prin analiza 
organoleptica a produselor de origine 
vegetala si animală 
Aprecierea calitaţii produselor prin analiza 
fizico-chimice a produselor de origine 
vegetala şi animală 

 
 

Colocviu 

  
 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

Septembrie 2021 

Titular curs 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu/Ing. dr. 

Andrada Ihuţ 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0309030109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă  
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
disciplinei 

MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir/Ing. dr. Andrada Ihuţ 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de   
evaluare V 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie, Reproducţie, Alimentaţie, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursul se desfăşoară interactiv, purtându-se discuţii pe tema conţinutului expunerii. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 
predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

Studentul va desfăşura o activitate practică în concordanţă cu tematica din fişa 
disciplinei. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4    5 



 

 

2 

2 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Cunoaşterea sistemelor de exploatare a principalelor specii de animale furnizoare de materii prime. 
Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de apreciere cantitativă şi calitativă a producţiilor animalelor de fermă. 
Utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor animalelor. 
Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice în domeniul exploatării animalelor de fermă în vederea 
creşterii cantitative şi calitative a producţiilor. 
Expertizarea şi controlul calităţii materiilor prime de origine animală. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea atribuţiilor profesionale cu profesionalism şi rigoare. 

Autoperfecţionarea profesională continuă, în conformitate cu exigenţele dezvoltării economice. 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Cunoaşterea principalelor specii de animale furnizoare de materii prime, sub 
aspectul tehnologiilor de creştere, exploatare şi valorificare.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Însuşirea metodologiilor de apreciere a exteriorului şi de control a producţiilor 
principalelor specii de animale furnizoare de materii prime. 
Însuşirea unui limbaj de specialitate ce vizează speciile şi rasele de animale, 
tehnologiile de creştere şi valorificarea materiilor prime de origine animală. 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28  
 
Sistematica zootehnică. Unităţile sistematice zootehnice. 
Specia. Noţiunea de rasă.  
 
 
Producţia de carne. Bazele biologice ale producţiei de 
carne. Creşterea şi dezvoltarea organismului animal. 
Factorii care influenţează producţia de carne. Rasele de 
taurine furnizoare de carne.  
 
Sisteme de producere a cărnii de bovine. Factorii care 
condiţionează procesul de îngrăşare. Calitatea cărnii de 
taurine în funcţie de tehnologia de îngrăşare.  
 
Rasele de ovine şi caprine furnizoare de carne. 
Tehnologia de producere a cărnii de ovine şi caprine. 
Factorii care influenţează producţia de carne la ovine. 
 
 
Rasele de suine furnizoare de carne. Calitatea cărnii de 
suine în funcţie de sistemul şi tehnologia de îngrăşare. 
Factorii care condiţionează procesul îngrăşării la suine.  
 
Rasele de păsări furnizoare de carne. Factorii care 
influenţează producţia de carne la păsări. Tehnologia de 
producere a cărnii de pasăre. 
 
Rasele de iepuri furnizoare de carne. Factorii care 
influenţează producţia de carne.  
Principalele specii de peşti şi organisme acvatice care 
intră în alimentaţia omului. Rentabilizarea producţiei 
piscicole. Tehnologia valorificării producţiilor piscicole. 
 

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 prelegere  
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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Producţia de lapte. Bazele morfofiziologice ale 
producţiei de lapte. Factorii care influenţează producţia 
de lapte. Rasele de taurine specializate pentru producţia 
de lapte. Însuşiri morfo-productive. Rasele de ovine şi 
caprine specializate pentru producţia de lapte. Însuşiri 
morfo-productive.  
 
Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de lapte la 
taurine. 
 
Producerea laptelui la ovine şi caprine – aprecierea 
nivelului producţiei  şi a calităţii sale. Producţia de lână 
la ovine. Organizarea şi tehnica tunsului ovinelor. 
 
Producţia de ouă. Rasele de păsări producătoare de ouă. 
Factorii care influenţează producţia de ouă.  
 
Rasele de cabaline şi asini. Caracterizarea morfo-
productivă. Producţia de carne şi lapte la cabaline şi 
asini.  
 
Producţiile secundare şi subprodusele obţinute de la 
taurine, ovine, caprine, cabaline, asini, suine, păsări, 
iepuri, peşti, utilizate ca materii prime. 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  42 
 
Principalele specii de animale furnizoare de materii 
prime. Capacitatea productivă la animale şi factorii care 
o influenţează. Exteriorul animalelor şi rolul lui în 
aprecierea producţiilor. 
 
Recunoaşterea raselor de taurine furnizoare de carne. 
Aprecierea calităţii bovinelor valorificate pentru carne. 
Calitatea cărnii la bovine. 
 
Recunoaşterea raselor de ovine şi caprine furnizoare de 
carne.Aprecierea calităţii ovinelor şi caprinelor 
valorificate pentru carne. Calitatea cărnii de ovine şi 
caprine. 
 
Recunoaşterea raselor de suine furnizoare de carne. 
Aprecierea producţiei de carne la suine.Clasificarea 
carcaselor şi aprecierea calităţii cărnii şi grăsimii la 
suine. 
 
Recunoaşterea raselor de păsări furnizoare de carne. 
Aprecierea carcaselor de păsări şi a producţiei de ficat 
gras. Însuşirile şi calităţile cărnii de pasăre. 
 
Recunoaşterea raselor de iepuri furnizoare de 
carne.Aprecierea calităţii cărnii de iepure. Recunoaşterea 
principalelor specii de peşti şi organisme acvatice care 
intră în alimentaţia omului. Aprecierea calităţii 
producţiei piscicole. 
 
Recunoaşterea principalelor rase de taurine, ovine şi 
caprine specializate pentru producţia de lapte. 
Compoziţia chimică a laptelui.  
 
Însuşirile organoleptice şi fizice ale laptelui, diferenţiat 
pe specii. Prelucrarea primară a laptelui în fermele de 
producţie. Controlul falsificării laptelui. 
Aprecierea calităţii laptelui de ovine şi caprine. 
Producţia de lână la ovine şi aprecierea însuşirilor ei. 
 

 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică  
 
 
Lucrare practică  
 
 

 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 



 

 

4 

4 

Recunoaşterea principalelor rase de păsări producătoare 
de ouă. Compoziţia oului şi însuşirile fizice ale acestuia. 
 
Recunoaşterea principalelor rase de cabaline şi asini. 
Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de carne şi 
lapte provenite de la cele două specii. 
Verificarea cunoştinţelor. 

Lucrare practică  
 
 
Lucrare practică 

1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Marchiş I.Z. – Note de curs. 
2. Marchiş Zamfir (2016) – Producţiile animalelor. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 
3. Marchiş Zamfir (2019) – Materii prime de origine animal. Îndrumător de lucrări practice. Ed. AcademicPres 

Cluj-Napoca. 
Bibliografie Facultativă:  

1. Bud I. şi col. (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
2. Bud I. şi col (2010) – Creşterea iepurilor Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Cornoiu I. (2008) – Suinele domestice. Creştere şi valorificare. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
4. Dărăban S. (2006) – Tehnologia creşterii ovinelor. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
5. Marcu N. şi col. (2008) – Materii prime animale. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
6. Onaciu G. (2006) – Tehnologia creşterii bovinelor – ghid practic. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
7. Paşcalău Simona (2016) – Creşterea păsărilor. Manual didactic. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
8. Răducu Camelia (2014) – Prelucrarea şi controlul calităţii produselor animale. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru modernizarea continuă a predării cursurilor şi a conţinutului acestora, iar studenţilor să le fie transmise cele mai 
noi informaţii cu privire la tehnologiile de creştere, exploatare şi valorificare a speciilor de animale de interes zootehnic, 
cadrele didactice se informează cu cele mai actuale probleme în domeniu şi participă la manifestări ştiinţifice în ţară şi 
străinătate. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Sistematica zootehnică.  
Capacitatea productivă la animale şi 
factorii care o influenţează. 
Materiile prime obţinute de la speciile 
de animale de interes zootehnic şi 
factorii care le influenţează din punct 
de vedere cantitativ şi calitativ. 

Test scris 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    70 % 

10.5. Seminar/Laborator  Aprecierea exteriorului şi 
recunoaşterea principalelor rase 
aparţinând speciilor furnizoare de 
materii prime de origine animală.  
Tehnica controlului şi valorificării 
materiilor prime obţinute de la 
speciile de animale de interes 
zootehnic. 

 
 

Colocviu 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    30 % 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
atât la colocviu, cât şi la examen este conditie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir/Ing. dr. 

Andrada Ihuţ 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030111 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinte fundamentale și Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Biotehnologii  medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Imunologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof . lucr. dr. Adriana Criste 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. lucr. dr. Adriana Criste 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum  Anatomie, Fiziologie,Microbiologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la organizarea si functionarea sistemului  imun  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv,  studentii pot adresa întrebari referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de începere si terminare 
a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 
telefoanele mobile să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala  
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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le

 

Cunoasterea  limbajului de specialitate,  întelegerea organizării și funcționării sistemului imun. 
Cunoaşterea  principalelor mecanisme fiziologice ale sistemului imun. Înţelegerea influenţei factorilor interni şi 
externi asupra sistemului imun.Cunoaşterea  principalilor efectori ai răspunsului imun. Cunoașterea tehnicilor de 
lucru în analizele imunologice. Utilizarea cunoștiințelor acumulate, în comunicarea profesională și capacitatea de 
interpretare a testelor  imunologice efectuate. 
Studenții dobândesc abilitatea de a aplica metode, tehnici și procedee imunologiei prin utilizarea unor criterii și 
metode standard de evaluare cu scopul de a aprecia și valida  metodele utilizate și a rezultatelor obținute 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dobândesc capacitatea de a studia și identifica componentele efectuare ale sistemului imun. Pot  gândi activități  

științifice referitoare la implicarea sistemului imun și a efectorilor acestuia. 
Dovedeste preocupare privind perfectionarea profesională prin  participarea la activitatile de cercetare din cadrul 
disciplinei. Dobândesc capacitatea de a elabora și respecta un program de lucru în cadrul unei activități, lucrând în 
echipă cu respectarea sarcinilor individuale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Transmiterea noţiunilor elementare de imunologie cu privire la morfologia şi 

fiziologia  organelor imunocompetente, precum şi cu privire la sistemul imun 
specific şi nespecific, astfel încât specialistul biotehnolog să aibă o imagine de 
ansamblu raspunsului imun si a reacţiilor dintre antigeni şi anticorpi. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea teoretică şi practica a mecanismelor de acţiune a sistemului imun 
Cunoasterea tehnicilor de evidenţiere a efectorilor imuni 
Practica recoltării şi  prelucrării probelor în vederea examenului imunologic            

 
8. Conţinuturi 

 
8.1.CURS 
 

Metode de 
predare 

Observatii 

Elementele sistemului imun. Ogane limfoide primare si secundare. Țesuturile 
limfoide asociate mucoaselor.  

Prelegere  1 Prelegere 

Baza celulară a răspunsului imun: Limfocitele, celulele prezentatoare de antigen. 
Dezvoltarea filogenetica a sistemului imun. 

Prelegere  1 Prelegere 

Conceptul de imunitate.clasificarea stărilor de imunitate.Imunitatea naturală:       
factorii pasivi ai imunităţii naturale 

Prelegere  1 Prelegere 

Imunitatea dobândită. Prelegere  1 Prelegere 
Antigenul:structura chimică, clasificarea şi categorii de antigene                                            Prelegere  1 Prelegere 
Anticorpii (imunoglobuline). Structura și scindarea imunoglobulinelor.                                                                                                     Prelegere  1 Prelegere 
Clasele de imunoglobuline și activitatea biologică a acestora. Prelegere  1 Prelegere 
Funcțiile imunoglobulinelor. Anticorpi monoclonali și policlonali Prelegere  1 Prelegere 
Răspunsul imun: recunoașterea imunologică Prelegere  1 Prelegere 
Răspunsul imun umoral și celular Prelegere  1 Prelegere 
Mecanisme de reglare a răspunsului imun                          Prelegere  1 Prelegere 
Deviațiile răspunsului imun: toleranța, paralizia, imunosupresia imunologică Prelegere  1 Prelegere 
Deviațiile răspunsului imun: reacții de hipersensibilitate Prelegere  1 Prelegere 
Boli autoimune Prelegere  1 Prelegere 
 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
 
Morfologia şi elemente de fiziologie a organelor imunocompetente primare şi 
secundare            

Activitate 
interactiva 

 
 
 
Activitate 
practica 
demonstrativ
a și activitate 
individuala 
in vederea 
realizarii 
deprinderilor 
specifice 

1 lucrare laborator  
 

Sistemul imun nespecific                                                                                                                 1 lucrare laborator  
Sistemul imun specific: anticorpii                                                                                                   1 lucrare laborator  
Reacţia de seroaglutinare şi seroprecipitare                                                                                     1 lucrare laborator  
Reacţia de fixare a complementului                                                                                                  1 lucrare laborator  
Imunofluorescenţa     1 lucrare laborator  
Reacţia de seroneutralizare                                                                                                                1 lucrare laborator  
Reacţia de imunofluorescenţă şi radioimunoanaliza                                                                         1 lucrare laborator  
Metode imunoenzimatice (ELISA)                                                                                                   1 lucrare laborator  
Tehnici de separare a  limfocitelor                                                                                                     1 lucrare laborator  
Colorarea numărarea şi păstrarea limfocitelor                                                                                  1 lucrare laborator  
Limfocitele T: teste pentru evaluarea integrităţii funcţionale in vivo şi in vitro                                1 lucrare laborator  
Testul de transformare blastică                                                                                                           1 lucrare laborator  
Limfocitele B: teste pentru evaluarea integrităţii funcţionale  in vitro                                               1 lucrare laborator  
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BIBLIOGRAFIE: 
Obligatorie: 
1. Criste Adriana – Note de curs 
2. Criste Adriana, 2016 – Imunologie, Risoprint, Cluj-Napoca 
 
Facultativă: 
1. Mihaescu Grigore, Chifiriuc Carmen, 2021 - Imunologie si imunopatologie. Editura: Medicala. ISBN: 9789733909071 
2. Criste Adriana, 2010 -  Anticorpii IgY aviari,  strămoşii anticorpilor mamalieni moderni-imunoglobulinele viitorului, 

editura Accent, Cluj (185 pagini) ISBN 978-606-561-011-8 
3. Păunescu V., Tatu C.,Stănescu Diana, 1996-Imunologie concepte fundamentale şi applicative Ed Helicon, ISBN 

9735741822, 9789735741822 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificării unor căi de modernizare și imbunătațire continuă a predării și a adaptări  conținutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice realizează o informare continuă cu privire la cercetările 
din domeniu precum si cu noile tehnici. Aceasta se realizeaza prin studiu individual precum și prin participarea la 
conferinte de specialitate  sau la ăntrunirile Asociațiilor profesionale de profil. 

 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Evaluare cunoștințe teoretice  aferente conținutului  Examen oral 80% 
Participare curs Discuția; Interactivitate 

10.5. Seminar/ 
Laborator  

Colocviu Test si proba practică  20% 
Participare lucrări practice Implicare in activități; 

Discuția; Interactivitate 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației știintifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Cunoaşterea  
principalelor mecanisme fiziologice ale sistemului imun Înţelegerea influenţei factorilor interni şi externi asupra 
sistemului imun Cunoaşterea  principalilor efectori ai răspunsului imun Descrierea tehnicilor de lucru în analizele 
imunologice Evidenţierea  raspunsului imun prin intermediul diferitelor reacţii dintre antigeni şi anticorpi şi 
aplicabilitatea acestor reacţii 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr. Adriana Criste 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. dr. Adriana Criste 

Data avizării în 
departament 
30 Septembrie 2021 

 
Director de departament 

Sef lucr. dr. Radu Constantinescu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinţe Tehnologice  
1.4. Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical-veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biotehnologii în apicultură şi sericicultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Daniel S. Dezmirean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. Dr. Daniel S. Dezmirean 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie celulară, Botanică şi Zoologie, Biologie moleculară, Microbiologie medicală,  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la biotehnici aplicate în patologia animală, 

tehnici de inginerie genetică şi biotehnologii farmaceutice 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studentii fiind implicaţi în  discuţii pe tema   
continutului expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere 
si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in îndrumatorul de Lucrari practice. Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. Proiectul se pregăteşte conform 
tematicii şi poate să constituie şi studiu de caz.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator  2  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
3.4.4.Tutoriala - 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 19 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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Să utilizeze fundamente teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor în apicultură şi 
sericicultură    
Să înţeleagă biologia familiei de albine şi modul în care poate fi evidenţiat potenţialul biotehnologic al acesteia  
Să înţeleagă principiile biotehnologiilor apicole şi pe cele de obţinere şi procesare a produselor apicole 
Să îşi însuşească biotehnicile  de înmulţire şi reproducţie asistată din apicultură 
Să utilizeze  potenţialul biotehnologic  apicol şi sericicol 
Să stapânească noţiuni legate de proprietăţile produselor apicole şi sericicole şi procesarea primară acestora 
Să utilizeze metode biotehnologice sustenabile pentru exploatarea bazei melifere, posibilităţi de îmbunătăţire a 
acesteia precum şi exploatarea soiurilor  şi hibrizilor  de dud din patrimoniul sericicol al   României 
Să  exploateze  noţiunile de biotehnologii în patologia apicolă şi sericicolă 
Să expertizeze şi să controleze calitatea  produselor obtinute prin biotehnologii apicole şi sericicole. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs
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Sa demonstreze capacitatea de a implementa biotehnici apicole şi sericicole  în cadrul unei exploataţii  
Sa poată multiplica materialul biologic apicol şi sericicol prin biotehnologii aplicate  
Să poată  conduce o exploataţie apicolă sau sericicolă în condiţiile diversificării producţiei bazate pe  aplicarea 
biotehnologiilor 
Să poată gândi  şi elabora un design experimental în vederea desfăşurării unor activitati  ştiinţifice în domeniul 
biotehnologiilor apicole şi sericicole 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  
Sa participe la activitatile de cercetare derulate în biobaza şi laboratoarele de cercetare ale disciplinei 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la biotehnologiile apicole şi sericicole 
7.2. Obiectivele specifice Să cunoască potenţialul biotehnologic apicol şi sericicol 

Sa inteleaga biologia familiei de albine şi relaţiile de nutriţie  prin prisma 
exprimării potenţialului biotehnologic. 
Să înteleagă interacţiunea dintre componenta biologică şi cea tehnologică a 
materialului biologic apicol şi sericicol 
Să stăpânească cunoştinţe legate de materialul biologic apicol și sericicol prin 
biotehnici speciale. 
Să stăpânească noţiuni de ameliorarea albinelor şi a viermilor de mătase, 
patologia apicolă şi sericicolă. 
Să cunoască tehnologia apicolă, modul de obţinerea  al produselor apicole şi 
potenţialul lor biotehnologic. 
Sa cunoască aspecte legate de patologia apicolă și sericicolă, biotehnici 
moderne de diagnostic și tratament. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN BIOTEHNOLOGII APICOLE ȘI 
SERICICOLE 
Conceptul de biotehnologii apicole şi sericicole. Albinele şi viermii de 
mătase - insecte utile.Apicultura şi sericicultură – obiect şi importanţă 
economică. Repere istorice.  
APICULTURA GENERALĂ. PARTICULARITĂŢI 
BIOTEHNOLOGICE  
Indivizii familiei de albine. Hrana şi relaţiile de nutriţie ale albinelor. 
Funcţii îndeplinite și comunicarea între indivizi. Evolutia biologică a 
familiei de albine în decursul unui an. Tehnologii apicole speciale-
particularităţi biotehnologice.  
PARTICULARITĂŢI BIOTEHNOLOGICE ALE PRODUSELOR 
APICOLE.  
Produse apicole – obţinere, procesare, valorificare şi potenţial 
biotehnologic. Fermentaţia mierii. Producerea hidromelului şi a 
oţetului. 
PRODUCEREA MATERIALULUI  BIOLOGIC APICOL PRIN 
BIOTEHNICI SPECIALE  
Însămânțarea artificială la albine. Particularităţile reproducţiei 
albinelor. Comportamentul igienic. Conservarea materialului biologic 
apicol. Criostocarea materialului seminal și a embrionilor. 
Biotehnologii utilizate în crearea hibrizilor comerciali. Hibridul 
Buckfast – istoric, origine, potențial biotehnologic, comercializare. 
Ecotipuri rezistente la boli.  
BIOMONITORAJUL MEDIULUI CU AJUTORUL ALBINELOR 
MELIFERE 
Utilizarea albinelor melifere în monitorizarea calităţii mediului. 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 



 3 

Tehnici de biomonitoraj. Monitorizarea microbiologică, a pesticidelor, 
insecticidelor și metalelor grele. Biomonitorajul fluxului de gene de la 
OMG către flora meliferă spontană și cultivată. Specii melifere 
modificate genetic. Polenul modificat genetic.  
BIOLOGIA VIERMILOR DE MĂTASE AI DUDULUI 
Bombyx mori model biologic. Particularităţi biologice. 
Diapauza.Voltinismul. Particularităţi de creştere a viermilor de mătase. 
Creşterea viermilor de mătase cu dieta artificială. 
PARTICULARITĂŢI BIOTEHNOLOGICE ALE PRODUSELOR 
SERICICOLE.  
Glanda sericigenă- Biologie şi potenţial biotehnologic. Producerea de 
colagen. Aplicaţii practice şi domenii de utilizare a biotehnologiilor 
sericicole. Partenogeneza artificială. 
PATOLOGIA APICOLĂ ŞI SERICICOLĂ – BIOTEHNICI 
MODERNE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT. 
Bolile şi dăunătorii albinelor şi ai viermilor de mătase. Tehnici 
moleculare utilizate în diagnosticul bolilor bacteriene.Tehnica PCR în 
detecția Phaenibacillus larvae din miere. Tehnici moleculare utilizate 
în diagnosticul bolilor virotice. 
MICROPROPAGAREA IN VITRO A MATERIALULUI 
BIOLOGIC VEGETAL LA MORUS SP. 
Tehnici de micropropagare in vitro. Medii de cultură.Aclimatizarea 
materialului transferat ex vitro.Plantaţii de dud. 

Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
 
 
1 prelegere 

 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Cercetarea familiilor de albine. Comportarea cu albinele.  
 
Morfofiziologia albinei.  
 
Lucrări de tehnologie apicolă în stupină în decursul unui an apicol 
 
 
Inventar necesar şi organizarea stupinei pentru creşterea artificială a 
mătcilor şi producerea trântorilor.Tehnici. 
Însămânţarea artificială a mătcilor 
 
Produse apicole – obţinere, procesare, determinări fizico chimice şi de 
contaminanţi. Tehnici de analiză şi control 
Tehnica de biomonitoraj cu albine. Monitoraj microbiologic şi 
contaminanţi. 
Comportamnetul igienic.Tehnica de control. 
 
Morfofiziologia viermilor de mătase. Glanda sericigenă. Identificarea 
componentelor  cu potential biotehnologic din frunza şi fructele de 
dud. 
Tehnici moleculare de diagnostic în bolile albinelor şi viermilor de 
mătase. 
 

 
 
Lucrare practică în stupină 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 

 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
6 lucrări de laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Note de curs 
2. Dezmirean D.S. (2013) – Curs de biotehnologii în apicultură şi sericicultură, Ed. AcademicPress 
3. Mărghitaş L.  (2005) -  Albinele şi produsele lor, Ed. Ceres, Bucureşti, Ediţia a III-a 
4. Dezmirean D.S. (2007) – Tehnologii Apicole Speciale , Ed. AcademicPress 
5. Dezmirean D.S (2013) – Îndrumător de lucrări practice pentru biotehnologii în apicultură, Ed.AcademicPres, Cluj Napoca   
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. L.Al.Mărghitaş, Daniel S. Dezmirean, Otilia Bobiş, Melinda Tofalvi – Extracte vegetale utilizate în hrana albinelor, Ed Academic Press, 
2011  

2. Liviu Al.Mărghitaş, Daniel S. Dezmirean,Otilia Bobiş,Victoriţa Bonta, Oltica Giorgiana Stanciu,Iosif Gherghen, Monica Hărmănescu - 
Metode moderne de determinare a rezidurilor şi contaminanţilor din miere şi produse apicole – - Ed. AcademicPress, 2010 

3. Dezmirean D.S. (2007) – Tehnologii Apicole Speciale , Ed. AcademicPress, 
4. Cârnu I. (1974) - Plante melifere, Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Rutner F. (1977) – Cresterea matcilor 
6. Harry H, Laidlaw and Robert Page Jr, (1997)  -  Queen rearing and Bee Breeding, WicwasPress,Connecticut,USA 
7. Piere Jean Prost, Yves le Conte- Apiculture(2005)  – Connaitre labeile, Conduire le rucher 
8. www.beekeeping.com                             
9. www.aphiteraphy.blogspot.com 
10. http://www.silkdb.org 

 
 

http://www.beekeeping.com/
http://www.aphiteraphy.blogspot.com/
http://www.silkdb.org/
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul biotehnologiilor apicole şi sericicole, a identificarii unor căi de 
modernizare şi îmbunataţire continuă a predarii şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale tematici şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări ale 
Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romania,  la reuniunea anuala a Comisiei Internaţionale a Mierii şi a Comisiei 
Sericicole Internaţionale 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Biologia familiei de albine 
Evoluţia biologică a familiei de albine 
în decursul unui an 
Tehnologia întreţinerii familiilor de 
albine 
Baza melifera şi polenizarea plantelor 
agricole 
Produsele apicole şi proprietăţile lor  
terapeutice 
Patologie apicolă  

Examen 
Oral/Scris 
*la alegere 

 
 
 
 

 
70% 

 
 
 
 
 
 

10.5. Laborator  Morfofiziologia albinelor melifere 
Tehnologii de întreţinere 
Balanţa meliferă 
Evidenţa în stupină 

Colocviu 30% 

10.6.     
10.7. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Sepetembrie 2021 

                                                                    
Titular curs și lucrări practice 
Prof. Dr. Daniel S. Dezmirean 

 
 
 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 
Prof.dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biotehnologii de reproducție 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Marius Zăhan  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Marius Zăhan 
Şef lucr. dr. Ileana Miclea 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologia reproducției animalelor, Fiziologia animalelor, Biologie celulară, Biologie moleculară, 
Biochimie 

4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale reproducției și fiziologiei animalelor pentru înţelegerea şi 
dirijarea proceselor reproductive din organismul animal 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfășoară on-line și se bazează pe expunerea orală şi prezentare Power 
Point pe platforma Google Meet. Studenţii pot adresa întrebări referitoare la 
conţinutul expunerii şi au obligaţia de a ține camerele video deschise pe toată 
durata cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

O parte din lucrarile practice sunt semnarizate, desfășurându-se on-line similar 
cursului. O altă parte se derulează on-site, în laboratorul disciplinei unde studenții 
sunt obligați să se prezinte cu halat și mască. Studenții vor desfasura o  activitate 
individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina academică, 
măsurile specifice de distanțare socială și normele de prevenire a contaminării cu 
Covid-19 se impun pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4. Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp Ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4. Tutoriala 10 
3.4.5. Examinări 19 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
Obținerea de produse (embrioni) și produși (nou-născuți) pe căi neconvenționale utilizănd biotehnologii de 
reproducție; utilizarea biotehnologiilor de reproducţie în managementul reproducţiei. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea unor preocupări în vederea perfecţionării profesionale şi utilizarea cunoştinţelor multi- şi inter-

disciplinare; implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor referate şi studii de specialitate; 
participarea la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Formarea unei gândiri biotehnologice şi înţelegerea mecanismelor prin care 
poate fi manipulată funcţia de reproducţie în cadrul protocoalelor de 
însămânțare artificială, crioconservare și dirijarea endocrină a funcției de 
reproducție. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor referitoare la posibilităţile de aplicare a însămânțărilor 
artificiale și a transferului de embrioni la femelelor animalelor de fermă și de 
laborator. 
Formarea unor aptitudini necesare pentru realizarea managementului funcţiei de 
reproducţie la animale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 Alegerea femelelor donatoare și receptoare de embrioni. 
Managementul femelelor donatoare și receptoare de embrioni. 
 Recoltarea embrionilor de la femelele donatoare. Recoltare 
embrionilor prin metode chirurgicale. Recoltarea embrionilor prin 
metode nechirurgicale. Factori de influenţă a recoltării embrionare. 
 Aprecierea calităţii embrionilor recoltaţi şi stabilirea 
destinaţiei acestora. Metode şi tehnici de evaluare a calităţii 
embrionilor. 
 Transferul embrionilor de la femele receptoare. Transferul 
embrionilor prin metoda chirurgicală. Transferul embrionilor prin 
metoda nechirurgicală. Factori de influenţă ai transferului 
embrionilor. Transferul interspecific al embrionilor. 
 Producerea in vitro a embrionilor. Pregătirea ovocitelor 
destinate producerii in vitro a embrionilor: recoltarea ovocitelor.  
 Maturarea in vitro a ovocitelor; metode de maturare in vitro 
a ovocitelor şi criterii de evaluare a maturării acestora.  
 Pregătirea materialului spermatic destinate producerii in 
vitro a embrionilor: biologia activării spermatice; inducerea in vitro 
a activării spermatice.  
 Fecundaţia in vitro: tehnici clasice de și factori de influenţă 
ai procesului de producere in vitro a embrionilor. 
  Fecundaţia in vitro: tehnici asistate de fecundație in vitro: 
ICSI, SUZI, zona drilling. 
 Cultura in vitro a embrionilor produşi in vitro; 
Particularităţile dezvoltării in vitro şi sisteme de cultură a acestora. 
 Crioconservarea germoplasmei animale. Elemente de 
criobiologie animală.  
 Crioconservarea spermatozoizilor. Crioconservarea 
ovocitelor embrionilor. 
 Alte biotehnologii de reproducție: sexarea embrionilor, 
micromanipularea embrionilor 

Metode de predare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On-line 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 

 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

2 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE / SEMINARII 
Număr  de ore – 28 
 Aparatura, instrumentar şi medii utilizate în practica 
recoltării embrionilor. Practica recoltării embrionilor prin metode 
chirurgicale pe aparat genital. 
 Practica recoltării embrionilor oviductali şi uterini de la 
animalele de laborator. 
 Practica recoltării embrionilor prin metode nechirurgicale 
pe aparat genital. 
 Manipularea embrionilor şi aprecierea practică prin tehnici 
de microscopie a calităţii embrionilor recoltaţi pe baza criteriilor 
obiective. 
 Aspecte practice privind transferul embrionar la femelele 
receptoare. Aparatură şi instrumentar utilizate în transferul de 
embrioni. Practica transferului de embrioni prin metode 
nechirurgicale. 
 Tehnici de recoltare a ovocitelor foliculare de vacă / 
scroafă. 
 Tehnici de maturare in vitro a ovocitelor foliculare. 
Aprecierea calităţii ovocitelor imature şi mature. 
 Tehnici de activare spermatică: capacitarea prin intermediul 
metodelor active şi pasive. 
 Tehnici de fertilizare in vitro a ovocitelor mature de vacă / 
scroafă. 
 Tehnici de cultură a embrionilor obţinuţi in vitro. 
 Congelarea spermatozoizilor: impaietarea, sigilarea 
paietelor, congelarea inițială în vapori de azot și congelarea finală a 
spermatozoizilor în azot lichid. 
 Tehnici clasice de crioconservare a ovocitelor şi 
embrionilor. 
 Tehnici de vitrificare a ovocitelor şi embrionilor. 
 Colocviu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O parte din activități 
se vor desfășura on-
line, sub forma unor 
seminarii, iar o altă 

parte on-site aplicând 
tehnici precum 

explicaţia, 
demonstraţia, lucru 

individual în 
laborator. 

 
1 lucrare de laborator = 

2 ore 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 
 

1 lucrare de laborator 
 
 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 
 

1 lucrare de laborator 
 

1 lucrare de laborator  
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Ladoşi I. (1999) - Embriotehnologie animală, Ed. Victor Melenti, Cluj-Napoca 
Păcală N. (1998) - Transferul de embrioni la mamifere, Ed. Helicon, Timişoara 
Vintilă I. (2005) - Transfer de embrioni şi biotehnologii asociate, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara 
Bibliografie Facultativă: 
Zăhan M. (2017) - Conservarea resurselor genetice în zootehnie, Ed. Accent, Cluj-Napoca 
Cean A. şi A. Ivan (2011) - Biotehnologii asociate embrionului. Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara  
Gordon I. (1994) - Laboratory producţion of cattle embryos, CAB International, UK  
Curtis L. John (1991) - Cattle embryo transfer procedure. Academic Press Inc. San Diego 
Day G. John, Stacey G. (2007) - Cryopreservation and freeze-drying protocols – Second edition. Humana Press Inc., 
Totowa, New Jersey 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale European Society for Domestic Animal Reproduction şi la Simpozioanele anuale 
organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale 
transferului de embrioni în context naţional şi internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Rezultatele testelor de pe 
parcursul semestrului şi a 
referatului 
Prezenţă şi activitate specifică 
la curs şi implicarea în 

 
20% 

 
20% 
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desfăşurarea lucrărilor de 
laborator 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea terminologiei de specialitate și a informaţiior ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la un 
nivel acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Prof. dr. Marius Zăhan  

Titular lucrari laborator/seminarii 
 Prof. dr. Marius Zăhan 

Şef lucr. dr. Ileana Miclea  

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr.Constantinescu Radu  
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Formular USAMV–CN-0309040103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Toxicologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Coroian Aurelia 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr. ing. Coroian Aurelia 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biochimie, biofizică; chimie fizică şi coloidală; 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la microbiologie generală, chimie analitică, 
biologie celulară, chimie organică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv şi are ca obiectiv principal însuşirea de către studenţi a unor 
aspecte legate de toxicologia alimentelor (substanţele toxice din alimente; efectul 
anumitor copuşi toxici asupra organismului uman; nivelul maxim admis conform 
legislaţiei UE pentru anumiţi compuşi); 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările de laborator vor fi axate pe analiza unor compuşi cu potenţial toxic din 
produsele alimentare; Se impune disciplina academică pe durata desfăşurării 
lucrărilor practice. Se atribuie o temă de referat pentru fiecare student şi se prezintă 
la finalul semestrului. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
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le

 
Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina de Toxicologia produselor alimentare 
Sa inteleaga influenta unor compuşi toxici asupra alimentelor 
Sa recunoasca principalele substanţe cu efecte toxice şi modul de metabolizare în organism 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a produselor alimentare  
Sa stapaneasca principalele substanţe toxice naturale; de poluare chimică şi biologică; 
Sa cunoasca  căile de pătrundere a substanţelor toxice în organism  
Sa isi insuseasca temeinic tehnicile utilizate în scopul evaluării unor substanţe cu potenţial toxic 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sa demonstreze capacitatea  de a evalua toxicitatea unor compuşi din alimente 
Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea calităţii şi inocuităţii produselor alimentare 
Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la factorii care pot influenta inocuitatea produselor alimentare 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea continuă în scopul evitării contaminării produselor alimentare 
cu substanţe toxice 
Sa participe la activitatile de cercetare in cadrul laboratoarelor din universitate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la substanţele toxice din alimente  
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia şi fenomenul de absorbţie a unor substanţe în organism  

Sa poata interpreta rezultatele obţinute în urma unor analize de laborator pe 
diferite substanţe toxice 
Sa cunoasca  factorii care pot influenţa pătrunderea substanţelor toxice în 
organism 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28  
Introducere în toxicologie.  

Scurt istoric, definiţii şi termeni utilizaţi în toxicologie. 

Substanţe toxice şi intoxicaţii alimentare. Intoxicaţii 

alimentare. Aspecte privind toxicitatea. Testarea 

toxicităţii şi principii toxicologice. Intoleranţe şi alergii 

alimentare. Intoleranţe alimentare. Alergii alimentare. 

Substanţe toxice care se găsesc în mod natural în 

diferite produse de origine vegetală. 

Aminoacizi şi peptide toxice. Alcaloizi cu acţiune 

toxică. Acţiunea toxică a glicozidelor. Toxicitatea unor 

substanţe fenolice. 

Substanţe toxice de poluare microbiologică 

Micotoxinele. Toxicitatea aflatoxinelor.Toxicitatea 

zearalenonei. Toxicitatea patulinei. Toxicitatea 

rubratoxinelor. Citreoviridina şi islanditoxina. 

Toxicitatea fumonisinelor. Toxicitatea ohratoxinelor. 

Tricotecene. 

Pesticidele. Pesticidele organoclorurate. Toxicitatea 

aldrinului şi diedrinului. Toxicitatea DDT-ului şi DDD-

ului. Toxicitatea clordanului. Toxicitatea HCH-gamma-

hexaclorciclohexan (lindan). Toxicitatea toxafenului. 

Metode de predare 
 

 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 

Observaţii 
 

 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
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Toxicitatea heptaclorului. 

Nitraţii şi nitriţii. Prezenţa nitraţilor şi nitriţilor în 

alimente. Nitrozaminele. 

Metalele cu potenţial toxic. Prezenţa metalelor grele în 

alimente. Contaminarea alimentelor cu aluminiu, 

cadmiu, cobalt, cupru, zinc, plumb, seleniu, staniu, 

arsen. Mercurul - metal cu potenţial toxic. Conţinutul de 

metale grele din furaje. 

Hidrocarburile policiclice aromatice. Contaminarea 

alimentelor cu hidrocarburi policiclice aromatice. 

Aditivii alimentari. Coloranţii alimentari sintetici. 

Aspecte privind toxicitatea amarantului. Toxicitatea 

tartrazinei, eritrozinei. Conservanţi alimentari. 

Potenţioatori de aromă. Adjuvanţi pentru reglarea 

consistenţei. 

Aminele biogene. Prezenţa aminelor biogene în 

alimente. Toxicitatea histaminei. Cadaverina şi 

putresceina. Toxicitatea tiraminei. 

Antibioticele din hrană. Aspectul toxicologic al 

antibioticelor. Hormonii şi toxicitatea. 

 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
Prelegere  

 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Norme de protecţia muncii în laborator.  
Recoltarea probelor biologice în scopul realizării 
analizelor (hematologice, biochimice, examene 
toxicologice); Tratamente utilizate în intoxicaţiile acute. 
Metode terapeutice utilizate în scopul eliminării 
substanţelor toxice din organism. Tipuri de intoxicaţii. 
Pregătirea probelor pentru analiză;  
stabilirea protocolului de lucru; Etapele utilizate pentru 
analiza unor compuşi toxici din alimente (pregătirea 
probelor; extracţia; separarea; identificarea unor 
componenţi; înregistrarea şi interpretarea datelor); 
Metodele utilizate în analiza unor substanţe toxice 
din alimente 
Metode cromatografice; spectrofotometrice; proteomice; 
ELISA, electroforeza; tehnici de genetică moleculară; 
Testarea toxicităţii prin diferite tehnici de laborator 
Testarea unor compuşi cu potenţial toxic din alimente; 
Determinarea micotoxinelor din produsele 
alimentare 
Determinarea unor produşi de degradare cu  
potenţial toxic din alimente 
 
 
Determinarea metalelor grele din alimente 
Determinarea unor substanţe de adaos din alimente 

 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 

 
 
 
 
3 lucrari laborator 
 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
3 lucrări laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

Bibliografie Obligatorie:  
Balalau D.: Toxicologie. Editura Tehnoplast Company Bucuresti, 1997.  
Laslo, C. 1995, Elemente practice de toxicologie alimentară. Tipo Agronomia, Cluj-Napoca 
Dănilă Gh., Cotrău, M., Nechifor, M. 1984, Ghid de date toxicologice. Ed. Medicală, Bucureşti 
Cotrău, M. 1978, Toxicologie. Principii generale. Ed. Junimea, Bucureşti 
Popa, G., Dumitrache, S., Segal, B., Rodica Segal, Apostol, C., Teodoru, V., 1986, Toxicologia 
produselor alimentare. Ed. Academiei, Bucureşti 
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Note de curs. 
Bibliografie Facultativă: 
Wiliam Helferich and Carl K. Winter, 2001, Food Toxicology, CRC Press LLC. 
Wexler P.: Encyclopedia of Toxicology. Second Edition, Elsevier Ltd. Oxford, 2005. 
Zara Margareta, 2006, Inocuitatea produselor alimentare, Editura EuroPlus. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În scopul modernizării şi creşterii calitative a conţinutului cursurilor din domeniul toxicologiei alimentare cu cele mai 
relevante şi actuale date, cadrele didactice participă la simpozioane şi conferinţe internaţionale. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 
 
 

Implicaţiile unor substanţe toxice în alimente 
Tipuri de substanţe toxice, limite admise de legislaţia 
în vigoare 
Absorbţia în organism a substanţelor toxice şi factorii 
cu influenţă în metabolizarea lor 
Toleranţe şi intoleranţe la anumite alimente 
Substanţe de poluare biologică şi chimică 
Metabolizarea substanţelor toxice din organism 

Verificare (oral/scris) 
online/onsite 

 
 
 
 
70% 

10.5. 
Seminar/Laborator  

Metodele utilizate în analiza unor compuşi toxici din 
alimente 
Analiza unor substanţe toxice din alimente 
Prezentarea referatului cu tema atribuită pentru fiecare 
student la începutul semestrului  

Colocviu şi prezentarea 
referatului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Nota de promovare la verificare, colocviu si prezentarea referatului. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

15 septembrie 2021 

Titular curs 

Conf. dr. ing. Coroian Aurelia 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. ing. Coroian Aurelia 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Conf. dr. ing. Radu Constantinescu 
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Formular USAMV–CN-0309040104  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I –Stiinte fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Testarea autenticității produselor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Coroian Aurelia 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr. Coroian Aurelia 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biochimie; microbiologie generală și specială; biologie moleculară 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la biochimie; microbiologie generală și specială; 
biologie moleculară 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, este prezentat în power point, studenţii pot adresa întrebări 
referitoare la conţinutul temei expuse.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Laboratoarele cuprind şi o parte de seminar în care sunt prezentate studii de caz pe 
tematica disciplinei. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  9 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina de Testarea autenticităţii produselor 
Să înţeleagă funcţionarea sistemelor de calitate şi control din industria alimentară 
Sa recunoasca falsificările care pot fi întâlnite în industria alimentară. 
Sa stapaneasca termenii utilizaţi în autentificarea produselor alimentare şi legislaţia în vigoare. 
Sa cunoasca tehnicile şi metodele utilizate în scopul autentificării produselor  
Sa isi insuseasca cunoştinţe referitoare la produse cu denumirea protejată a originii; produse cu indicaţie 
geografică protejată; produse tradiţionale; 
Să cunoască regulamentele naţionale şi internaţionale referitoare la substituirea în cazul produselor alimentare 
Să îşi însuşească cunoştinţe referitoare la autenticitate în scopul evaluării unui produs alimentar 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sa demonstreze capacitatea de a urma paşii în scopul înregistrării unui produs alimentar 
Să poată evalua corect din punct de vedere al compoziţiei un produs alimentar 
Sa poata identifica anumiti compuşi din produse alimentare prin metodele studiate 
Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la posibilitatea identificării unor falsificări şi metode de analiză  
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesională prin cercetările realizate în scopul autentificării 
unor componenţi din diferite produse alimentare. 
Sa participe la activitatile de cercetare in domeniul autentificării produselor derulate prin laboratoarele de 
cercetare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la posibilităţile de autentificare a 
produselor alimentare 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga anumiţi factori care pot influenţa calitatea produselor 
Sa poata interpreta, evalua, şi expertiza un produs alimentar 
Sa cunoasca  factorii care pot conduce la realizarea unor falsificări în industria 
alimentară 
Să cunoască metodele de expertiză a produselor  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Aspecte generale privind autentificarea produselor 
alimentare. 
Definirea unor termeni utilizaţi în domeniul autentificării 
produselor alimentare. Legislaţia naţională şi europeană cu 
privire la protejarea consumatorului împotriva unor 
activităţi ilicite. 
Tehnici moderne utilizate în autentificarea produselor 
alimentare.  
Spectroscopia FTIR, cromatografia HPLC, gaz-
cromatografia - GC, utilizarea chemometriei, tehnica PCR 
în autentificarea produselor alimentare. 
Autentificarea cărnii şi produselor din carne 
Definirea produsului. Compoziţia chimică a cărnii la la 
diferite specii de animale. Criteriile senzoriale ale cărnii 
provenită de la diferite specii.Autentificarea speciei/rasei de 
la care provine carnea. Autentificarea originii geografice a 
cărnii. Metodele utilizate în scopul autentificării cărnii şi 
produselor din carne. Substituirile întâlnite la carne şi 
produse din carne. Identificarea cărnii procesată prin 
tratamente neconvenţionale. 
Autentificarea laptelui şi produselor din lapte. 
Definirea produsului. Compoziţia fizico-chimică a laptelui 
la diferite specii de animale. Autentificarea speciei de la 
care provine laptele. Autentificarea originii geografice. 
Autentificarea brânzeturilor, smântânii, untului, laptelui 
praf. Falsificările laptelui şi produselor lactate şi metode de 
identificare. 
Autentificarea ouălor şi derivatelor din ouă 

Metode de predare 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
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Definirea produsului; autentificarea ouălor şi derivatelor din 
ouă; autentificarea ouălor în funcţie de sistemul de creştere 
(sistem intensiv sau tradiţional); aprecierea prospeţimii 
ouălor; identificarea falsificărilor; 
Autentificarea peştelui şi produselor de peşte 
Definirea produsului; caracteristicile senzoriale a peştelui şi 
aprecierea gradului de prospeţime; autentificarea peştelui şi 
produselor din peşte; autentificarea originii geografice; 
falsificările întâlnite la peşte şi produsele din peşte; 
metodele şi tehnicile utilizate pentru autentificare;  
Autentificarea uleiurilor şi grăsimilor 
Definirea produsului; atentificarea originii botanice a 
uleiurilor; autentificarea originii geografice a uleiurilor; 
Metodele utilizate în scopul identificării originii botanice, 
tehnologiilor de procesare a materiilor prime şi originii 
geografice a uleiurilor şi grăsimilor; falsificările uleiurilor 
şi grăsimilor şi metode de analiză; 
Autentificarea uleiului de măsline 
Definirea produsului. Legislaţia naţională şi europeană 
referitoare la unii parametrii care trebuie să îi îndeplinească 
unele tipuri de uleiuri; identificarea originii geografice şi 
tehnicii de procesare; 
Autentificarea mierii de albine 
Definirea produsului. Caracteristicile senzoriale şi fizico-
chimice ale mierii de albine; autentificarea mierii de albine 
în funcţie de originea geografică; autentificarea originii 
botanice; falsificările mierii de albine şi metode de 
identificare a falsificărilor; 
Autentificarea băuturilor alcoolice 
Definirea produsului. Metodele de analiză utilizate pentru 
autentificare; falsificările băuturilor alcoolice şi metode de 
identificare; 
Autentificarea cerealelor 
Definirea produsului; autentificarea cerealelor şi metodele 
de identificare a falsificărilor; autentificarea unor produse 
cerealiere şi metode de identificare a falsificărilor; 
Autentificarea cafelei 
Definirea produsului; autentificarea cafelei verzi şi prăjite; 
falsificările cafelei şi metode de identificare a falsificărilor; 
Autentificarea boabelor de cacao şi ciocolată. Definirea 
produsului; compoziţia chimică a boabelor de cacao; 
autentificarea untului de cacao; autentificarea ciocolatei; 
falsificările şi metodele de identificare; 
Autentificarea ceaiului şi condimentelor 
Definirea produsului; autentificarea ceaiului (origine 
geografică şi botanică); autentificarea condimentelor; 
falsificările condimentelor şi metode de identificare; 
Autentificarea sucurilor de fructe şi produselor de 
fructe 
Definirea produsului; caracteristicile senzoriale şi fizico-
chimice ale unor tipuri de sucuri; autentificarea sucurilor de 
fructe; identificarea falsificărilor sucurilor de fructe; 
autentificarea produselor de fructe conservate; metode de 
identificare a falsificărilor ; 

 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 

 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Protecţia muncii; norme de prim ajutor; modul de 
pregătire a probelor pentru analiză; prezentarea aparaturii 
din laborator; 
Metode de autentificare şi analiză a cărnii şi preparatelor 
din carne; 
Autentificarea laptelui şi preparatelor din lapte; 
Autentificarea ouălor; 
Autentificarea peştelui; 
Autentificarea uleiurilor şi grăsimilor;  
Autentificarea mierii; 
Autentificarea vinului şi berii; 
Autentificarea cerealelor; 
Autentificarea cafelei, boabelor de cacao şi ciocolată; 
Colocviu de verificare a cunoştinţelor şi prezentarea 
referatului 

 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
1 lucrare laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
Bulancea, M., Râpeanu, G., 2009, Autentificarea şi identificarea falsificărilor produselor alimentare, Editura Didactica  
şi Pedagogică, Bucureşti.  
Râpeanu, G., 2010, Controlul falsificărilor produselor alimentare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Ashurst P.R., Dennis H.J., 1996, Food Autentification, Blackie Academic and Professional, London. 
Philip R. Ashurst, M.J. Dennis, 1998, Analytical Methods of Food Authentication, Springer. 
Michele Lees, 2003, Food authenticity and traceability, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 
Note de curs. 
Bibliografie Facultativă: 
Pushpa R. Kulkarni , 1997, Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity, Woodhead Publishing. 
Leo M. L. Nollet, 2004, Handbook of Food Analysis: Residues and other food component analysis, Taylor & Francis. 
Da-Wen Sun, 2008, Modern Techniques for Food Authentication, Academic Press. 
Târdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
Bordei şi col., 2007, Controlul calităţii în industria panificaţiei, metode de analiză, ed. Academică Bucureşti. 
Costin G.M., 2008, Alimente ecologice, Colecţia Alimentele şi sănătatea. Editura Academică, Galaţi. 
Mihalca A., Iancu Gh., 2002, Mustul şi vinul în legislaţie. Metode pentru identificarea falsificărilor, Ed. Gutenberg, 
Arad. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea îmbunătăţirii modului de predare şi a conţinutului cursurilor cu cele mai recente date în domeniu, cadrele 
didactice vor participa la conferinţe, simpozioane şi mese rotunde pe tematica autentificării produselor alimentare 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea termenilor utilizaţi în 
autentificarea produselor alimentare; 
Falsificările care pot fi întâlnite la 
produsele alimentare; 
Evaluarea unui produs alimentar, 
testarea autenticităţii produsului 
alimentar; 
Tehnicile utilizate pentru 
autentificarea produselor; 

Examen (oral/scris) 
online/onsite 

 
 
 
 
70% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea metodelor de 
autentificare a produselor alimentare; 
Realizarea referatului pe tema 
atribuită la începutul semestrului; 

Colocviu de verificare a 
cunoştinţelor; elaborarea şi 

prezentarea referatului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea cunoştinţelor ştiinţifice care au fost transmise la cursuri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei 
de trecere este condiţie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pushpa+R.+Kulkarni%22
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2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 
 

Data completării 

15 septembrie 2021 

Titular curs 

           Conf. dr. ing. Aurelia Coroian  

.......................................... 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. ing. Aurelia Coroian  

…………………… 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Conf. dr. ing. Radu Constantinescu 

........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I- Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei METODE BIOTEHNOLOGICE DE AMELIORARE A ANIMALELOR 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Vasile Cighi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect Sef lucr. dr. Bogdan Vlaic 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Matematică, Genetică, Tehnică Experimentală 

4.2. de competenţe 

Trebuie să cunoască structurile genetice, rolul şi funcţiile lor, bazele moleculare ale eredităţii şi 
aspecte legate de dezvoltarea organismelor în ontogeneză. 
Să cunoască modalităţile de organizare a planurilor experimentale, a modului de prelevare şi 
prelucrare a datelor. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Power Point, videoproiector, resurse de învăţare în format electronic, dialog 
interactiv pe problematica dezbătută . 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Metodă bazată pe utilizarea dotărilor de laborator urmărind înţelegerea proceselor 
şi fenomenelor. 
Power Point, videoproiector, resurse de învăţare în format electronic, dialog, 
interactive pe problematica dezbătută, activităţi practică în ferme, tehnici de 
laborator specifice, referate, analize de caz. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
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le

 • Cunoaşterea şi utilizarea adecvată prin practică a principiilor ameliorării genetice a populaţiilor de animale; 
• Înţelegerea influenţei şi a modului de acţiune a unor factori interni şi externi asupra performanţelor la animale; 
• Estimarea modificărilor la nivel genetic cauzate de consangvinizare şi încrucişări, modalităţi efective de calcul; 
• Însuşirea practică a metodelor şi tehnicilor de dirijare a împerecherilor, în scopul ridicării performanţelor la 

animale pentru caracterele de interes economic. 
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• Creerea disponibilităţii de lucru în echipă şi valorificarea unor cunoştinţe dobândite pe parcursul studiului 
diciplinei.  

• Să dobândească abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba română şi o limbă străină la disciplinele de 
specialitate ale domeniului pe baza cunoştinţelor dobândite la disciplina de Ameliorare a animalelor. 

• Să aibă iniţiativă pentru a putea dezvolta activităţi ştiinţifice cu referire la aplicarea metodelor, mijloacelor şi 
primcipiilor ameliorării animalelor în tehnologia de creştere acestora pe specii, abilităţi privid creerea unor 
dispozitive experimentale în domeniu. 

• Să aibă receptivitate pentru dezvoltarea personală şi profesională prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

- Însuşirea practică a modalităţilor de efectuare a selecţiei cu avantajele şi 
dezavantajele fiecărei metode; 
- Abordarea practică a modalităţilor de estimare a efectului selecţiei pe generaţie 
şi an cu analiza factorilor de influentă şi a modalităţilor de optimizare a efectului 
selecţiei; 

7.2. Obiectivele specifice 

- Modalităţile de estimare a valorii genetice a indivizilor prin  utilizarea diferitelor 
surse de informaţii; 
- Aplicaţii practice ale metodologiei BLUP în estimarea valorii genetice; 
- Modalităţi de realizare a liniilor zootehnice şi consangvine ca şi a celor stabile 
genetic în populaţiile de animale; 
- Însuşirea metodologiei de estimare a gradelor de înrudire şi coeficienţilor de 
consangvinizare la animalele supuse ameliorării; 
- Utilizarea încrucişărilor cu scop ameliorativ şi economic imediat în producerea 
şi valorificarea efectului heterozis; 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
       Ameliorarea genetică, ştiinţă şi factor al producţiei 
animale.    - definiţia, raporturi cu alte domenii ştiinţifice. 
Importanţă şi limite comparativ cu exploatarea animalelor.                             
       Populaţia de animale: definiţie, importanţă, formare, scop, 
principii.  
-evoluţia producţiei animale şi a tehnologiei de ameliorare în 
lume şi în România. 
- problemele ameliorării  în contextul actual al dezvoltării 
producţiei animale în România. Metode de cercetare în 
ameliorare.      
          Categoriile taxonomice zootehnice: specia; rasa; linia 
(neconsangvinizată); populaţia stabilă genetic.  
-cerinţele     fundamentale pentru omologarea de noi linii  şi 
rase de animale.  
-factorii şi obiectivele ameliorării. Sistemele de ameliorare: 
clasificare, conţinut, aplicare. 
Ereditatea şi mediul. Selecţia artificială. 
- obiectivele şi criteriile selecţiei artificiale. 
- selecţia artificială şi procesul de ameliorare  al speciilor şi 
raselor de animale din România. Selecţia artificială faţă de cea 
naturală, momentul selecţiei artificiale, etapele selecţiei, 
selecţia artificială şi mediul, ereditatea şi mediul. 
      Domeniul de reacţie al genotipului. Fenotipul ca rezultat al 
interacţiunii genotip-mediu.  
      Metodele şi formele  selecţiei, selecţia individuala, selecţia 
familială, selecţia   pentru un caracter, selecţia pentru mai   
mute caractere. 
 
      Efectul selecţie pe generaţie şi anual: definire, estimare. 
Factorii de varieţie ai progresului genetic; Variabilitatea 
caracterelor, procentul de reţinere a reproducătorilor, precizia 
selecţiei, intervalul dintre generaţii. 
 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Observaţii 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

mailto:familial@,selec%5Dia
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      Efectul selecţiei pentru un caracter şi pentru mai multe 
caractere (tandem, nivele independente şi indici). Efectul 
selecţiei familiale, răspunsul indirect al selecţiei. Optimizarea 
efectului selecţiei. 
           Estimarea valorii genetice de ameliorare prin metode 
clasice 
- informaţiile provenite de la fenotipul propriu.  
- informaţiile provenite de la ascendenţi şi rude colaterale,după 
descendenţi.  
- optimizarea selecţiei pe descendenţi. 
          Principii generale de estimare. Caracteristicile generale 
ale indexului. Metode de calcul a indexului Metoda Blup. 
      Consangvinizarea: definire, mecanisme genetice 
Asemănarea genetică între indivizii înrudiţi. Înrudirea, gradul 
de înrudire  şi coeficientul de consangvinizare. 
     Testarea capacităţii combinative speciale. Încrucişarea.       
Împerecherile neînrudite şi efectul heterozis 
     Programe de ameliorare în efectiv închis. Piramida 
ameliorării. Obiective generale şi specifice. Elaborare. 
Principii generale. 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Controlul producţiilor, înregistrarea  şi tratamentul datelor privind 
performanţele. Standardizarea tehnologiei de control al 
producţiei; aplicarea factorilor de  corecţie pentru înlăturarea 
mediului special.  
 

Calcularea mediei performanţelor repetate. Estimarea 
performanţei ca abatere de la media contemporanelor (valori  
absolute şi ale deviaţiei standard).Estimarea C.P.P. 
 

Definirea şi estimarea procentului de înlocuire şi a procentului 
de reţineri. 
Estimarea diferenţei de selecţie şi  a intensităţii  de selecţie. 
 

Calculul efectului selecţiei pentru un caracter la intensităţi 
diferite ale selecţiei asupra celor două sexe. 
Estimarea efectului selecţiei în tandem şi în selecţia 
concomitentă. 
 

Selecţia după  indici de selecţie.     
 Estimarea selecţiei familiale şi a celei combinate. 
 

Estimarea valorii de ameliorare pe baza performanţelor proprii. 
Estimarea valorii de ameliorare după ascendenţi, tipuri de 
pedigreu. 
 

Estimarea valorii de ameliorare după rude colaterale. 
Estimarea valorii de ameliorare după  descendenţi 
 

Optimizarea selecţiei pe descendenţi. 
Calculul valorii de ameliorare prin combinarea diferitelor surse 
de informaţii (fenotip propriu, ascendenţi, rude colaterale şi 
descendenţi). 
 

Optimizarea planurilor de selecţie 
Consangvinizarea, mărimea populaţiei 
Estimarea gradului de înrudire. 
Estimarea coeficientului de consangvinizare 
 

Scheme de încrucişare cu scop ameliorativ şi exprimarea 
procentului de sânge. 
Scheme de încrucişare cu scopuri economice immediate 
 

Estimarea gradelor de înrudire şi a coeficienţilor de  
consangvinizare în cazul formării liniilor zootehnice şi 
consangvine. 
 

Proiectarea de programe de ameliorare în rasă curată,  fixarea 
obiectivului global şi a obiectivelor secundare 
 

Elaborarea programelor de ameliorare pentru taurine. Stabilirea 
obiectivelor, estimarea necesarului de VMT şi CVMT. 
Estimarea necesarului de tăuraşi candidaţi. Etape în testarea 
tăuraşilor. Utilizarea la ÎA şi MN. 
 
Principii în elaborarea programelor de ameliorare la suine. 
Scheme de hibridări utilizate, metodologie de selecţie. 
Principii în elaborarea programelor de ameliorare la ovine.  

 
 

Demonstraţie practică 
 
 
 

Demonstraţie practică 
 
 

Demonstraţie practică 
 

 
Demonstraţie practică 

 
 

Demonstraţie practică 
 
 

Demonstraţie practică 
 
 

Demonstraţie practică 
 

Demonstraţie practică 
 
 

Demonstraţie practică 
 
 
 

Demonstraţie practică 
 
 
 

Demonstraţie practică 
 

Demonstraţie practică 
 

Demonstraţie practică 
 
 

 
Demonstraţie practică 

 

 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1 Note de curs 
2 Cighi Vasile, Oroian T.  (2015) – Ameliorarea animalelor, Valori genetice la animale. Editura RISOPRINT. ISBN 978-973-53-
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1658- 
3 Cighi Vasile, Oroian T. (2015) – Ameliorarea peştilor, Manual didactic. ISBN 978-973-53-1659-4. 
4 Cighi Vasile, Oroian T. (2016) – Ameliorarea animalelor, Îndrumător de lucrări practice. Editura RISOPRINT. ISBN 978-973-

53-1758-4. 
5 Oroian T., Cighi V., R.G. Oroian. (2009)-Ameliorarea Genetică a Animalelor, Edit. Risoprint Cluj Napoca 2009. 
6 Oroian T., Cighi V., R.G. Oroian. (2012)-Ameliorarea Genetică a Animalelor, Edit. Risoprint Cluj Napoca 2 
7 Oroian, T., D. Dronca, (2005) – Valori genetice şi selecţia la animale, Ed. Mirton, Timişoara; 
8 Oroian, T., D. Dronca, (2010) – Ameliorarea genetică a peştilor, Editura Mirton Timişoara 
 
 
Bibliografie Facultativă: 
1 Coşier, Viorica, (2007) –  Inginerie genetică, Ed. Risoprint Cluj-Napoca; 
2 Dronca Dorel, Teofil Oroian  (2010) – Ameliorarea genetică a peştilor. Editura Mirton, Timişoara. 
3 Grosu, H., (2005) –  Programe de ameliorare genetică în zootehnie, Ed. Ceres, Bucureşti;  
4 Oroian T.,  R.G. Oroian, Simona Paşcalău, Ilie Covrig – Mistreţul, umbră tăcută a pădurilor româneşti, Editura Risoprint, 2012. 
5 Petre, A., A. VLAIC,  (1991) - Genetica animală. Tipo Agronomia Cluj – Napoca; 
6 Vlaic, A., (1997) – Inginerie genetică. Realizări, speranţe şi nelinişti. Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca 
7 Vlaic, A., (2011) – Genetică Animală, Editura AcademicPres Cluj Napoca 
8.     Vlaic, A., T. Oroian, (2002) – Elemente de Genetică pentru zootehnişti. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca; 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniuni anuale unde se întâlnesc cu fermieri şi 
specialiştii din domeniu, fiind dezbatute aspecte actuale şi de perspectivă ale ameliorării animalelor în contextul naţional 
şi internaţional. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate la curs 

 
Examen 

oral 
 

 
70% 

 

10.5. Seminar/Laborator Cunoaşterea tematicii prezentate la lucrările 
de laborator  30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Prof. Dr. Vasile Cighi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Bogdan Vlaic 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 
Director de departament 

Șef lucrări.dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV0309040107                    

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii  
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4. Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5. Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biotehnologii de producere a vaccinurilor, serurilor şi biopreparatelor de diagnostic 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adriana Criste  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. Dr. Adriana Criste 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul VII 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Microbiologie generală, Microbiologie specială, Imunologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe despre morfologia şi fiziologia microorganismelor; să 

cunoscă principalele genuri de microorganisme implicate în patologia veterinară şi mijloacele de 
recunoaştere, de apărare şi de răspuns imun a organismului. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 
a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăsura o activitate individuală cu 
materialele de laborator puse la dispoziţie. Se vor respecta normele de protecţie a 
muncii conforme cu cele din laboratoarele cu risc biologic. Disciplina academică se 
impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. Nu sunt admise absenţe la 
lucrările practice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să fie capabili să izoleze şi să identifice principalele microorganisme utilizate la producerea de antigene, vaccinuri 
şi seruri imune;  
Să dobândească suficiente cunoştinţe legate de cele mai eficiente medii de cultură şi tehnicile de cultivare a 
microorganismelor în vederea obţinerii unor culturi vaccinale bogate în masă antigenică;  
Sa îşi însuşească tehnicile de atenuare, inactivare, recombinare genetică, a microorganismelor în vederea utilizării 
lor la producerea de biopreparate de uz veterinar;  
Sa cunoască tehnicile de adăugare a adjuvanţilor la culturile vaccinale, de condiţionare a produsului finit şi a 
tehnicilor de control intern;  
Să dobândească suficiente cunoştinţe legate de producerea şi utilizarea produselor revelatoare în cadrul 
diagnosticului alergic al unor boli infecto-contagioase şi de altă natură la animale.  
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Să demonstreze capacitatea de a înţelege rolul vaccinurilor şi serurilor imune în profilaxia şi combaterea bolilor 
infecţioase la animale 
Să cunoască modul şi căile de administrare cele mai eficiente a vaccinurilor şi serurilor imune în vederea asigurării 
unei stări de imunoprofilaxie eficientă;  
Să fie capabili să poată imagina activităţi ştiinţifice referitoare la tema imunoprofilaxiei specifice 
Să participe la activităţile de cercetare din cadrul disciplinei.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile de preparare şi utilizare a 
biopreparatelor de uz veterinar (antigene de diagnostic, vaccinuri, seruri imune, 
produse revelatoare, etc…). 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea structurilor morfologice ale diferitelor categorii de microorganisme 
implicate în mecanismele patogenetice de producere a îmbolnăvirilor şi utilizarea lor 
în activitatea imunoprofilactică (producerea de vaccinuri şi seruri imune, etc.).  

 
8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr de ore – 28 
Nr. Tema Număr 

de ore 
Metode de predare 

 
 

1 Vaccinare și imunizare date generale. Vaccinologia: definiție, 
etape istoric. Vaccinurile: definiție, clasificare 
Vaccinologia, vaccinurile, adjuvanţii, clasificarea vaccinurilor 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

2 Vaccinurile clasice: Vaccinuri constituite din germeni vii 
atenuaţi. Vaccinuri preparate din germeni inactivaţi 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

3 Vaccinurile clasice: Vaccinuri subunitare Tehnologia obţinerii 
vaccinurilor moderne (vaccinurile ribozomale, vaccinurile 
sintetice, vaccinurile antiadezine) 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

4 Vaccinurile clasice: vaccinurilor constituite din toxine 
detoxifiate .Vaccinurile clasice: Sporovacinurile 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

5 Adjuvanti conventionali: adjuvanți minerali. Adjuvanti 
conventionali: adjuvanți uleioși 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

6 Adjuvanti conventionali: Saponinele şi complexele 
imunostimulante, Agarul sau geloza 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

7 Adjuvanti moderni: Constiuenţii bacterieni, Toxinele 
bacteriene, Oligodezoxinucleotidele CpG, Adjuvanţii 
veziculari. 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

8 Adjuvanti moderni: Copolimerii sintetici, Aminele lipofile, 
Citokine, Imidazoquinolone, Polizaharide. 
 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

9 Vaccinuri moderne: Vaccinuri subunitare obţinute cu ajutorul 
ADN recombinat, vaccinuri subunitare în purtători heterologi 
atenuaţi 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

10 Vaccinuri moderne: Vaccinarea genică, Vaccinurile 
ribozomale, Vaccinurile sintetice, Vaccinuri ARNm) 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

11 Serurile immune: (serurile hiperimune, serul de convalescent, 
gamaglobulinele, serurile de diagnostic, utilizarea serurilor 
immune) 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

12 Tehnologia obţinerii produselor revelatoare 2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

13 Controlul vaccinurilor 
Vaccinarea şi căile de administrare a vaccinurilor 

2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 
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14 Imunomodularea şi tipurile de imunomodulatori 2 prelegerea, conversaţia 
euristică, explicaţia 

1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28 
Nr. Tema pe şedinţe de lucrării practice Număr 

de ore 
Metode de 

predare 
 

1 Norme specifice de protecţie a muncii în laboratoarele de 
microbiologie şi imunologie 

2 Activitate 
interactivă. 

 
Activitate 
practică 

demonstrativa și 
activitate 

individuală în 
vederea 
realizării 

deprinderilor 
specifice. 

 

1 lucrare laborator 

2 Medii de cultură utilizate pentru izolarea şi cultivarea 
bacteriilor 

2 1 lucrare laborator 

3 Izolarea şi caracterizarea tulpinilor bacteriene utilizate ca tulpini 
vaccinale 

2 1 lucrare laborator 

4 Factorii de patogenitate ai bacteriilor 2 1 lucrare laborator 
5 Cultivarea bacteriilor în scopul preparării vaccinurilor (tipuri de 

culturi vaccinale).  
2 1 lucrare laborator 

6 Cultivarea virusurilor în scopul preparării vaccinurilor 
Cultivarea virusurilor pe ouă embrionate  

2 1 lucrare laborator 

7 Cultivarea virusurilorpe culturi celulare  2 1 lucrare laborator 
8 Inactivarea culturilor vaccinale 2 1 lucrare laborator 
9 Tipuri de adjuvanţi.Adăugarea adjuvanţilor la culturile 

vaccinale.  
2 1 lucrare laborator 

10 Comasarea culturilor vaccinale şi repartizarea vaccinului  2 1 lucrare laborator 
11 Controlul vaccinurilor  2 1 lucrare laborator 
12 Căile de administrare a vaccinurilor 2 1 lucrare laborator 
13 Prepararea serurilor hiperimune şi de diagnostic  2 1 lucrare laborator 
14 Test de verificare a cunoştiinţelor teoretice şi practice. 

Încheierea situaţiei şcolare. 
2  

 
Bibliografie Obligatorie: 

1. Criste Adriana- Suportul de curs şi de laborator  
2. Imunologie veterinară; Gheorghe Răpuntean, Sorin Răpuntean, Nicodim Fiţ, Editura AcademicPres 2008  
 

Bibliografie Facultativă:  
1. Emily P. Wen, Narahari S. Pujar, Ronald Ellis, 2015 -  Vaccine Development and Manufacturing, (Wiley Series in 
Biotechnology and Bioengineering), ISBN-13: 978-0470261941 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru corelarea conţinutului disciplinei cu necesităţile actuale din practica veterinară cadrele didactice participă la 
simpozioane de specialitate din ţară şi străinătate precum şi la mobilităţii de predare în facultăţii din Europa.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor teoretice predate la 
curs 
Participare la curs 

Examen oral 80% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Colocviu 
Participare lucrări practice 

Test scris şi probă practică 
Implicare în activităţi 

20% 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
Ȋnsuşirea informaţiei ştiinţifice şi a limbajlui de specialitate de la curs şi lucrării practice la un nivel mediu. 
Obtinerea mediei finale de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DB 
 ( disciplina de bază), SC ( discipline specifice-stiințe clinice), PA ( discipline specifice-producții animale), IA ( discipline specifice-igiena 
alimentelor),OU(discipline conform opțiunii universității). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Adriana Criste  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Adriana Criste  

Data avizării în 
departament 
30.09.2020 

 
Director de departament 

Conf dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii pentru Industria Alimentară  
1.7. Forma de învăţământ Zi  

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie, Ecologie şi protecţia mediului, Fiziologie, Microbiologie  
4.2. de competenţe Materii prime de origine vegetală, Materii prime de origine animală 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este completat ca suport de înţelegere cu imagini sugestive pentru 
exemplificare anumitor puncte prevăzute în programă şi pentru captarea atenţiei; 
Este interactiv, prin care studenţii îşi pot exprima părerea referitoare la subiectul 
abordat, cu exemplificarea răspunsului dat; 
La finalul cursului se adresează scurte întrebări recapitulative din cuprinsul temei 
prezentate 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Purtarea halatului, măștii de protecție, mănușilor  ca măsură de protecţie, sunt 
obligatorii 
Trecerea prin dezinfectorul mobil în vederea dezinfecției încălțămintei  este 
obligatorie 
Laborator dotat cu aparatură şi dispozitive,  reactivi chimici,  microscop, laptop, 
videoproiector şi soft - Power Point, Word. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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e 
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Să înţeleagă importanţa acordată reducerii de deşeuri şi reziduuri obţinute din vastele activităţi umane; să îşi 
însuşească termenii utilizaţi la disciplina de Biodegradare şi reciclare 
Să cunoască principalii actori poluatori cu pondere însemnată în poluarea aerului, solului şi a apei 
Să înţeleagă tipurile de management utilizate în scopul reducerii, minimizării,  cantităţilor însemnate de deşeuri şi 
reziduuri rezultate în urma activităţilor casnice, agricole sau industriale 
Să dobândească cunoştinţe asupra sistemului de gestionare  şi modalităţilor de reducere a deşeurilor şi 
reziduurilor, utilizând procese tehnologice şi biotehnologice 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să demonstreze capacitate de a propune o temă de cercetare, a identifica etapele, de a conlucra cu persoane din 
sfera temei şi de a  fi deschis la opinii  
Să poată gândi activităţi ştiinţifice cu referire la  reducerea  cantităţii de deşeuri şi reziduuri rezultate din 
sectoarele agricultură sau industrie alimentară 
Să demonstreze capacitate de conştientizare a nevoii de învăţare şi perfecţionare profesională, prin  
disponibilitate în analizarea şi interpretarea unor rezultate obţinute în munca de cercetare şi impactul 
tehnologiilor aplicate asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoşterea principalelor categorii de deşeuri din agricultură, industria 
alimentară, farmaceutică, spitale,  potenţialul lor poluant şi dimensiunea 
impactului asupra factorilor naturali de mediu; 

7.2. Obiectivele specifice − Cunoaşterea principalelor modalităţi de stabilizare ecologică, epurare – 
biodegradare nepoluantă, obţinerea de produse refolosibile; 

− Înţelegerea proceselor fizico-chimice şi biologice ce au loc în timpul 
biodegradării substratului organic, experimentarea unor factori de influenţă, 
cunoaşterea factorilor adverşi reciclării şi biodegradării deşeurilor. 

− Însuşirea cunoştinţelor care vizează date teoretice şi practice privind 
impactul deşeurilor şi reziduurilor agricole şi din industria alimentară cu 
mediul mabiant; 

− Sursele şi categoriile de deşeuri şi reziduuri, valoarea lor poluantă, 
modalităţile de reciclare nepoluantă, în dublu scop: mărirea eficienţei 
economice şi protejarea mediului ambiant; 

− Biotehnici aplicabile în reciclarea nepoluantă a deşeurilor organice şi importanţa 
lor economică şi ecologică 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Introducere: Perspective ale managementului deşeurilor şi 
reziduurilor 
Conceptul de management integrat al deşeurilor solide 
Biosfera si resursele ei materiale; ciclurile biogeochimice si rolul lor  
Resursele energetice, materiale şi organice 
Impactul om-biosferă şi consecinţele lui 
 
Deseuri si reziduuri biodegradabile si reciclabile 
Sursele şi categoriile de deşeuri şi reziduuri din agricultură, zootehnie 
Sursele şi categoriile de ape uzate provenite din industria alimentară 
Categoriile principale de deşeuri medicale și modalități de 
neutralizare. Factorii ce influenţează alegerea metodei de prelucrare a 
deşeurilor medicale 
Deșeurile din plastic. Impactul MPs și NPs asupra mediului și 
sănătății umane 
 
Baza teoretică pentru calcului cantităţii de deşeuri şi reziduuri 
Indicatori de poluare cu substanţe biodegradabile 
Biodegradarea nepoluanta a deseurilor si reziduurilor organice   
Biodegradarea naturală (spontană) a deşeurilor şi reziduurilor 
organice 
Biodegradarea controlată 
Biotehnici de compostare și vermicompostare 
Biodegradarea (epurarea) apelor reziduale fecaloid menajere, 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 

  
  

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
 

Observaţii 
 

1 prelegere -  2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
3 prelegeri  –  6 ore 
 
 
 
 
 
 
4 prelegeri –  8 ore 
 
 
 
 
 
2 prelegeri  – 4 ore 
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industriale şi a dejecţiilor semilichide din fermele zootehnice 
 
Fitoremedierea: "Revoluția Verde" a solurilor și apelor 
contaminate  
 
Valorificarea si reciclarea deseurilor si reziduurilor 
Valorificarea reziduurilor prin piroliză 
Biodegradarea metanică şi valorificarea deşurilor sub formă de 
biogaz 
 
Reciclarea  nutritivă a reziduurilor zootehnice 
Algele și Insectele ca hrană pentru animale 
 
Verificare  

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
Prelegere 
Prelegere 

Video-proiecţie 
Prelegere 

 
Video-proiecţie 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

 
1 prelegeri - 2 ore 
 
 
1 prelegeri - 2 ore 
 
 
 
1 prelegere  – 2ore 
 
 
 
2 ore 

 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Estimarea si calcularea cantitatilor de deseuri si reziduuri de diferite 
proveniente 
Calculul cantităţii de deşeuri din producţia vegetală 
Calculul cantităţii de deşeuri şi reziduuri din producţia animală 
Calculul cantităţilor de efluenţi din industria alimentară 
Aprecierea gradului de poluare cu materie organică a apelor reziduale 
si a dejectilor semilichide 
Examenul fizic al apelor reziduale 
Examenul chimic al apelor reziduale 
Examenul bacteriologic şi parazitologic al apelor reziduale 
 
Determinarea incarcaturii deseurilor si reziduurilor cu substante 
organice biodegradabile si stabilirea potentialului poluant 
pentru mediul ambiant 
Determinarea indicelui de putrescibilitate 
Calcularea echivalentului locuitor (E.L.) de poluare 
Determinarea încărcăturii biotice (NTG/g; NTG/ml) 
 
 
Exemplu de calculul al producţiei specifice, medii de biogaz 
obţinut din diverse materii prime, raportată la substanţa uscată 
a lor 
 
 
 
Prezentarea factorilor adversi ai biodegradarii:  
Dezinfectante şi stabilizanţi; insecticide, raticide 
 
 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 

Prelegere 
Exemplificarea 

metodelor de calcul 
 
 

Prelegere 
Expunerea tehnicilor 
de laborator specifice 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Expunerea tehnicilor 
de laborator specifice 
 

 
 

Prelegere 
Calcul efectiv 
dependent de 

categoria de deşeuri 
alese de către studenţi 

pe baza tabelelor 
 

Prelegere 
Prezentarea metodelor   

de determinare 
 

 

 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 
 
 
 

4 prelegeri – 8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 
 
 
 
 
 

1 prelegere –2 ore 
 
 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Bularda Gh., D.Bularda, Th.Catrinescu (1992) – Reziduuri menajere, stradale şi industriale. Ed.Tehnică, 
Bucureşti 

2. Chowdhury Zaira Zaman, Kaushik Pal, Wageeh A. Yehye, Suresh Sagadevan, Syed Tawab Shah, Ganiyu 
Abimbola Adebisi, Emy Marliana, Rahman Faijur Rafique and Rafie Bin Johan (2017) Pyrolysis: A 
Sustainable Way to Generate Energy from Waste 

              DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821264-6.00007-3 
3. Dorobanţu Mihaela, Domokos E (2001) – Reciclarea deşeurilor-sursă materială importantă şi cale fezabilă de 

protecţie a mediului înconjurător. Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
4. Harinder P.S. Makkar , Gilles Tranb, Valérie Heuzé , Philippe Ankers (2014) Review State-of-the-art 

on use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Technology 197 (2014) 1–33 
5. Hegedűs Cristina (2006) – Biotehnologii de reciclare adeşeurilor. Aplicaţii practice. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
6. Iovanca Haiduc (2006) – Chimia verde şi poluanţii chimici. Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 
7. Jean-Paul Schwitzguébel, 2017, Phytoremediation of soils contaminated by organic compounds: hype, hope 

and facts, Journal Of Soils And Sediments, 17, 5, 1492-1502, ISSN: 1439-0108, Heidelberg, Springer Verlag;  
8. L.F. Diaz M. de Bertoldi W. Bidlingmaier (2007) Compost Science and Technology, Volume 8, 1st Edition, 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821264-6.00007-3
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eBook ISBN: 9780080545981, ed Elsevier 
9. Man C., I.Ivan (1999) – Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor. Ed.Mesagerul Cluj-Napoca 
10. Pooja Ghosh, Goldy Shah, Shivali Sahota, Lakhveer Singh and Virendra Kumar Vijay (2020)- Biogas 

production from waste: technical overview, progress, and challenges, Bioreactors. Ed Elsevier  
11. Popa Roxana Gabriela, Delia Nica - Badea,(2011) Studiu Privind Utilizarea Plantelor În Epurarea Apelor Uzate 

Menajere Din Judeţul Gorj, În Contextul Dezvoltării Durabile, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” Din 
Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2, Pp.130-139 

12. Rojanschi V., Florina Bran (2002) – Politici şi strategii de mediu. Ed.Economică, Bucureşti 
13. Shukla Anurakti  și colab., 2019, A review of phytoremediation prospects for arsenic contaminated water and 

soil, Phytomanagement of polluted sites, Market opportunities in sustainable phytoremediation, chapter 8, pag. 
243-254;  

14. Şteţca Ghe., Hegedűs Cristina (2008)-Ghid practic de igienă. Ed Risoprint, Cluj Napoca 
15. Tiberiu Rudu., Bejan M. (2006) – Deşeul. Sursă de venit. Ed. Mediamira, Cluj–Napoca 
16. Vimal Chandra Pandey și colab.,2019, Phytoremediation: from theory toward practice, Phytomanagement of 

polluted sites, Market opportunities in sustainable phytoremediation, chapter 1, pag.1-49;  
17. Note de curs 

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Borda Cristin (2007) - Apele reziduale de la abatoare. Ed. Napoca Star, Cluj - Napoca 
2. Chiriac V. şi col. (1977) - Epurarea apelor uzate şi valorificarea reziduurilor din industria alimentară şi zootehnie. 

Ed.Ceres Bucureşti 
3. Ionescu I.Al. (1980) –Algele – proteinele viitorului. Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică., Bucureşti 
4. Jianu N. şi col. (1979) - Colectarea, neutralizarea şi valorificarea pentru agricultură a reziduurilor menajere, stradale 

şi industriale. Ed.Ceres Bucureşti 
5. Jurubescu V. (1977) - Reciclarea nepoluantă a reziduurilor zootehnice. Ed.Ceres Bucureşti 
6. Madear Gelu, Brânduşan Camelia (2002)- Studii de teren necesare proiectării depozitelor de deşeuri menajere.  8 th 

International Conference, Târgu Jiu 
7. Man C. (1986) - Zooigienă şi protecţia mediului. Tipo Agronomia Cluj-Napoca 
8. Mohan Gh., A.Avram (1989) – Valorificarea resurselor vegetale în gospodărie şi în industrie. Ed.Tehnică, Bucureşti 
9. Negulescu Mircea  (1987) – Tratarea apelor uzate industriale. Ed.Tehnică  Bucureşti 
10. Petruc Irina (2007)- Tratarea biologică. Compost şi metanizarea 
11. Sasson A. (1993) – Biotehnologii şi dezvoltare. Ed.Tehnică, Bucureşti 
12.   Stancu V. (1982) - Flacăra biogazului. Ed.Ceres Bucureşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Importanţa cunoaşterii principalilor poluatori, modalităţile de reducere a poluanţilor  rezidă din interesul pe care E.U îl 
acordă acestui fenomen şi pentru sensibilizarea studenţilor cu  referire la importanţa celor  3 R (reciclare, recuperare, 
refolosire), precum şi promovarea sistemelor durabile în acord cu reducerea poluanţilor 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Impactul om – biosferă şi posibilităţi 
de reducere a reziduurilor şi 
deşeurilor în acord cu principiul de 
dezvoltare durabilă 
Însuşirea principalelor categorii de 
deşeuri şi reziduuri rezultate din 
agricultură şi industria alimentară, 
posibilităţi de neutralizare sau 
valorificare 
Biotehnologii de producere a proteinei 
necesară în hrana animalelor, rezultată 
prin procesele de autopurificare a apelor 
uzate sau producere de făinuri pe suport 
de dejecţii 
Importanţa heterocoprofagiei inter- şi 
intraspecie în asigurarea necesarului 
de hrană într-o pondere de 8 – 20% 

Examen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Identificarea principalilor indicatori 
chimici, fizici şi bacteriologici de 
poluare şi compararea cu NTPA 001, 

 
 

Examen practic 

 
 

20% 
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002 
Determinarea gradului de poluare a 
aerului în zonele impurificate 

 Referat  Susținere oral/pptx 20% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Din bagajul de cunoştinţe acumulate (teoretice şi practice), studentul să folosească termeni specifici disciplinei de 
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale şi să raspundă unor întrebări cu caracter aplicativ  într-o manieră 
satisfăcătoare. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Sef lucr. dr. RADU CONSTANTINESCU 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

MANAGEMENT  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Definirea, clasificarea şi selectarea procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor de management; 
Explicarea principiilor care stau la baza planificării, organizării şi coordonării activităţilor specifice din unităţi de 
producţie sau compartimente ale acestora folosind cunoştinţele de management;  
Identificarea şi aplicarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi unităţile de producţie; 
Aplicarea unor metode şi criterii adecvate pentru analizarea şi evaluarea situaţiei tehnice şi economice din cadrul 
unităţilor de producţie;  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii; 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind managementul 
7.2. Obiectivele specifice Ansamblul cunoştinţelor de management – concepte, principii, metode, tehnici – 

este necesar viitorilor ingineri biotehnologi  pentru fundamentarea, adoptarea şi 
controlul deciziilor care să asigure viabilitatea unităţilor de producţie din 
domeniu. Ca teorie şi practică managementul reprezintă o cale ştiinţifică de 
rezolvare a problemelor puse conducerii în condiţiile complexităţii, 
interdependenţelor şi schimbărilor ce caracterizează în prezent viaţa economică. 
Prezentarea situaţiei comparative din UE asigură înţelegerea impactului 
integrării europene asupra afacerilor din aceast domeniu. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Conceptul de management; evoluţia managementului pe plan 
mondial, principii generale, funcţii 
Funcţiile managementului şi cultura organizaţională; 
Rolul întreprinzătorului în crearea şi dezvoltarea firmei; testarea 
calităţilor de întreprinzător 
Planul de afaceri; etape şi conţinut 
Firma ca obiect al managementului; tipologia firmelor, definirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Organizarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale 
Societăţile comerciale din România: constituire, administrare, 
funcţionare, dizolvare, lichidare; 
Exploataţiile agricole; definire, clasificare, căi de sporire a 
viabilităţii 
Subsistemul metodologic de management; metode generale, 
metode şi tehnici specifice 
Sistemul decizional al întreprinderii; componente, etapele 
procesului decizional 
Metode de raţionalizare a procesului decizional în condiţii de 
certitudine, de risc şi de incertitudine 
Managementul resurselor umane; rolul resursei umane, 
clasificarea ocupaţiilor, contractul colectiv de munca, contractul 
individual de munca 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere  
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Structura cheltuielilor de producţie; clasificarea cheltuielilor de 
producţie, repartizarea cheltuielile indirecte; 
Cheltuielile salariale în cadrul unie unităţii;  
Metodele de amortizarea a mijloacelor fixe (liniară, degresivă, 

 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  

 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrare laborator 
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accelerată) 
Analiza pragului de rentabilitate ca măsură a riscului economic 
la nivel de produs şi la nivel de firmă;  
Aprecierea rentabilităţii; categorii de profit; impozitul pe profit; 
Eficienţa economică a investiţiilor  
- indicatori statici 
- indicatori dinamici; tehnica actualizării 
Taxa pe valoarea adăugată – element al preţului cu amănuntul -  
calculul TVA de plată pe stadii şi total în preţul cu amănuntul 
Metode de fundamentare a deciziilor  
- în condiţii de certitudine 
- în condiţii de risc 
 - în condiţii de incertitudine 

 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
 

 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. Chiș, Margareta, Management. Ediţia a II – a, Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2009. 
3. Chiș, Margareta, Management. Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2005. 
4. Chiș, Margareta, Sorana Celina Abușanu, Management şi analiză economică. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 
1999. 

5. MARIAN MARGARETA, E. MERCE, ELENA MERCE, Introducere în managementul exploataţiilor agricole. 
Editura INTELCREDO, Deva, 1994. 

6. CHIŞ, Margareta, Management. Curs. Colegiul Zootehnie. Editura ACADEMICPRES, Cluj- Napoca, 2004. 
Bibliografie Facultativă: 
1. ALLEN, J. şi colab. – Ghidul întreprinzătorului particular. Ediţia a II-a, actualizată şi completată. Editura TEHNICĂ, 
Bucureşti, 1994. 
2. ALECU, I. şi colab. – Management în agricultură. Editura CERES, Bucureşti, 1998. 
3. Merce E., I. Ilarie, Managementul exploataţiei agricole. Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniu, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Conceptul şi funcţiile managementului;  
Etape şi conţinutul planului de afaceri; 
Formele de organizarea a activităţii în economia 
naţională;  
Metode şi tehnici specifice de management; 
Sistemul decizional al întreprinderii; Metodele  de 
raţionalizare a procesului decizional;  
Rolul resursei umane în cadrul unităţii economice; 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Structura cheltuielile de producţie;  
Metodele de amortizare a mijloacelor fixe  
Profitul; calculul impozitului pe profitul realizat în 
cadrul unei unităţi; 
Taxa pe valoarea adăugată; calculul TVA pe 
operaţiuni impozabile;  
Analiza pragului de rentabilitate; 
Eficienţa economică a investiţiilor; 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Stăpânirea informatiei știintifice transmisa prin prelegeri și lucrari practice la nivel acceptabil.  
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de examen; 
• Examenul este scris și durează 120 minute; 
• Evaluarea poate fi  on line – întrebări deschise. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
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3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. dr. Radu Constantinescu 

 
 



 Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV 0309040112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii medical veterinare 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

TEHNICĂ EXPERIMENTALĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.Cighi Vasile 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr Bogdan Vlaic 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Matematică, Biostatistică, Genetică şi Discipline tehnologice 
4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale matematicii, biostatistici, geneticii şi a disciplinelor 

tehnologice pentru înţelegerea, verificarea exactităţii rezultatelor ştiinţifice, măsurarea erorilor, 
calcularea certitudinii diferenţei dintre două valori absolute, stabilirea existenţei corelaţiilor 
dintre doua sau mai multe fenomene, stabilirea eşantionului reprezentativ. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. Studenţii 
pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  obligaţia de a respecta 
orarul destinat cursului. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutoriala 3 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 19 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 



5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala de analiză, prelucrare  şi interpretare a 
datelor obţinute în urma experienţelor specifice specializării lui. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om
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e 
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Indicarea metodelor statistico-matematice, de analiză şi interpretare a observaţiilor care însuşite de cercetătorul 
din domeniul pisciculturii,  să poată fi utilizate în verificarea exactităţii rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Asigurarea bazei tehnico-materiale, utilizarea unor tehnologii moderrne, cu posibilitatea de a asigura 

uniformitatea materialului biologic şi a condiţiilor de mediu, pregătirea profesională a cercetătorului şi a 
personalului ajutător sunt elemente care asigură reuşita în activitatea de cercetare. Asigurarea capacităţii de 
muncă în echipă şi a colaborării transdisciplinare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Modalitatea de organizare şi interpretare a experienţelor efectuate pe tărâmul 
complex al  pisculturii, de aşa natură încât rezultatele lor să fie sigure şi exacte, 
să poată conduce fără dubii la descoperirea de adevăruri ştiinţifice, la elaborarea 
de principii, teorii, legi şi decizii tehnologice. 
Posibilitatea însuşirii de către studenţi a tehnicii corecte în organizarea 
experienţelor şi interpretarea rezultatelor experimentale, însuşirea unei rigori 
ştiinţifice în munca de cercetare pe care urmează să o desfăşoare 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea şi însuşirea etapelor cercetării ştiinţifice care conduc la 
descoperirea adevărului ştiinţific; 
Cunoaşterea aspectelor legate de teoria măsurării şi ordonării datelor brute; 
Însuşirea unor noţiuni de Teoria probabilităţilor; 
Cunoaşterea modalităţilor de înregistrare şi prelucrare a datelor experimentale 
brute; 
Estimarea parametrilor şi statisticilor unei populaţii, respectiv a unei probe; 
Cunoaşterea factorilor care determină mărimea probei; 
Cunoaşterea metodologiei de stabilire a mărimii probei; 
Cunoaşterea modului de planificare a cercetării; 
Însuşirea modului de organizare şi execuţie a experimentelor; 
Cunoaşterea spectelor legate de prelucrarea şi analiza statistică a datelor 
experimentale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

Ştiinţa, rezultat al cercetării ştiinţifice. Cercetarea ştiinţifică factor 
esenţial al progresului omenirii. Tehnica experimentală – instrument 
al cercetării ştiinţifice.Etapele cercetării ştiinţifice. Momentele 
cercetării ştiinţifice., 

Prelegere 2 oră 

Elemente de statistică. Introducerea în statistica generală şi aplicată. 
Noţiuni de biostatistică. Elemente de calcul al probabilităţilor. 
Procesul de măsurare. Noţiuni despre teoria măsurării şi prelucrării 
datelor.Procesul de scalare. Procesul de măsurare. Erori de măsurare. 

Prelegere 2 oră 



Ordonarea datelor brute. Codificarea datelor. Tehnica datelor lipsă. 
Ajustări prin aducerea la echivalent maturitate. 
Statisticii probei, Parametrii populaţiei. Prelucrarea datelor brute: 
media aritmetică, media ponderată, amplitudinea varianţei, varianţa, 
deviaţia standard, eroarea standard a mediei, coeficientul de variaţie. 

Prelegere 2 oră 

Compararea probelor. Ipoteza nulă şi ipoteza alternativă. Puterea 
testului. Teste statistice. Testul x2 (chi pătrat), Testul student (t), 
Testul Fisher (F), Testul Tukey. 

Prelegere 2 oră 

Cercetarea bibliografică. Modul de redactare a fişelor bibliografice. 
Termeni uzuali folosiţi în cercetarea ştiinţifică. Prelegere 2 oră 

Clasificarea experienţelor în funcţie de diferite criterii. Planificarea 
activităţii de cercetare.Protocolul experimental. Modul de stabilire a 
unităţilor experimentale. Individualizarea, constituţia genetică şi 
randomizarea, elemente importante în stabilirea unităţilor 
experimentale şi a mărimii probei. 

Prelegere 2 oră 

Mărimea probei (eşantionului). Factorii care determină mărimea 
probei. Calcularea mărimii probei. Prelegere 2 oră 

Organizarea şi execuţia experienţelor, înregistrarea observaţiilor, 
registrul de experienţă. Dispozitivul experimental. Clasificarea 
planurilor exprimentale. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental complet randomizat. Prezentarea planului 
experimental complet randomizat. Avantajele şi dezavantajele 
planului experimental complet randomizat. Modelul matematic. 
Planul experimental în blocuri complet randomizate, avantaje 
dezavantaje ale acestui tip de plan experimental. Modelul matematic. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental în blocuri de măsurători repetate. Prezentarea 
planului, modelul matematic, avantajele şi dezavantajele unui plan 
experimental în blocuri de măsurători repetate. 

Prelegere 2 oră 

Experienţe factoriale. Experienţe bifactoriale. Prezentare, modul de 
prelucrare şi interpretare statistică a datelor unei experienţe 
bifactoriale (modelul matematic). Avantaje şi dezavantaje ale unei 
experienţe bifactoriale. Experienţe factoriale cu trei sau mai mulţi 
factori. Prezentarea acestor tipuri de experienţe. Modelul matematic, 
prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma unor astfel 
de experienţe. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental ierarhic balansat. Prezentare. Modelul 
matematic. Modul de prelucrare şi interpretare statistică a datelor 
obţinute în  urma unor astfel de experienţe. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental ierarhic nebalansat. Prezentare. Modelul 
matematic. Modul de interpretare statistică a datelor obţinute în 
cadrul unor experienţe organizate într-un astfel de plan experimental. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental: Pătrate latine. Prezentare. Modul de prelucrare 
şi interpretare a  datelor obţinute în cadrul unor experienţe organizate 
într-un astfel de plan experimental. 

Prelegere 2 oră 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
  

Metode de predare Observaţii 
 

Procesul de măsurare. Calcularea erorilor de 
măsurare.Ordonarea datelor brute.Tratamentul datelor; 
Codificarea; Ajustări prin aducerea la echivalent 
maturitate. 

Ordonarea şi tratamentul 
datelor experimentale 2 ore 

Prelucrarea datelor. Modul de stabilire a valorilor  centrale Prelucrarea datelor. Stabilirea 2 ore 



(media aritmetică, ponderată) şi a indicilor de dispersie: 
amplitudinea, varianţa, deviaţia standard, eroarea standard 
a mediei, coeficientul de variaţie. 

valorilor centrale şi a indicilor 
de dispersie. 

Modul  de prelucrare a datelor experimentale prin testul 
chi pătrat – x2 şi testul student (t). 

Prelucrarea datelor şi 
interpretarea rezultatelor prin 
testul  x2 şi testul student (t) 

2 ore 

Modul de prelucrare a datelor experimentale prin 
intermediul testului Fisher (F) (testul varianţelor) şi prin 
intermediul testului Tukey. 

Prelucrarea şi interpretarea 
datelor experimentale cu 
ajutorul testului Fisher şi Tukey 

2 ore 

Calcularea coeficienţilor de  regresie şi corelaţie dintre 
caractere. 

Stabilirea coeficienţilor de 
regresie şi corelaţie. 2 ore 

Modalităţi de stabilire a mărimii probei (eşantionul 
reprezentativ) 

Calcularea dimensiunii 
eşantionului. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor experienţelor organizate într-un plan 
experimental "complet randomizat" 

Analiza planului experimental 
complet randomizat. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor, experienţelor organizate într-un plan 
experimental în "blocuri complet randomizate" 

Analiza planului experimental 
în blocuri complet randomizate. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor, experienţelor organizate într-un plan 
experimental în "blocuri de măsurători  repetate" 

Analiza planului experimental 
în blocuri de măsurători 
repetate. 

2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor obţinute în cadrul "experienţelor bifactoriale" 

Organizarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor obţinute în 
experienţele bifactoriale. 

2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor obţinute în cadrul "experienţelor trifactoriale" 

Organizarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor obţinute în 
experienţele trifactoriale. 

2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în urma unor 
experienţe organizate în "planul experimental ierarhic 
balansat" 

Analiza planului ierarhic 
balansat. 2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în urma unor 
experienţe organizate în "planul experimental ierarhic 
nebalansat" 

Analiza planului ierarhic 
nebalansat 2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în cadrul unor 
experienţe organizate în "pătrate latine" 

Analiza planului experimental 
în pătrate latine 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1 Note de curs 
2 VASILE CIGHI (2011)- Tehnică experimentală, Risoprint Cluj-Napoca 
3 VASILE  CIGHI  (2008)- Elemente de tehnică experimentală. Editura Risoprint Cluj Napoca. 
4 VASILE CIGHI (2011)- Tehnică experimentală, Risoprint Cluj-Napoca 
5 OROIAN T., A. PETRE , (1999) - Noţiuni de tehnică experimentală în zootehnie şi biotehnologii. Ed. Nobile, 

Cluj-Napoca; 
6 OROIAN , T. E., (2002) – Tehnică experimentală în creşterea animalelor. 
7 ARDELEANU M., (2005) – Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical veterinare. Editura 

AcademicPress Cluj-Napoca. 
Bibliografie Facultativă: 
1 BERCA M., (2005) – Teorie şi practică în biotehnologii enetice. Editura Ceres, Bucureşti 
2 CUCU I. Gr., V. Maciuc, Domnica Maciuc (2004)- Cercetarea ştiinţifică şi elemente de tehnică  

experimentală. Editura . Editura Alfa, Iaşi 
3 DRUGAN T., A.ACHIMAŞ, Şt.TIGAN (2005) – Biostatistică. Ed.Srima, Cluj-Napoca. 
4 JITĂREANU GERARD (2006) – Curs Tehnică Excperimentală, Iaşi. 
5 MĂRUŞTERI MARIUS (2005) Noţiuni fundamentale de biostatistică, Tg.Mureş. 
6 CEAPOIU ,N., (1968) - Metode statistice aplicate în experienţele  agricole şi biologice. Ed. Agrosilvică, 

Bucureşti; 



7 ILIESCU, D.V. (1982) - Controlul calităţii loturilor de produse.  Editura tehnică, Bucureşti; 
8 MIHOC, GH. şi col. (1982) - Modele de analiză statistică. Ed. St. şi Enciclopedică, Bucureşti; 
9 MOINEAGU, C.şi col. (1976) - Statistica. Ed. Şt.şi Enciclopedică, Bucureşti. 
10 PALM,R., (1993) - Les methodes d’analyse factorielle : principes   et aplications. Notes de statistique et   

d’informatique. Gembloux. 
11 POPPER, K.R.,  (1981) - Logica cercetării (traducere). Ed. Şt.şi Enciclopedică, Bucureşti. 
12 TACU, A. (1968) - Metode statistice în zootehnie şi medicină veterinară. Ed. Agrosilvică, Bucureşti. 
13 TIRON, M., (1976) - Prelucrarea statistică şi informaţională a datelor de măsurare.  Ed. Tehnică, Bucureşti. 
14 SANDU, GH.,  (1995) - Modele experimentale în zootehnie. Ed. Coral, Bucureşti. 
15 VADUVA, I.,  (1970) - Analiza dispersională. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniunile anuale ale Societăţii Române de Zootehnie, la Simpozioanele anuale organizate de 
facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă ale cercetării context 
naţional şi internaţional. Cunoscând principiile şi elementele de bază ale tehnicii experimentale, cercetătorul din 
agricultură va dispune de încă o modalitate de materializare a gândurilor şi a ideilor într-o cercetare ştiinţifică bine 
fundamentată. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Verificare pe parcurs  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Rezultatele testelor de pe parcursul 
semestrului  
Prezenţă şi activitate specifică şi 
implicarea în desfăşurarea 
lucrărilor de laborator  

 
20% 

 
20%. 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), 
DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.9.2021 

Titular curs 
Prof.dr.Cighi Vasile 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr Bogdan Vlaic 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Șef lucrări.dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Chimie  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Andrea Bunea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Asist. Dr. Claudia Balint 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Notiuni de chimie organica si anorganica cl. IX-XII 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa ai notiuni fundamentale de cinetica si termodinamica chimica, fizică si 

biologie 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului practic, fiecare 
student va desfasura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 



 2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
- capacitatea de a recunoaște structura corpusculară a materiei  
- capacitatea de a recunoaste legilor generale ale chimiei 
- capacitatea de a recunoaște legăturile chimice existente între atomi 
- întelegerea principalelor clase de compuși organici: proprietăți fizice și chimice 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- utilizarea tehnicilor de informare și comunicare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Recunoasterea principalelor clase de hidrocarburi si de compusi organici cu 
functiuni mixte. Dobandirea unor cunostinte privind principalele proprietati 
fizico-chimice ale tuturor claselor, in vederea intelegerii cursurilor de 
biochimie, enzimologie sau enzimologie speciala, care sunt propuse a fi studiate 
in anii superiori. 

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea principalelor operatii de laborator folosite mai apoi la toate 
disciplinele cu aplicabilitate practica: decantare, filtrare, extractie, separare, 
recristalizare. Cunoasterea principalelor reactii folosite in analiza principalelor 
clase de compusi organici. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS  
Număr  de ore – 14  
 
CHIMIE  
 
1. Structura corpusculară a materiei: Atomi, molecule. 

Modele ale structurii atomului. Element chimic, 
Izotop. Masă atomică, atom gram, masa moleculară. 
Molecula gram.Volumetria prin reactii de 
oxidoreducere: potential redox; modificarea 
potentialului redox; viteza reactiilor redox; indicatori 
redox; calculul curbei de titrare; titrarea cu solutii 
oxidante; titrarea cu solutii reducatoare. 

2. Clasificarea periodica a elementelor. 
Periodicitatea.Proprietăţi fizico-chimice ale 
elementelor. Legile generale ale chimiei: legea 
conservarii masei, legea proportiilor simple, legea 
proportiilor multiple, legea combinarii gazelor. Legea 
lui Avogadro.Volumetria prin reactii cu formare de 
complecsi. Curba de titrare, indicarea sfarsitului 
titrarii; alegerea indicatorului; determinari prin reactii 
cu formare de complecsi.  

3. Legături chimice: Legătura ionică, covalentă, 
coordinativă. Legături intramoleculare: legături de H 
şi van der Waals. 

4. Derivaţi halogenaţi. 
5. Alcooli şi fenoli. 
6. Amine. 
7. Aldehide şi cetone. 
8. Acizi monocarboxilici, di si policarboxilici. 
9. Derivati funcţionali ai acizilor carboxilici: esteri, 

amide, nitrili. 
 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

    
 
   
1 prelegere 
   
 
 
 
 
 
  
  1 prelegere 
 
  
 
 
 
 
 
 
  1 prelegere 
 
 
0,5 prelegere 
  1 prelegere 
0,5 prelegere 
  1 prelegere 
0,5 prelegere 
0,5 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 
CHIMIE  
 
1. Norme de protectia muncii în laboratorul chimic. 

Prezentarea vaselor şi ustensilelor de laborator. 
2. Operaţii de laborator necesare separării 

componenţilor dintr-un amestec: decantarea, 
sifonarea, filtrarea, extractia. 

3. Operaţii de laborator cu ajutorul cărora se purifică 
substanţele chimice: recristalizarea şi distilarea. 

4. Soluţii: prepararea unor soluţii de anumite 
concentraţii, măsurarea volumelor, cântărirea. 

5. pH-ul şi metodele întrebuinţate în determinarea lui. 
6. Analiza elementară organică calitativă: recunoaşterea 

carbonului, hidrogenului, azotului, sulfului şi 
halogenilor. 

7. Reacţiile caracteristice alcoolilor. 
8. Reacţii de identificare ale aldehidelor. 
9. Reacţii caracteristice fenolilor. 
10. Reacţii de identificare ale cetonelor. 
11. Reacţii caracteristice compuşilor halogenaţi. 
12. Reacţii caracteristice compuşilor carboxilici. 
13. Reacţii de identificare ale esterilor. 
14. Reacţii caracteristice aminelor. 
15. Verificarea cunostintelor 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
0,5 lucrare laborator 
 
  1 lucrare laborator 
 
 
  1 lucrare laborator 
 
  1 lucrare laborator 
 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
 
 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
  1 lucrare laborator 
0,5 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. A. Lujerdean, A. Bunea, Chimie generală şi organică. Lucrări practice, Ed. Todesco, 2009. 
2. A. Lujerdean, A. Bunea, Chimie generală şi organică. Ed. Todesco, 2004. 
3. C. D. Neniţescu, Chimie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
4. C. D. Neniţescu, Chimie organică, Vol. I si II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1980. 

 
 
Bibliografie Facultativă: 

5.  Francis A. Carey, Organic Chemistry, Mc-Graw-Hill, Inc. New York, 1992. 
6.  Jerry March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley&Sons, New York, 1992. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale Societatii Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale chimiei în context naţional şi 
internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Studentul intelege structura 
corpusculara a materiei, intelege 
clasificarea periodica a elementelor, 
legile generale ale chimiei. 
Cunoaste principalele clase de compusi 
organici. 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
80% 
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Cunoaşterea tematicii prezentate la curs.  
 

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplica corect protocoalele 
de lucru . 
Studentul are abilitati practice 
dobandite in munca de laborator. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii prezentate 
la lucrările practice. 

Sunt prevazute  2 verificari pe 
parcurs 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
       (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
       (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Prof. Dr. Andrea Bunea 

Titular lucrari laborator/seminar 
                 Asist. Dr. Claudia Balint 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Chimie analitica si analiza instrumentala 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie generala si organica 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la notiuni fundamentale de chimie, biologie 

celulara si biostatistica 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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le

 
- capacitatea de a utiliza noțiuni de ioni, oxizi, acizi, baze, săruri 
- capacitatea de a utiliza reacții cu formare de schimb de protoni, cu formare de precipitate, de oxido-reducere, cu 

formare de combinații complexe 
- capacitatea de a utiliza reacții de separare și identificare a cationilor și anionilor pe grupe analitice 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- utilizarea tehnicilor de informare și comunicare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Utilizarea principalelor tipuri de reactii pentru stabilirea componentilor unui 
amestec de analizat, precum si metodele cunoscute de separare in grupe 
analitice ale cationilor si anionilor. 

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea principalelor tipuri de reactii pentru stabilirea componentilor unui 
amestec de analizat, precum si metodele cunoscute de separare in grupe 
analitice ale cationilor si anionilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
 
CHIMIE ANALITICA SI ANALIZA 
INSTRUMENTALA 1 
 
1. Notiuni introductive. Chimie analitica calitativa. 
2. Disociatia electrolitica. Ioni, oxizi, acizi, baze, saruri. 

Solutii. 
3. Echilibre in solutii: reactii totale si reactii partiale; 

legea actiunii maselor; activitate si coeficient de 
activitate; modificarea echilibrului unei reactii 
reversibile. 

4. Studiul reactiilor: reactii cu schimb de protoni; reactii 
cu formare de precipitate. 

5. Reactii cu formare de complecsi: reactii cu formare 
de combinatii putin disociate; reactii de 
oxidoreducere; reactii catalitice; reactii induse. 
Echilibre intre precipitate si solutie; formarea 
precipitatelor; produs de solubilitate. 

6. Reactii si reactivi: specificitatea si sensibilitatea 
reactiilor de recunoastere: modificarea specificitatii si 
sensibilitatii reactiilor de recunoastere; clasificarea 
reactivilor in chimia analitica; criteriul de alegere a 
reactivilor. 

7. Analiza preliminara: incalzirea in tub inchis, coloratia 
flacarii; dizolvarea substantei de analizat. 

8. Separarea si identificarea cationilor. Grupe analitice: 
grupa acidului clorhidric; grupa hidrogenului 
sulfurat; grupa sulfurii de amoniu; grupa carbonatului 
de amoniu; grupa magneziului si a metalelor alcaline. 
Separarea anionilor. 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

 
 
 
 
0,5 prelegere 
  1 prelegere 
 
  1 prelegere 
 
 
 
0,5 prelegere 
 
  1 prelegere 
 
 
 
 
  1 prelegere 
 
 
 
 
  1 prelegere 
 
  1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 
CHIMIE ANALITICA SI ANALIZA 
INSTRUMENTALA 1 
 
1. Normele de protectia muncii in laboratorul de chimie. 

Reactii pe cale uscata; reactiile pe cale umeda. 
CHIMIE ANALITICA CALITATIVA 
2. Identificarea si separarea anionilor din grupa I 

analitica 
3. Identificarea si separarea anionilor din grupele II-III 

analitice. 
4. Identificarea si separarea anionilor din grupele IV 

analitica 
5. Identificarea si separarea anionilor din grupele V-VI 

analitice. 
6. Identificarea si separarea catinilor din grupa I 

analitica. 
7. Identificarea si separarea catinilor din grupa II 

analitica. 
8. Identificarea si separarea catinilor din grupa III 

analitica. 
9. Identificarea si separarea catinilor din grupa IV 

analitica. 
10. Identificarea si separarea catinilor din grupa V 

analitica.Analiza generala. 
11. Verificarea cunostintelor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Gh. Radulescu, I. M. Moise. I. Cetean: Chimie analitica calitativa 
Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1997. 

2. A. Lujerdean. Chimie analitica si analiza instrumentala. Ed. AcademicPres,  
2003 

3.  G. Campeanu, M. Serban, E. Conescu: Metode de laborator in biochimia   
             Animala – Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1993. 

4.    D. J. Pietrzyk, C. W. Frank: Chimia analitica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989. 
 
Bibliografie Facultativă: 

5.    L. Kekedy: Analiza fizico-chimica, Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1969.     
       6.   I Cetean, I Marginean, M. I. Moise: Chimie analitica calitativa, Ed. ALC      Media Group, Cluj-    
Napoca, 2001.   

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale Societatii Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale chimiei analitice în context naţional şi 
internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul intelege disociatia 
electrolitica, echilibrele in solutii 
precum si reactiile analitica calitative 
si reactivii utilizati.  
Cunoaste separarea si identificarea 
anionilor si cationilor. 

Examen 
scris 

 

 
 
80% 
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Cunoaşterea tematicii prezentate la curs.  

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplica corect protocoalele 
de lucru. 
Studentul are abilitati practice 
dobandite in munca de laborator. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii prezentate 
la lucrările practice. 

Sunt prevazute  2 verificari pe 
parcurs 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
      (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
      (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Titular lucrari laborator/seminar 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4. Domeniul de studii   Biotehnologii 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii   Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Informatică  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrari Dr. Ancuţa Simona Rotaru 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef Lucrari Dr. Ancuţa Simona Rotaru 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la utilizarea de bază a calculatorului 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii se vor prezenta la curs cu telefoanele mobile închise, nu sunt tolerate 
convorbirile telefonice in timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale. 
Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 
a cursului.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările de laborator încep cu o prezentare succintă a noţiunilor ce urmează a fi 
abordate în lucrarea de laborator. Materialul didactic este pus la dispoziţia 
studentului la începutul fiecărei şedinţe. Fiecare student va desfăşura o activitate 
individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie.  
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru  

100 
3.9. Numărul de credite4   4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
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na
le

 C4.1 Descrierea şi explicarea  conceptelor programării calculatoarelor. 
C4.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor metode de programare asistate de 
calculator. 
C4.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru programarea asistată de caslculator, operarea bazelor de 
date, procesarea computerizată a datelor.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

CT.1 Elaborarea şi respectarea programului de lucru şi realizarea propriilor atribuţii cu profesionalism şi rigoare. 
CT.2 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 
CT.3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor dezvoltării economice 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunostinţe referitoare la tehnici de bază şi tehnici avansate în 
utilizarea foilor de calcul tabelar precum şi a limbajului de bază de date.  
Să-şi însuşească metodele  de rezolvare a sistemelor de ecuaţii şi inecuaţii 
condiţionate precum şi rezolvarea problemelor de alocare a resurselor, probleme 
utilizate în domeniul în care se pregătesc. Să-şi însuşească elemente de 
proiectare CAD. 
 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă noţiunile dobândite în cadrul calcului tabelar şi a proiectării bazelor 
de date.  
Să poată alege metoda care se foloseşte în funcţie de datele de intrare. 
Să poată interpreta rezultatele şi prin analogie să utilizeze metodele învăţate 
ulterior în alte situaţii similare. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
 
Număr  de ore – 14 

Metode de predare 
 

 
 

Observaţii 
 

 
 

FOI DE CALCUL TABELAR – Noţiuni generale. 
Manipularea datelor - Copierea, Inserarea şi mutarea, 
Crearea listelor personalizate 
BAZE DE DATE  

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

EDITAREA FORMULELOR - Modele de formule 
utilizând operatori aritmetici, Referinţe de celule, Tipuri 
de erori în cadrul formulelor, Utilizarea funcţiilor 

Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

INSTRUMENTE DE ANALIZĂ  
SOLVER - Tipuri de probleme rezolvate cu solver 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

REPREZENTĂRI GRAFICE 
TABELE SI GRAFICE PIVOT  

Prelegere – Discuţii 1 prelegere 

PROIECTARE CAD – Noţiuni introductive 
Proiectarea CAD cu DraftSigft 
Instrumente de desenare şi cotare 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

GEOMETRIA OBIECTELOR  
Calcularea ariei şi perimetrului   

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

 
8.2 .LUCRARI PRACTICE 
 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare 
 

 
 

Observaţii 
 

 
 

FOI DE CALCUL TABELAR – Noţiuni generale. 
Manipularea datelor - Copierea, Inserarea şi mutarea, 
Crearea listelor personalizate 
BAZE DE DATE  

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

EDITAREA FORMULELOR - Modele de formule Studiu individual 2 lucrări de laborator 
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utilizând operatori aritmetici, Referinţe de celule, Tipuri 
de erori în cadrul formulelor, Utilizarea funcţiilor 
INSTRUMENTE DE ANALIZĂ  
SOLVER - Tipuri de probleme rezolvate cu solver 

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

REPREZENTĂRI GRAFICE 
TABELE SI GRAFICE PIVOT  

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

Verificare pe parcurs Testare 1 lucrare de laborator 
PROIECTARE CAD – Noţiuni introductive 
Proiectarea CAD cu DraftSigft 
Instrumente de desenare şi cotare 

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

GEOMETRIA OBIECTELOR  
Calcularea ariei şi perimetrului   

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

Verificare pe parcurs Testare 1 lucrare de laborator 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
 

1. Notiţe de curs 
2. ROTARU A.S.(2010)- Informatică şi utilizarea calculatorului-Curs Integrat, Editura AcademicPress, Cluj-Napoca 
3. ROTARU A.S.(2015)-Informatică şi utilizarea calculatorului – Îndrumător de lucrări practice, Editura Academic Pres, Cluj-

Napoca 
4. HABRAKEN J. (2001) – Microsoft Office 2000, Editura Teora, Bucureşti 
5. www.edu.ro 

 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. BERNHARD E. ,WILLIBALD K. , FRANZ L.(2001) -Computer driving Licence, Editura Bic All, Bucureşti 
2. ECDL AVANSAT(2006)– Baze de date Access, casa de editură Andreco Educational, Bucureşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul disciplinei de Informatică şi utilizarea calculatorului este în concordanţă cu ceea ce se face în alte 
centre universitare din ţară şi din străinătate. 
In vederea unei mai bune adaptări la cerinţele de pe piaţa muncii a conţinutului disciplinei, au avut loc întâlniri 
atât cu reprezentanţi ai mediului economic cât şi cu profesori de informatică din învăţământul preuniversitar. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipurilor de probleme 
prezentate la curs şi exemplificate la 

laborator Examen oral 

 
 

30% 
 

10.5. Seminar/Laborator  2 verificări în timpul semestrului Verificare pe parcurs 70% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin lucrări de laborator la nivel acceptabil. In vederea promovării 
examenului la cele două verificări pe parcurs trebuie să aibă note de trecere. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Sef l. dr. Ancuţa Simona Rotaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Sef l. dr. Ancuţa Simona Rotaru 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

                                  
 

Director de departament 
Conf. univ. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310010105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul 1 -Ştiinţe Fundamentale 
1.4. Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
       disciplinei Biologie generală  
2.2. Titularul activităţilor de curs conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/  proiect conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 

 
2.6. Tipul de  
       evaluare 

Examen/ 
Evaluare 
sumativă 

2.7. Regimul    
      disciplinei 

Conţinut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum -  
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii sunt stimulaţi la discuţii şi pot adresa întrebări pe 
tema expunerii.  
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
       laboratorului/ proiectului 

La laborator se iau notiţe, fiecare student va desfăşura o activitate individuală pe 
bază de observaţii cu materialele puse la dispoziţie de disciplină.  
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor.  

3.1. Număr de ore pe săptămână –  
       forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3.  lucrări practice 2  

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.  lucrări practice 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4. Tutoriala 5 
3.4.5. Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 
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 Să utilizeze terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de Biologie generală. 
Să utilizeze fundamentele teoretice ale Biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor de adaptare ale 
unor organisme.  
Să aibă competenţa de a explica procesele biologice fundamentale pentru adaptare şi supravieţuirea unor specii. 
Să poată planifica şi conduce activităţi specifice Biotehnologiilor Agricole în acord cu legislaţia în vigoare.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
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Să poată elabora şi respecta un program de lucru în domeniul ales şi să îşi realizeze atribuţiile cu profesionalism.  
Să poată aplica tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă şi să îşi asume 
responsabilitatea pentru rolul în echipă. 
Să se poată adapta uşor la condiţii diferite de lucru prin auto-evaluare continuă în colectiv. 
Să aibă capacitatea de a a-şi continua formarea profesională de-a lungul vieţii. 
Să demonstreze că poate utiliza tehnici moderne şi rapide de informare şi comunicare. 
Să aibă capacitatea de a utiliza cel puţin o limbă de circulaţie internaţională 
Să participe la activităţile de cercetare derulate în facultate şi universitate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază din Biologia generală 
7.2. Obiectivele specifice Să cunoască metodele de cercetare utilizate în Biologia generală. 

Să înţeleagă conceptul de apariţie a Universului şi a Sistemului nostru Solar. 
Să înţeleagă fenomenul vieţii, al apariţiei acesteia pe planeta Pământ. 
Să înţeleagă noţiunea de organizare sistemică a materiei vii. 
Să cunoască şi să înţeleagă procesul evoluţiei vieţii prin adaptare şi selecţie. 
Să cunoască factorii biotici şi abiotici ce determină supravieţuirea speciilor. 
Să cunoască impactul omului asupra evoluţiei vieţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
 
Introducere în Biologia generală, definiţia şi obiectul ei de studiu. 

Metode de cercetare în Biologia generală. 
Materia vie şi caracterul obiectiv al evoluţiei.   
Organizarea sistemică a materiei vii. Noţiunea de organizare şi de 

sistem. Însuşirile generale ale sistemelor biologice. Ierarhia 
sistemelor biologice. Nivele de organizare ale materiei vii. 
Relaţiile dintre sistemele biologice de nivele de organizare 
diferite. 

Originea vieţii. Apariţia şi evoluţia carbonului şi a compuşilor săi 
în Univers. Evoluţia compuşilor carbonului pe Pământ. 
Necesitate şi întâmplare în apariţia vieţii.  

Dovezile naturale ale evoluţiei din domeniul chimiei, biochimiei, 
biologiei celulare, morfologiei comparate, sistematicii, 
biogeografiei şi paleontologiei. 

Dovezile experimentale ale evoluţiei. Înrudirea dintre specii. 
Transformarea experimentală a speciilor. 

Relaţiile organismelor cu mediul abiotic: exometaboliţii. 
Relaţiile indirecte şi complexe dintre specii. 
Selecţia naturală, obiectul şi natura ei. Rolul creator al selecţiei 

naturale. Culorile şi formele protectoare la plante şi animale. 
Explicaţii date culorilor şi formelor protectoare. 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere, expunere cu 
utilizarea mijloacelor 
audio-video 
(videoproiector şi 
prezentare Power-
Point), explicaţia, 
conversaţia  
 

Observaţii 
(1 prelegere = 1 oră) 
 
1 prelegere = 1 oră 
 
1 prelegere = 1 oră 
1 prelegere = 1 oră 
 
 
 
 
2 prelegeri = 2 ore 
 
 
2 prelegeri = 2 ore 
 
 
1 prelegere = 1 oră 
 
2 prelegeri = 2 ore 
2 prelegeri = 2 ore 
2 prelegeri = 2 ore 
 
 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28  
Norme de protecţia muncii şi de comportare în laboratorul de  
Biologie generală. Unităţi de măsură utilizate în Biologia generală. 
Aparţia Universului 
Formarea Sistemului nostru Solar şi a planetelor 
Apariţia vieţii  în Univers şi pe Pământ  
Dovezile naturale ale evoluţiei organismelor animale şi vegetale  
Dovezile experimentale ale evoluţiei 
Relaţiile organismelor cu mediul abiotic: exometaboliţii  
Relaţiile indirecte şi complexe dintre specii 
Culorile şi formele protectoare la plante şi animale 
Examinare orală 

 
 
 
 
Observaţia, explicaţia, 
demonstraţia,  
activitate individuală 
în vederea realizării 
deprinderilor specifice  
 
 
 
Colocviu  

(1 lucrare lab = 2 ore) 
 
1 lucrare lab = 2 ore 
 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
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Bibliografie Obligatorie: 
1. Notiţe de curs şi de lucrări practice 
2. Botnariuc N., 1979, Biologie generală, curs unic, EDP, Bucureşti 
3. Cadar M.E., 2008. Biologie generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4. Enger E.D., Ross F.C., Bailey D.B., 2007, Concepts in Biology, 12th ed., McGraw Hill Higher Education, Boston 
5. Mohan Gh., Neacşu P., 1992, Teorii, legi, ipoteze şi concepţii în biologie, Ed. “Scaiul”, Bucureşti 
6. Mohan Gh., Ardelean A., 1997, Sinteze biologice, Ed. BIC ALL, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1. Krogh D., 2005, Biology –A guide to the Narural World, 3rd ed, Pearson Prentice Hall, New Jersey 
2. Lupei N., 1979, Dinamica terestră, Ed. Albatros, Bucureşti 
3. Mayr Ernst, 2008, De la bacterii la om, Ed. Humanitas, Bucureşti 
4. Miller A. Stephen, Harley P. John, 1992, Zoology, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque USA 
5. Moyes C.D., Patricia M. Schulte, 2008, Principles of Animal Physiology, 2nd ed, Pearson Education & Benjamin Cumming Inc. SF 
6.  Starr Cecie, Evers Christine A., Starr Lisa, 2006, Biology –concepts and applications, 6th ed, Thomson Brooks/Cole Corp. USA 
7. www.science.com  
8.  www.nature.com 

 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Biologiei generale, a identificării unor căi de modernizare şi 
îmbunătăţire a conţinutului şi predării cursurilor în acord cu temele şi problemele actuale, cadrul didactic participă la 
manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la mobilităţile Erasmus şi asigură material didactic, bibliografic 
şi documentar tematic cu studii de cazuri pentru dezbaterile cu studenţii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea metodelor de cercetare în Biologia 
generală 
Organizarea sistemică a materiei vii 
Apariţia şi evoluţia carbonului şi a compuşilor săi 
în Cosmos. Evoluţia compuşilor carbonului pe 
Pământ. Originea vieţii. 
Dovezile evoluţiei 
Relaţiile dintre specii şi cu mediul abiotic 
Selecţia naturală, obiectul şi natura ei 
Rolul creator al selecţiei naturale 

Verificare 
Examen oral 
 
 
 
 
 

20% 
70% 
 
 
 
 
 

10.5. Laborator  Apariţia Universului şi a Sistemului nostru Solar 
Apariţia vieţii 
Dovezile evoluţiei 
Relaţiile dintre specii şi cu mediul abiotic 
Rolul creator al selecţiei naturale 

Colocviu 10% 

10.6.  Proiect Nu este cazul - - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
Obţinerea notei de trecere la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/ Master/ Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplină fundamentală),  
          DD (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie) DO (disciplină opţională)  
          DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
 01 octombrie 2021 

Titular curs 
conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

Titular lucrări laborator/seminarii 
conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

Data avizării în departament Director de departament 
Conf.dr. Radu Constantinescu 

 
 
 

http://www.science.com/
http://www.nature.com/
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0310010106 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul 1 -Ştiinţe Fundamentale 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
       disciplinei Biotehnologii generale  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Daniel S. Dezmirean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/  proiect  
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 

 
2.6. Tipul de  
       evaluare Continua 

2.7. Regimul    
      disciplinei 

Conţinut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie generală, chimie  
4.2. de competenţe Intocmirea referatelor bibliografice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este explicativ şi interactiv, studenţii sunt stimulaţi la discuţii şi pot adresa 
întrebări pe tema expunerii.  
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
       laboratorului/ proiectului   

3.1. Număr de ore pe săptămână –  
       forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 2 3.3.  lucrări practice  

3.4.Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.  lucrări practice  
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să utilizeze terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de Biotehnologii generale 
Cunoaşterea şi întelegerea principiilor generale care stau la baza proceselor biotehnologice în diferite tipuri de 
biotehnologii: agricole, medicale, industriale, de mediu sau derivate ale acestora.  
Cunoaşterea şi întelegerea modului în care omul manipulează şi exploatează modele biologice şi resurse naturale 
în vederea obţinerii unor produse sau tehnici careacteristice biotehnologiilor. Să poată planifica şi conduce 
activităţi specifice biotehnologiilor în acord cu legislaţia în vigoare.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea capacităţii de a utiliza noţiunilor privind procesele fiziologice, biochimice, enzimatice şi a 

mecanismelor moleculare care stau la baza acestora în microorganisme, plante, animale.  
Utilizarea notiunilor in contexte noi.  
Utilizarea noţiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază  de Biotehnologii generale 
7.2. Obiectivele specifice Să cunoască metodele de cercetare utilizate în Biotehnologii generale. 

Formarea unei viziuni globale asupra biotehnologiilor privite ca un complex de 
discipline moderne care vizează obţinerea de procese / produse prin exploatarea 
sistemelor biologice. 
Familiarizarea studenţilor cu principiile teoretice şi practice fundamentale ale 
biotehnologiilor clasice şi moleculare la procariote şi eucariote. 
Cunoaşterea aplicaţiilor proceselor biotehnologice în viaţa de zi cu zi. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare 
 

Observaţii 

1. Introducere.  Obiective şi definiţii. Generalităţi  şi repere 
istorice. Domenii de aplicabilitate  

 
 
 
 
 
 
Prelegere, expunere 
cu utilizarea 
mijloacelor audio-
video (videoproiector 
şi prezentare Power-
Point), explicaţia, 
conversaţia  
 
 

1 prelegere = 2 ore 

2. Tehnici si domenii de aplicabilitate a Biotehnologiilor. 
Clasificarea biotehnologiilor.  

1 prelegere = 2 ore 

3. Biotehnologii agricole. Biotehnologii vegetale. Utilizarea 
culturilor vegetale. Micropropagarea in vitro. Transformarea 
genetică a plantelor. Obţinerea de protoplaste. Organisme 
modificate genetic. 

1 prelegere = 2 ore 

4. Biotehnologii animale: insământarea artificiala, transferul de 
embrioni, fecundatia in vitro, obtinerea produsilor de sexul 
dorit 

1 prelegere = 2 ore 

5. Biotehnologii animale: clonarea, transgeneza, obtinerea 
organelor pentru transplant, terapia celulara, terapia genica  

1 prelegere = 2 ore 

6. Biotehnologii microbiene: producerea de proteine, enzime, 
vaccinuri  și anticorpi monoclonali. Microorganisme utile: 
bioinsecticide, bioremediere 

1 prelegere = 2 ore 

7. Biotehnologii microbiene în industria alimentara:  fermentatii 
și producerea de biomasă. Producerea de produse probiotice 
etc 

1 prelegere = 2 ore 

8. Biotehnologii in entomologie: Biotehnologii apicole. Principii 
ale potenţialului biologic al produselor apicole; tehnici 
speciale Comportamentul igienic al familiilor de albine.  

1 prelegere = 2 ore 

9. Biotehnologii în entomologie: Biotehnologii sericicole. 
Sericicna şi Fibroina- Potenţialul biotehnologic. Biomateriale 
şi aplicaţii practice.  

1 prelegere = 2 ore 

10. Biotehnologii medical veterinare: Concept. Aplicaţii practice. 
Sisteme de diagnostic rapid. Organe artificiale. Criostocarea  

1 prelegere = 2 ore 

11. Biotehnologii industriale si de mediu. Tehnici de 
biodegradare si bioremediere.  Domenii de aplicare. Deşeuri 
agricole, silvice şi alimentare. 

1 prelegere = 2 ore 

12. Conceptul de Biohazard şi siguranţa în domeniul 
biotehnologiilor. Percepţia publică a 
biotehnologiei.Consideraţii sociale, morale, etice şi 

1 prelegere = 2 ore 
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economice.  
13. Utilaje biotehnologice. Bioractoare. Concepte de funcţionare, 

Tehnologii emergente.   
1 prelegere = 2 ore 

14. Concepte de cercetare în domeniul biotehnologiilor: 
experiementală, industrială,  inovare si aplicabilitate în 
domenii de specializare inteligentă. Brokeraj de tehnologie. 
Proprietate intelectuală.  

1 prelegere = 2 ore 

 
Bibliografie Obligatorie:  
1. Notiţe de curs 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Elemente de biotehnologie -  V.Soran, Lenuţa Rakosy, Aurel Ardelea, 1993, Ed. Mirton 
2. Biotehnologii Vegetale – E. Badea, D.Săndulescu – 2001, Ed. Biotech 
3. Comprehensive Biotechnology, Muray- Moo Young, 2011, Ed. Elsevier 
4. Tratat de biotehnologie vol. II - Stefana Jurcoane, Petruta Cornea, Ileana Stoica, 2006, ed.Tehnica 

 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cursul are un conţinut similar cursurilor din alte universitati europene  
Conţinutul cursului vizează aspecte practice legate manipularea organiosmelor şi a aresurselor naturale, având şi un 
caracter aplicativ 
Prin activităţile desfăşurate studenţii au fost solicitaţi şi au abilităţi de a oferi soluţii unor probleme şi de a propune idei 
inovative 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea conţinutului informaţional  
Capacitatea de a utiliza informaţia într-un context nou 

Verificare pe 
parcurs, examen 
scris 
 

100% 
 

10.5. Laborator  -   
10.6.  Proiect Nu este cazul - - 
 
10.7. Standard minim de performanţă 
Cunoașterea  a 50%  a informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri  

 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/ Master/ Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplină fundamentală),  
          DD (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie) DO (disciplină opţională)  
          DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
9 Septembrie 2021 

Titular curs 
 Prof.dr.Daniel S. Dezmirean   

Data avizării în 
departament 
14 Septembrie 2021 

Director de departament 
Sef lucr. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Chimie analitica si analiza instrumentala 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie generala si organica 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la notiuni fundamentale de chimie, biologie 

celulara si biostatistica 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
- capacitatea de a utiliza noțiuni de baza în volumetria prin reacții de neutralizare, reacții de oxidoreducere, reacții 

cu formare de precipitate, reacții cu formare de complecși 
- capacitatea de a utiliza metode optice de analiză (refractometria, polarimetria, metode spectrale de analiză) 
- capacitatea de a utiliza metode electrochimice de analiză 
- capacitatea de a utiliza tehnici cromatografice de separare 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- utilizarea tehnicilor de informare și comunicare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de a utiliza cele mai importante metode de gravimetrie si dozare 
prin volumetrie a principalilor ioni. Acumulare de cunostiinte privind analiza 
instrumentala si metode de analiza cromatografica. 

7.2. Obiectivele specifice Intelegerea principalelor tipuri de volumetrie existente: prin reactii de 
neutralizare, oxido-reducere, prin reactii cu formare de precipitate, prin reactii 
cu formare de complecsi. Cunoasterea principalelor metode de analiza 
instrumentala deosebit de importante pentru toate disciplinele: analiza 
cromatografica, analiza spectrofotometrica, analiza refractometrica, metodele 
optice de analiza. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS  
Număr  de ore – 14  
 
CHIMIE ANALITICA CANTITATIVA 
 
1. Volumetria prin reactii de neutralizare: calculul 

concentratiei ionilor de hidrogen in solutiile de acizi, 
baze, saruri; solutii tampon; indicatori de pH. 
Calculul curbei de titrare in cazul titrarii acizilor tari 
cu baze tari (sau invers), a acizilor slabi cu baze tari 
(sau invers), a acizilor slabi cu baze slabe (sau 
invers). 

2. Volumetria prin reactii de oxidoreducere: potential 
redox; modificarea potentialului redox; viteza 
reactiilor redox; indicatori redox; calculul curbei de 
titrare; titrarea cu solutii oxidante; titrarea cu solutii 
reducatoare. 

3. Volumetria prin reactii cu formare de precipitate: 
curba de titrare; indicarea sfarsitului titrarii; metode 
volumetrice bazate pe reactii cu formare de 
precipitat. 

4. Volumetria prin reactii cu formare de complecsi. 
Curba de titrare, indicarea sfarsitului titrarii; alegerea 
indicatorului; determinari prin reactii cu formare de 
complecsi.  

 
ANALIZA INSTRUMENTALA 
5. Principiile fundamentale ale spectroscopiei optice: 

legea lui Beer; aparatura; analize calitative in 
ultraviolet, vizibil si infrarosu; analize cantitative in 
spectroscopia de absorbtie; spectroscopia atomica. 

6. Metode de separare. Cromatografia. Metode de 
cromatografie plana; cromatografia pe hartie si 
cromatografia pe strat subtire. Metode 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

    
 
 
1 prelegere 
   
 
 
 
 
 
 1 prelegere 
 
  
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
  
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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cromatografice pe coloana si cromatografia de gaze. 
7. Metode electrochimice de analiza. Potentiometria; 

electrozi indicatori si de referinta. Determinari 
potentiometrice. 

 
Prelegere 
 
 
 

 
1 prelegere 
 
 
 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 
CHIMIE ANALITICA CANTITATIVA 
 
1. Notiuni de basa utilizate in volumetrie. Titrul si 

factorul unei solutii. Operatia de titrare. Volumetria 
prin reactii de neutralizare. 

2. Acidimetria. Stabilirea titrului unei solutii de HCl. 
Titrarea bazelor si a sarurilor cu hidroliza alcalina. 

3. Alcalimetria. Stabilirea titrului si factorului unei 
solutii de NaOH. Titrarea acizilor si a sarurilor cu 
hidroliza acida. Volumetria prin reactii de oxido-
reducere. 

4. Permanganometria. Stabilirea titrului si factorului 
unei solutii de KMnO4. Determinarea 
permanganometrica directa in mediu acid a 
oxidantilor. 

5. Bicromatometria. Prepararea si stabilirea titrului si 
factorului solutiei de K2Cr2O7. Determinari cu 
ajutorul solutiei de K2Cr2O7. 

6. Iodometria. Prepararea si stabilirea titrului solutiei de 
iod. Determinarea iodometrica a solutiilor de ixidanti 
si reducatori. 

7. Titrarea cu solutii reducatoare. Prepararea si 
stabilirea titrului unei solutii de acid oxalic. Dozarea 
Cr3+ 

8. Metode volumetrice bazate pe reactii de precipitare. 
Obtinerea unei solutii titrate de AgNO3. 
Determinarea clorurilor in prezenta de cromat alcalin. 

9. Metode volumetrice bazate pe reactii de complexare. 
Prepararea si stabilirea titrului unei solutii de EDTA 
0.1 N. Titrarea solutiilor cu un singur cation. 

10. Titrarea complexometrica a amestecurilor de cationi 
prin complexare selectiva. Gravimetria. Determinarea 
continutului de apa si a cenusii din probe de origine 
vegetala si animala. 

11. Analiza instrumentala. Metode electrochimice de 
analiza. 

12. Determinarea potentiometrica a pH-ului. 
13. Metode optice de analiza. Analiza polarimetrica a 

glucidelor din diferite medii biologice.Analiza 
refractometrica. Dozarea proteinelor din ser. 

14. Verificarea cunostintelor. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. C. Liteanu, E. Hopartean: Chimie analitica cantitativa Ed. Did. si Ped., Bucuresti 1972. 
2. A. Lujerdean. Chimie analitica si analiza instrumentala. Ed. AcademicPres,  

2003  
3. D. J. Pietrzyk, C. W. Frank: Chimia analitica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989. 

 
Bibliografie Facultativă: 

4. A. P. Kreskov, L. N. Bikova, N. A. Kazarian: Titrarea in mediu neapos, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1969. 
5. L. Kekedy: Analiza fizico-chimica, Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1969.     
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale Societatii Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale chimiei analitice în context naţional şi 
internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Studentul intelege notiunile de baza 
folosite in volumetrie, intelege 
acidimetria, alcalimetria, 
permanganometria, iodometria. 
Cunoaste analiza instrumentala si 
metodele de analiza. 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
80% 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplica corect protocoalele 
de lucru . 
Studentul are abilitati practice 
dobandite in munca de laborator. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii prezentate 
la lucrările practice. 

Sunt prevazute  2 verificari pe 
parcurs 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
       (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
       (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Titular lucrari laborator/seminar 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei ANATOMIE COMPARATĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Constantinescu Radu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr. Constantinescu Radu  
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie celulară  
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. 
Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile sa 
fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se axează pe aspectele aplicative ale noţiunilor de anatomie 
microscopică şi macroscopică, asigurând suportul ştiinţific al ştiinţelor biologice, în 
general, şi ale Biotehnologiei în special. La lucrarile practice este obligatorie 
consultarea indrumatorului  practic, fiecare student va desfasura o  activitate 
individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie si descrise in indrumatorul 
de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- utilizarea proceselor biologice în toate formele şi nivelele de manifestare a acestora pentru a obţine bioproduse 

de interes; 
- ameliorarea performanţelor biologice ale unor organisme prin metode biotehnologice; 
- operarea instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul biotehnologiilor agricole; 
- expertizarea şi controlul produselor de biosinteză; 
- protecţia mediului şi neutralizarea produselor reziduale prin metode biotehnologice; 
- abilitatea de a concepe şi conduce activităţi de cercetare în condiţii de asistenţă calificată; 
- utilizarea unor biopreparate în domeniul agricol; 
- managementul şi marketingul produselor biotehnologice. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
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ve
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e 

- capacitatea de a coordona grupuri de lucru restrânse; 
 capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a comunica 

rezultate în mod demonstrativ; 
- angajarea clară pe calea propriei dezvoltări profesionale. 
- competenţe elementare finaciar-contabile şi de legislaţie în domeniul biotehnologiilor agricole; 
- utilizarea  sistemelor informaţionale pentru proiectarea, realizarea şi conducerea proceselor biotehnologice; 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursurile se axează pe aspectele teoretice ale noţiunilor de anatomie microscopică şi 
macroscopică, asigurând suportul ştiinţific al ştiinţelor biologice, în general, şi a 
Biotehnologiei  ca ramură ale biologiei aplicate, în special. Asigură suportul teoretic 
pentru înţelegerea de către studenţi a noţiunilor de genetică. De asemenea asigură 
transmiterea viitorilor ingineri a celor mai actuale cunoştinţe de morfologie macro şi 
microscopică şi embriologie. 

7.2. Obiectivele specifice   - Însuşirea şi utilizarea adecvată a notiunilor de anatomie macroscopică şi 
microscopice, a aparatelor şi sistemelor mamiferelor; 
- Cunoaşterea teoretică a preparatelor histologice şi a pieselor anatomice 

conservate indiferent de provenienţă, cu diferenţele de suprafaţă sau de structură; 
 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
Introducere în studiul morfologiei animale; Importanţa pentru inginerul biotehnolog 
Segmentele corpului animal; Nomenclatura anatomică; Planurile de segmentaţie ale 
corpului animal.  
Ţesuturile epiteliale: epiteliile simple, epiteliile stratificate, epiteliile glandulare        
Ţesuturile conjunctive:  ţesutul cartilaginos, ţesutul osos          
Ţesutul muscular:  muscular neted,  muscular striat, ţesutul cardiac     
Ţesutul nervos: neuronul, fibrele nervoase, nevroglia                 
Sângele: plasma sanguină, elementele figurate ale sângelui   
Studiul complex al scheletului animal: Generalităţi asupra oaselor;  Craniul; Coloana 
vertebrală, coaste, stern; Scheletul membrelor 
Studiul articulaţiilor: Generalităţi; Studiul sist. al articulaţiilor  
Studiul musculaturii: Generalităţi; Muşchii capului; Muşchii gâtului; Muşchii trunchiului; 
Muşchii membrului toracic; Muşchii membrului pelvian.        
Cavitatea bucală: Orificiul bucal; Obrajii; Plafonul cavităţii bucale; Planşeul cavităţii 
bucale; Limba; Dinţii;  Glandele salivare.       
Faringele şi esofagul     
Stomacul: la cabaline; la  suine; la carnivore; la iepure         
Stomacul la rumegătoare: rumenul, reţeaua, foiosul şi cheagul; particularităţi de digestie la 
păsări.         
Intestinul.Intestinul subţire în serie animală: topografie, formă şi structură. 
Intestinul gros în serie animală: topografie, formă şi structură.       
Glandele anexe: ficatul  şi pancreasul. Cavitatea abdominală şi peritoneală. Topografia 
organelor abdominale       
Căile respiratorii: Pulmonii 
 Aparatul respirator la păsări; Cavităţile toracică şi pleurală 
Aparatul urinar: Rinichii; Căile conducătoare urinare; Aparatul urinar la păsări 
Aparatul genital mascul: Pungile testiculare; Testiculele; Căile genitale mascule; Glandele 

Metode de 
predare 

 
-Cursul se 
prezintă sub 
formă de 
Powerpoint 
-Cursul este 
interactiv, 
tematica se 
dezbate cu 
studenții 

Observaţii 
 
 

1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere  
 
 
1prelegere 
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sexuale anexe; Organele de copulaţie; Aparatul genital mascul la păsări.  
Aparatul genital femel: Ovarele; Căile genitale; Mamelele; Aparatul genital femel la păsări 
Circuitul sângelui: Cordul; Mica şi marea circulaţie 
Arterele capului şi gâtului; Arterele trunchiului; Arterele membrelor; Venele. 
Circuitul limfei: Ganglionii limfatici musculari;Ganglionii limfatici cavitari; Organele 
hemato şi limfopoetic 
Sistemul nervos central: Axul cerebrospinal; Meningele 
Sistemul nervos periferic: Generalităţi; Nervii cranieni 
Nervii spinali; Plexul brahial şi lombosacral          
Sistemul neuro-vegetativ: Ortosimpaticul; Parasimpaticul 
Glandele endocrine: Hipofiza; Epifiza; Tiroida; Paratiroidele; Suprarenalele 
Analizatorul vizual; Analizatorul stato-acustic; Analizatorul olfactiv; Analizatorul gustativ; 
Analizatorul cutanat; Producţiile cutanate 

 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
1prelegere 
 

 
 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42  
Histologie (pe preparate histologice). Prezentarea microscopului optic; tehnicile 
histologice, celula (forma, structură, diviziune),  

Țesuturile epiteliale de acoperire simple. 

Ţesuturile epiteliale stratificare şi glandulare. 
Ţesuturile conjunctive: generalităţi; ţesutul conjunctiv, adipos, reticular, 
pigmentar, tendinos, aponevrotic, cartilaginos. 
Ţesuturile: osos (compact şi spongios); muscular (Neted, striat, cardiac). 
Ţesuturile nervos şi sanguin. 

Planurile de segmentare ale corpului. Regiunile  corporale la mamiferele de fermă. 
Scheletul membrului toracic şi pelvian. 
Coloana vertebrală, coastele şi sternul. 
Scheletul capului 
Artrologie (pe piese disecate): Articulaţiile capului şi trunchiului;  Articulaţiile 
membrului toracic; Articulaţiile membrului pelvian. 
Miologie (pe piese disecate)Muşchii capului şi gâtului  
Muşchii trunchiului. 
Muşchii membrului toracic. 
Membrii muşchiului pelvian 
Macro şi microstructura organelor digestive. Cavitatea bucală şi glandele salivare; 
Faringe şi esofag. 
Stomacul şi prestomacele;  Intestin subţire şi gros 
Ficatul şi pancreasul; Diferenţe la speciile domestice 
Aparatul respirator: Căile respiratorii; Pulmonii; Cavitatea toracică.  
Aparatul uro-genital ( pe piese preparate): Rinichii şi căile urinare. 
Testicule, căile genitale şi glandele anexe. 
Ovare şi căi genitale şi glande anexe. 
Anatomie topografică .Topografia organelor cavitare pe animalul viu. 
Aparatul cardio-vascular. Cordul. Mica şi marea circulaţie. 
Sistemul vascular: Vasele capului şi gâtului; Vasele trunchiului; Vasele 
membrelor ; Ganglionii limfatici. 
Sistemul neuro-endocrin (piese preparate) Sistemul nervos central: Histostructura 
encefalului; Creierul şi măduva spinării 
Nervii cranieni; Nervii periferici 
Glandele endocrine (pe preparate): Glanda hipofiză, epifiză,tiroidă,  suprarenalele; 
Organele de simţ (pe preparate). 

 
 

Studiu pe 
mumie de cal, 
vaca și studiu 
pe piese 
preparate de 
cal, vacă, 
suine, iepure, 
păsări și 
carnasiere  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 

3 lucrare laborator 

 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
 
 
3 lucrare laborator 
 
 
 
3 lucrare laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
 
3 lucrare laborator 
 
 
3 lucrare laborator 
 
 
3 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Vioara Mireşan (2004) - Anatomie, Histologie, Embriologie. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
2. Miclea Mihai, Vioara Mireşan  (1997)-Anatomie, Histologie, Embriologie. Tipo Agronomia.Cluj-N. 
3. Miclea M.,Vioara Mireşan, Miclăuş V.(1998)-Anatomie, Histologie,Embriologie.Ed. Genesis,Cluj-N. 
4. Miclea Mihai (1989) – Curs integral de  Anatomie, Histologie, Embriologie . Tipo Agronomia. Cluj-N. 
5. Vioara Mireşan  (1997) – Anatomie şi fiziologia animalelor domestice. Ed. Genesis,  Cluj – Napoca. 
6.     Vioara Mireşan  (2009) – Anatomie comparată, Histologie, Embriologie, Ed. Academicpres,  Cluj – Napoca 
7.     Vioara Mireşan  (2012) – Anatomie comparată, Histologie, Embriologie, Ed. Academicpres,  Cluj – Napoca 

Bibliografie Facultativă: 
1. Mureşan  E. şi col. (1979) - Anatomie, Histologie, Embriologie. E. D.P. Bucureşti. 
2. Paştea, E. şi col (1985) – Anatomia comparată a animalelor domestice. E. D.P. Bucureşti. 
3.     Ranga, V., Teodorescu, I. (1970) – Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Med. Bucureşti. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la workshopuri, mese rotunde a societăţii 
Anatomiştilor din România şi la simpozioane naţionale şi internaţionale.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificare periodică a cunoştinţelor 
teoretice rin referatele susţinute . 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
Oral / scris 

 
60% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea şi explicarea  preparatelor 
histologice şi a pieselor disecate pe specii 
de mamifere şi păsări. Verificare periodică 
a cunoştinţelor practice prin disecţiile 
efectuate la lucrările practice. Cunoaşterea 
tematicii prezentate la lucrările practice. 

Sunt prevazute: 
Evaluări orale și scrise 
 1 examen practic final. 

 
 
 
10% 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la colocviu şi examen este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Constantinescu Radu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.ing. Constantinescu Radu 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr.ing. Constantinescu Radu  

 



 

Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0310010109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1. 1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1. 2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1. 3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1. 4. Domeniul de studii Biotehnologii 
1. 5. Ciclul de studii1) 

Licență 

1. 6. Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii   
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biofizică 

2. 2. Titularul activităţilor de curs Conferențiar Dr. Andronie Luisa 
2. 3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conferențiar Dr. Andronie Luisa 

2. 4. Anul de studiu I 2. 5. Semestru  II 
 

2. 6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2. 7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4. 1. de curriculum Matematică şi biostatistică, Biochimie , Chimie analitica, Biologie celulară, Biologie moleculară 
4. 2. de competenţe Utilizarea fundamentelor  teoretice de Anatomie, Biochimie, Biologie celulară şi moleculară 

Pentru studierea şi  înşţelegerea proceselor biofizice din sistemele vii.  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5. 1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. Studenţii 

3. 1.  Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3. 2. curs 2 3. 3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3. 4. Total ore din planul de 
invatamant 56 din care: 3. 5.curs 28 3. 6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
3. 4. 1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3. 4. 2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3. 4. 3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3. 4. 4.Tutoriala 13 
3. 4. 5. Examinări 19 
3. 4. 6. Alte activităţi  - 
3. 7. Total ore studiu individual 69 
3. 8. Total ore pe semestru 125 
3. 9. Numărul de credite4 5 



pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  obligaţia de a respecta 
orarul destinat cursului. 

5 .2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Dirijarea activităţii fenemenelor fundamentale biofizice  ale materiei cu aplicare practică asupra organismelor vii 
ţinând cont de procesele metabolice ce au loc la nivel de celulă şi transfer de substanţă şi energie între sistemele 
vii  şi mediul înconjurător. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea unor capacităţi specifice microorganismelor celulare în vederea studierii proceselor metabolice ale 

acestora.  
Participarea la activităţile de cercetare prin implicarea studenţilor la experienţele din cadrul proiectelor 
interdisciplinare.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7. 1. Obiectivul general al disciplinei Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fenomenele fizice întâlnite în 
structurile vii şi studierea influenţei lor asupra dezvoltării şi funcţionării 
sistemelor biologice; 
Dezvoltarea  aptitudinilor şi a spiritului creativ în vederea formării unor 
specialişti în domeniu. 
 

7. 2. Obiectivele specifice Cunoaşterea legilor şi principiilor fizicii care stau la baza proceselor biologice; 
Studierea efectelor factorilor fizici (temperatură, presiune, radiaţii, câmp 
electric, câmp magnetic, câmp gravitaţional etc) asupra dezvoltării şi 
funcţionării biosistemelor; 
Cunoaşterea tehnicilor şi metodelor utilizate în studierea fenomenelor biofizice; 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de termodinamică clasică şi înţelegerea 
comportării sistemelor deschise din punct de vedere al termodinamicii 
biologice; 
Studierea proprietăţilor şi caracteristicilor stărilor de agregare la toate nivelele 
de organizare ale materiei vii; 
Compartimentarea apei în organismele vii; 
Studierea fenomenelor de suprafaţă şi moleculare; 
Înţelegerea mecanismelor de transport prin membrana celulară; 
Studierea şi înţelegerea proprietăţilor electrice ale materiei vii. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8. 1. CURS 
Număr  de ore – 28 
 
 Notiuni introductive, Mărimi fizice, Mărimi sclare și vectoriale 
  
 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
 
 

Observaţii 
1 prelegere = 2h 

 
1 prelegere 
 
 



 

Elemente de termodinamică biologică 

 Structura materiei 

Stările fizice de agregare ale materiei 

Apa în sistemele biologice 

Sisteme de dispersie 

Fenomene de suprafaţă 

Fenomene moleculare  de transport 

Mecanisme de transport prin membrana celulară 

Proprietăți electrice ale materiei vii 

 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 
2 prelegeri 

2 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegeri 

1 prelegere 

 
8. 2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 Noţiuni de tehnică şi securitatea muncii în laboratorul 
de  biofizică. Prezentarea şi organizarea lucrărilor de laborator. 
Sisteme de unităţi, transformări  
 
 Elemente de calcul vectorial, diferenţial şi integral. 
Prelucrarea statistică şi grafică a datelor experimentale. Calculul 
erorilor 
  
 
 Măsurarea masei şi biomasei  corpurilor cu ajutorul 
balantei tehnice si analitice  
               Determinarea dimensiunilor corpurilor cu ajutorul 
sublerului 
               Determinarea concentratiilor solutii colorate pe cale 
colorimetrica cu ajutorul colorimetrului  Duboscq 
 
              Determinarea densitatii corpurilor  
 
              Determinarea vâscozităţii unor lichide cu ajutorul 
vâscozimetrului Ostwald 
  
             Determinarea indicelui de refractie al lichidelor cu 
ajutorul refractrometrului Abbe si portabil 
             Polarimetrie 
             
Determinarea conductibilităţii biolichidelor 
 
               Măsurători calorimetrice: determinarea căldurilor 
specifice ale corpurilor solide şi lichide. 
           Determinarea coeficientului de tensiune superficială cu 
ajutorul stalagmometrului Traube 
           Studiul microscopului. Determinarea coeficientului 
micrometric. 
  
Colocviu de laborator 
  

 
Prezentarea normelor de 
securitate în laborator. 
Studierea mărimilor fizice 
şi a    unităţilor fundam. 
 
Calcule şi prelucrare 
statistică a rezultatelor;  
determinarea erorilor din 
timpul experienţelor 
 
Masa  şi biomasa  
corpurilor 
Dimensiunea corpurilor 
 
Determinarea 
concentratiilor  solutiilor 
colorate  
Determinaresa densitatii 
lichidelor si solidelor 
Vâscozitatea soluţiilor de 
alcool cu concentraţii 
diferite  
Indicele de refractie prin 
metode optice 
Determinarea 
concentratiei unei solutii 
Conductibilitatea 
electrochimică 
Determinarea mărimilor 
calorice la lichid.şi solid 
Tensiunea superficială a 
unor lichide 
Coeficientul microscopic 
Determirarea  marimii 
unui corp microscopic 
Colocviu 
 

 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare  laborator 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 1 lucrare laborator 
 
 1 lucrare  laborator 
 
 
 1 lucrae  laborator 
 
1 lucrare  laborator 
 
 
1 lucrare  laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare  laborator 
 
 1 lucrare  laborator 
 
1 lucrare  laborator 
 
1 lucrare  laborator 
 
 
 Colocviu 
 

  
 



Notă de curs 
1. Andronie Luisa,  Biofizică,- Manual didactic. Specializarea - Biotehnologii, Editura AcademicPres, 2020, e-ISBN: 
978 -973-744-835-4. 
Bibliografie Obligatorie: 
1. G. Ţarălungă, Biofizică şi meteorologie-Curs, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2003 
2. G. Ţarălungă, Biofizică moleculară şi celulară, Ed.Todesco, Cluj-Napoca, 2002 
3. R. Bozac, C. Trifan, Lucrări practice de biofizică, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 1996 
4. G. Ţarălungă, Tehnici şi metode de laborator în biofizică, Editura Mediamira,  Cluj-Napoca, 2006  
5. H.R.Criveanu, G. Ţarălungă, Elemente de fizică şi meteorologie aplicate la biosisteme, Editura Digital Data,      

Cluj-Napoca, 2004. 
6.    L. Andronie, Indrumător de lucrări practice specializarea biotehnologii, Ed. Napoca  Star, Cluj – Napoca, 2014 
Bibliografie Facultativă: 
1. R. Bozac, Curs de biofizică, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 1989 
2. C. Dimoftache, S. Herman, Elemente de biofizică, Ed. Cerres, Bucureşti, 1995 
3. E. Dragomirecu, L. Enache, Biofizică, EDP, Bucureşti,1993 
4. C .A. Dissescu, I. Luca, M. Tudor, M. L. Dăbulescu, D. Georgescu, V. Şoltuz, Fizică şi climatologie agricolă,EDP, 

Bucureşti, 1971. 
5. A. Popescu, Fundamentele biofizicii medicale, vol.I.,Ed. ALL, Bucureşti, 1994 
 6.   M. Blank, Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, San Francisco Press.Inc., 1993 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor şi nu numai. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10. 2. Metode de evaluare 
10. 3. 

Pondere din 
nota finală 

10. 4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Evaluare sumativă  

60% 
10. 5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Activitate la lucrări practice şi 
rezultate la colocviul de laborator 
Referate de specialitate  
Rezultatele testelor  

20% 
 
10% 
10% 

10. 6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), 
DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Conferențiar Dr. Andronie Luisa 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Conferențiar  Dr. Andronie Luisa 

Data avizării în 
departament 
.30.09.2021 

 
Director de departament 

Conferențiar  Dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii   Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii   Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Matematică şi statistică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrări Dr. Ancuţa Simona Rotaru 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef Lucrări Dr. Ancuţa Simona Rotaru 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la noţiuni elementare de matematică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii se vor prezenta la curs cu telefoanele mobile închise, nu sunt tolerate 
convorbirile telefonice in timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale. 
Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la continutul 
expunerii. Expunerea – prezentarea este organizată pe capitole în cadrul cursului, 
noţiune cu noţiune conform programei analitice. 
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările de seminar este obligatorie consultarea noţiunilor teoretice abordate la 
curs. Exemplificare şi fixare prin probleme la seminarii a noţiunilor predate la curs. 
Studenţii vor desfăşura activităţi individuale pe baza problemelor expuse la 
începutul seminarului şi vor fi atenţi la rezolvările prezentate pe tablă de alţi colegi. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4  4 
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Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 
 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
C2.1 Definirea şi explicarea conceptelor, teoriilor şi proceselor fundamentale ale matematicii şi statisticii  
utilizate în domeniul biotehnologiilor. 
C3.4 Utilizarea de tehnici şi criterii specifice pentru evaluarea eficienţei metodelor şi tehnicilor biotehnologice. 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e CT1.  Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi 

rigoare. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formareprofesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor dezvoltării economice, utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, cel puţin, a unei 
limbi de circulaţie internaţională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor şi metodelor de bază din 
statistica matematică. 

7.2. Obiectivele specifice Să formuleze modelul matematic al unor probleme practice folosite în domeniul 
biotehnologiilor (de ex. modelarea matematică a diverselor procese tehnologice 
de prelucrare a produselor alimentare). 
Să abordeze problemele din domeniul biotehnologiilor folosind legi 
probabilistice şi tehnici de optimizare. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Algebră 
Elemente de teoria mulţimilor. Elemente de 
combinatorică. Inducţia matematică. Progresii 
aritmetice şi geometrice 
Noţiunea de funcţie în matematică 
Definiţie. Exemple 
Operaţii cu funcţii reale 
Proprietăţi ale funcţiilor 
Polinoame şi ecuaţii polinomiale 
Elemente de algebră liniară 
Matrici şi determinanţi 
Sisteme liniare. Algoritmul lui Gauss 
Programare liniară 
Modelul matematic al problemelor de programare liniară 
Algoritmul Simplex 
Analiză matematică 
Siruri – noţiuni de bază 
Continuitatea funcţiilor, Derivabilitatea funcţiilor de o 
variabilă.  
Derivabilitatea funcţiilor de mai multe variabile.  
Calcul integral (pe scurt) 
Elemente de geometrie analitică în plan 
Planul euclidian, Puncte şi coordonate 
Dreapta în plan 
Elemente de calculul probabilităţilor 
Evenimente. Operaţii cu evenimente 
Scheme clasice de probabilitate 
Variabile aleatoare 
Elemente de statistică. Statistică biologică 
Noţiuni de bază. Modul de prezentare a datelor statistice 
Indicatori ai repartiţiilor de frecvenţe 
Verificarea ipotezelor statistice 
Analiza varianţei 
Repartiţii bidimensionale. 

Metode de predare 
 

 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
 
 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
 
Prelegere-
discuţii_exemplificare 
 
 
 
 

Observaţii 
 

 
2 prelegeri 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegeri 
 
 
2 prelegere 

 
 
 
 
 
1 prelegere 

 
 
2 prelegeri 
 
 
 
3 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Combinatorică, progresii. Inducţie matematică 
 
Funcţii şi proprietăţi  
 
Matrici, determinanţi. Algoritmul lui Gauss 
Programare liniară 
 
Continuitate, derivabilitate, integrabilitate 
 
Arii, volume. 
Dreapta în plan, puncte şi coordonate. Coliniaritate, 
condiţia de paralelism, perpendicularitate (abordare 
analitică) 
Probabilităţi. Variabile aleatoare şi valorile caracteristice 
ale acestora 
Statistică- modul de prezentare a datelor, indicatori 
statistici, verificarea testelor statistice 
 
 

 
 
Exemplificare – discuţii-
dezbateri 
Exemplificare – discuţii-
dezbateri 
Exemplificare 
Exemplificare – discuţii-
dezbateri 
Exemplificare – discuţii 
 
Exemplificare – discuţii-
dezbateri 
 
 
Exemplificare – discuţii 
 
Exemplificare – discuţii 
 

 
 
2 lucrări de seminar 
 
2 lucrări de seminar 
 
1 lucrare de seminar 
2 lucrări de seminar 
 
1 lucrare de seminar 
 
2 lucrări de seminar 
 
 
 
2 lucrări de seminar 
 
2 lucrări de seminar 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
 

1. Notiţe de curs 
2. ARAMĂ L., MOROZAN T (1978).  – Probleme de calcul diferenţial şi integral, Editura Tehnică, Bucureşti 
3. MICULA M., (2001)  – Matematici  aplicate, Editura Digital Data, Cluj Napoca 
4.  MICULA M., (1997)  – Matematică aplicată în agronomie,  Transilvania press, Cluj- Napoca 
5. NASTASESCU  (1981) – Exerciţii şi probleme de algebră, Editura didactică pedagogică, Bucureşti. 

 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. ATANASIU GH., COCAN A., COCAN M., (1968) – Elemente de programare liniară, Universitatea Braşov 
2. CIUCU G., CRAIU V., SACUIU I., (1974) – probleme de teoria probabilităţilor, Editura Tehnică 
3. CRAIU V., (1972) – Verificarea ipotezelor statistice, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
4. ROSCULET M., (1984) – Analiză matematică, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti 
5. FIHTENHOLT G.M., (1963) – Curs de calcul diferenţial şi integral, Vol I., II., III, Editura Tehnică, Bucureşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul disciplinei este în concordanţa cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o 
mai bună adaptare la cerinţele pieţii muncii a conţinutului disciplinei au avut loc discuţii şi întâlniri cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea noţiunilor de bază din 
algebră, analiză matematică, 
geometrie analitică aplicate în 
exerciţii 
Rezolvarea problemelor de 
probabilitate 
Fixarea noţiunilor statistice predate la 
curs prin probleme conforme: de 
prezentare a datelor statistice, de 
verificare a ipotezelor statistice.  
 

Verificare pe parcurs 
scris 

 
 

Verificare pe parcurs 
oral 

 
 
 
60% 
 
 
 
10% 

10.5. Seminar/Laborator  Rezolvarea de exerciţii şi probleme Sunt prevazute  2 verificari pe 
parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
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Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări de seminar la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Sef l. dr. Ancuţa Simona Rotaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Sef l. dr. Ancuţa Simona Rotaru 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

                      
 

Director de departament 
Conf. univ. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310010111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul 1 -Ştiinţe Fundamentale 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
       disciplinei Biologie celulară  
2.2. Titularul activităţilor de curs conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/  proiect conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 

 
2.6. Tipul de  
       evaluare 

Examen/ 
Evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul    
      disciplinei 

Conţinut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie generală, Chimie, Informatică 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe de apariţie a vieţii, de adaptare a unor organisme la condiţiile 

de mediu, cunoştinţe despre activitatea chimică de bază şi a implicaţiilor macromoleculelor 
biologice în procesele funcţionale normale şi în unele perturbări cu diferite cauze, de utilizarea 
datelor informatice în studiile biologice. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este explicativ şi interactiv, studenţii sunt stimulaţi la discuţii şi pot adresa 
întrebări pe tema expunerii.  
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
       laboratorului/ proiectului 

La laborator se iau notiţe, fiecare student va desfăşura o activitate individuală pe 
bază de observaţii cu materialele puse la dispoziţie de disciplină.  
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor.  

3.1. Număr de ore pe săptămână –  
       forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  lucrări practice 2  

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.  lucrări practice 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
3.4.4. Tutoriala 10 
3.4.5. Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
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Să utilizeze terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de Biologie celulară. 
Să utilizeze fundamentele teoretice ale Biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor de adaptare ale 
unor celule/ organisme.  
Să utilizeze microscopul optic de laborator, să poată aplica diferite tehnici de investigare ale celulelor.  
Să poată identifica structura şi organizarea celulelor animale şi vegetale, a componentelor matricei extracelulare, 
a funcţiilor generale şi speciale ale celulelor.  
Să poată explica procesul de multicelularitate a organismului şi de diferenţiere celulară, a fenomenelor de 
recunoaştere celulară, de îmbătrânire şi de moarte a celulelor, a cauzelor de apariţie a celulelor canceroase.  
Să poată planifica şi conduce activităţi specifice Biotehnologiilor Agricole în acord cu legislaţia în vigoare.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns
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Să poată elabora şi să respecte un program de lucru în domeniul ales şi să îşi realizeze atribuţiile cu 
profesionalism.  
Să poată aplica tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă şi să îşi asume 
responsabilitatea pentru rolul în echipă. 
Să se poată adapta uşor la condiţii diferite de lucru prin auto-evaluare continuă în colectiv. 
Să aibă capacitatea de a a-şi continua formarea profesională de-a lungul vieţii. 
Să demonstreze că poate utiliza tehnici moderne şi rapide de informare şi comunicare. 
Să aibă capacitatea de a utiliza cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. 
Să participe la activităţile de cercetare derulate în facultate şi universitate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază din Biologia celulară 
7.2. Obiectivele specifice Să cunoască metodele de cercetare utilizate în Biologia celulară. 

Să înţeleagă fenomenul vieţii, la nivel celular. 
Să poată explica procesele fiziologice de menţinere a vieţii celulei prin studiul 
cauză-efect.  
Să cunoască şi să înţeleagă funcţiile generale şi speciale ale celulei. 
Să cunoască şi să înţeleagă procesul de îmbătrânire şi de moarte celulară. 
Să cunoască factorii ce determină apariţia celulelor canceroase. 
Să cunoască impactul omului asupra evoluţiei vieţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
 
Introducere în Biologia celulară. Obiectul şi caracteristica generală. Etape 

importante în studiul celulei. Contribuţii româneşti în studiul celulei. 
Tehnici de investigare ale celulei. Noţiuni specifice utilizate în 
Biologie. 

Noţiuni generale despre celule. Originea celulei ancestrale. Celule 
procariote şi eucariote. Numărul, forma şi dimensiunile celulelor. 
Privire generală asupra celulei, ca punct nodal în structuralitatea 
organismului. Substanţele chimice din celulă şi rolul lor. Metabolismul 
celular. 

STRUCTURA ŞI ULTRASTRUCTURA CELULEI 
Biologia membranelor celulare. Tipuri de membrane celulare, organizarea 

lor moleculară şi compoziţia chimică. Suprafaţa celulară şi 
glicocalixul. Receptorii de membrană. Transportul prin membranele 
biologice. Joncţiunile celulare. Plasmodesmele. Privire generală asupra 
implicaţiilor membranelor în patologie. 

Citoplasma. Diferenţierile citoplasmatice. Microtubulii. Citoscheletul. 
Microtrabeculele. 

Nucleul în celula vie. Structura nucleului fixat la microscopul optic şi la 
cel electronic. 

Organitele citoplasmatice: ribozomii, centrosomul, reticulul 
endoplasmatic, complexul Golgi, mitocondriile, lizozomii, 
proteazomii, complexul exozom, exozomii vexicule, peroxizomii. 
Mecanismele digestiei celulare. 

Expansiunile suprafeţei celulare. Incluziunile citoplasmatice.  
Celula vegetală: diferenţieri faţă de celula animală şi cea umană. 
Funcţiile generale şi cele speciale ale celulei. Multicelularitatea 

organismului şi diferenţierea celulară. 
Matricea extracelulară. 
Recunoaşterea celulară, îmbătrânirea şi moartea celulei. 
Celula canceroasă. 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere, expunere 
cu utilizarea 
mijloacelor audio-
video 
(videoproiector şi 
prezentare Power-
Point), explicaţia, 
conversaţia  
 
 
 

Observaţii 
(1 prelegere= 2 ore) 

 
1 prelegere = 2 ore 
 
 
 
1 prelegere = 2 ore 
 
 
 
 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
 
 
1 prelegere = 2 ore 
 
1 prelegere = 2 ore 
 
3 prelegeri = 6 ore 

 
 

 
1 prelegere = 2 ore 
1 prelegere = 2 ore 
1 prelegere = 2 ore 
 
1 prelegere = 2 ore 
1 prelegere = 2 ore 
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8.2.  LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28 
Norme de protecţia muncii şi de comportare în laboratorul  
de Biologie celulară. Unităţi de măsură utilizate în Biologia celulară. 
Tehnica obţinerii preparatelor microscopice, metode utilizate. 
Noţiuni elementare de optică microscopică. Microscopul optic  
de laborator: descriere şi mod de utilizare. 
Morfologia şi componentele majore ale celulei -studiu la microscop 
Organitele citoplasmatice -studiu la microscop  
Expansiunile suprafeţei celulare -studiu la microscop 
Incluziunile citoplasmatice -studiu la microscop 
Multiplicarea şi diferenţierea celulelor –video, studiu la microscop  
Matricea extracelulară -studiu la microscop  
Îmbătrânirea şi moartea celulelor, limita Hayflick -video 
Examinare practică la microscop 

 
 
 
Explicaţia, 
demonstraţia,  
activitate 
individuală 
 în vederea 
realizării 
deprinderilor 
specifice  
 
 
 
Colocviu practic  

(1 lucrare lab = 2 ore) 
 
1 lucrare lab = 2 ore 
 
1 lucrare lab = 2 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Notiţe de curs şi de lucrări practice 
2. Benga Gh.,1985, Biologie celulară şi moleculară, Ed. Dacia, Cluj 
3. Cadar M.E., 2009, Celula vie, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4. Cadar M.E., 2013, Celula vie, Ediţia a 2-a revizuită, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
5. Voiculeţ N., L. Puiu, 1997, Biologia moleculară a celulei, Ed. BicAll, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1. Becker W.M. et al, 2009, The World of the Cell, 7th edition, Pearson Edu & Benjamin Cummings Inc. SF   
2. Enger E.D., Ross F.C., Bailey D.B., 2007, Concepts in Biology, 12th edition, McGraw Hill Higher Education, New York 
3. Junqueira C.L. and J. Carneiro, 2005, Basic Histology, Text & Atlas, McGraw-Hill Medical Publishing Div., NY  
4. Lodish H. et al., 1995, Molecular Cell Biology, 3rd edition, Scient. Amer. Books, W. Freeman and Co., NY 
5. Păiş V., 1995, Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti  
6. www.science.com   
7. www.cellbiology.com   

 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Biologiei celulare, a identificării unor căi de modernizare şi 
îmbunătăţire a conţinutului şi predării cursurilor în acord cu temele şi problemele actuale, cadrul didactic participă la 
manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la mobilităţile Erasmus şi asigură material didactic, bibliografic 
şi documentar tematic cu studii de cazuri pentru dezbaterile cu studenţii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea metodelor de cercetare în Biologia celulară. 
Celule procariote şi eucariote. Membranele celulare. 
Citoplasma. Nucleul celular. Organitele citoplasmatice. 
Expansiunile suprafeţei celulare. Incluziunile citoplasmatice. 
Matricea extracelulară. 
Celula vegetală: diferenţieri faţă de celula animală. 
Funcţiile generale şi cele speciale ale celulei.  
Multicelularitatea organismului şi diferenţierea celulară. 
Recunoaşterea celulară, îmbătrânirea şi moartea celulei.  
Celula canceroasă. 

Examen scris 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Laborator  Utilizarea microscopului de laborator. 
Componentele celulei animale şi vegetale. 
Matricea extracelulară. 

Colocviu practic 20% 

10.6.   Proiect Nu este cazul - - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
Obţinerea notei de trecere la colocviu practic este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/ Master/ Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplină fundamentală),  
          DD (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie) DO (disciplină opţională)  
          DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 
 

http://www.science.com/
http://www.cellbiology.com/
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Data completării 
01 octombrie  2021 

Titular curs 
conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

Titular lucrări laborator/seminarii 
conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

Data avizării în departament Director de departament 
Conf.dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Științe fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biochimie 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Andrea Bunea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. Dr. Florina Copaciu / Sef lucr. Dr. Adriana Urcan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul III 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie generală și organica, Anatomie, Genetică, Biologie celulară 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunostințe referitoare la noțiuni fundamentale de chimie și biologie 

celulară, anatomie, fiziologie și genetică. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa intrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumatorului  practic, fiecare 
student va desfașura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziție și descrise în îndrumătorul de lucrări practice. Disciplina academică se 
impune pe toata durata de desfașurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 19 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 - Utilizarea principiilor generale de organizare moleculară a meteriei vii 
 - Întelegerea principalelor tipuri de reacții biochimice care au loc la nivelul celulei 

- Utilizarea principalelor tipuri de biomolecule care se găsesc în organismele animale 
- Întelegerea rolului fiecărui tip de biomoleculă în buna funcționare a organsimului 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- Realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- Utilizarea tehnicilor de informare și comunicare 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea principalelor clase de biomolecule existente în organismele vii 
7.2. Obiectivele specifice Studentul învată principalele reacții calitative de identificare ale glucidelor, 

lipidelor, proteinelor, vitaminelor și a hormonilor 
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
BIOCHIMIE 1 
 
1. ORGANIZAREA MOLECULARĂ A 

ORGANISMULUI ANIMAL. Noțiuni introductive. 
Definiția și obiectul biochimiei. Caracterul 
interdisciplinar. Principii generale de organizare 
moleculară a materiei vii. 

2. Compoziția chimică a organismelor. Biomolecule și 
biomacromolecule. Tipuri de reacții biochimice ce se 
desfasoară la nivelul celulei. 

3. GLUCIDE. Caracterizarea generală, rol biochimic, 
clasificare. Monoglucide: structură și izomerie, 
proprietăți fizice și chimice, reprezentanți mai 
importanți. Diglucide și poliglucide importante în 
regnul vegetal și animal. 

4. LIPIDE.Caracterizare generală, rol biochimic, 
clasificare.Tipuri de lipide. Acizi grași. Steroli și 
derivați. Lipide simple (gliceride). Glicerofosfolipide. 
Sfingolipide. 

5. PROTIDE. Caracterizare generală, funcțiile 
protidelor, diversitatea structurală a 
macromoleculelor proteice și semnificația acestora 
pentru procesele vitale. Aminoacizi: clasificare, 
proprietăți, reprezentanți. Aminoacizi esentiați. 
Importanță. Peptide și polipeptide naturale. Structura, 
proprietăți, rol biochimic. Holoproteide: constituție, 
clasificare, proprietăți fizice, chimice și biologice. 

6. Structura și configurația macromoleculelor proteice 
(primară, secundară, terțiară și cuaternară).   
Heteroproteide: structura și rol biochimic. 
Hemoglobine și derivați. 

7. ACIZI NUCLEICI. Caracterizare generală, rol  
biologic, structura, proprietăți. Baze nucleice, 
nucleozide și nucleotide. Nucleotide polifosforilate. 
Compuși macroergici. Tipuri de acizi nucleici și 
semnificația lor biologică (transmiterea caracterelor 
ereditare și biosinteza proteinelor). 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1,5 prelegeri 

 
 
 

 
 
 
 
1,5 prelegeri 
 
 
 
1,5 prelegeri 
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8. VITAMINE. Considerații generale, clasificare, rol 
biochimic. Vitamine hidrosolubile. Corelații vitamine-
coenzime și implicații biochimice.Vitamine liposolubile 

9. HORMONI. Definiție, clasificare, rol biochimic. 
Mecanisme generale de acțiune a hormonilor. 
Structura și proprietățile principalilor hormoni. 
Mecanismul specific de acțiune al hormonilor. 

Prelegere 
 
 
Prelegere 

1,5 prelegeri 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 
BIOCHIMIE 1 
 
1. Glucide. Reacții de identificare: monoglucide, 

diglucide, poliglucide. 
 

2. Lipide. Comportarea grasimilor față de solvenți. 
Reacții specifice lipidelor și acizilor grași. 
Saponificarea lecitinei și identificarea colinei. 
Identificarea colesterolului și a acizilor biliari. 
 

3. Protide. Identificarea proteinelor prin reacții de 
culoare și de precipitare. Determinarea punctului 
izoelectric. Identificarea spectroscopică a 
hemoglobinei. Nucleoproteide. Izolarea și 
identificarea acizilor nucleici. 
 

4. Vitamine. Reacții de identificare.  
 Hormoni. Reacții de identificare 
 

5. Verificarea cunoştinţelor 

 
 
 

 
 
 
 
 
4 lucrări laborator 
 
 
4 lucrări laborator 
 
 
 
 
4 lucrări laborator 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. A. Lujerdean, A. Varga, Metode si tehnici de laborator in biochimie, Ed. Academicpres, 2002. 
2. A. Lujerdean, A. Varga, Biochimie descriptiva, Ed. Napoca Star, 2002. 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. V. Tămaş, M. Serban, M. Cotruţ, Biochimie medicală veterinară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
2. Lehninger, A.L., Biochimie, vol.1 şi 2, Editura Tehnică,Bucureşti, 1987 şi 1992. 
3. Pamela C. Champe, Harvey R., Biochemistry, Lippincott’s Illustrated Reviews 1987 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale Societății Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale biochimiei în context naţional şi 
internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul întelege organizarea 
moleculară a organismului animal, 
intelege compoziția chimică a 
organismelor vii.  
Cunoaște principalele clase de 
biomolecule. 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
scris 

 
 

 
80% 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplică corect protocoalele 
de lucru. 
Studentul are abilități practice 
dobandite în munca de laborator. 

 
Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

20% 
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Verificare periodică a cunoştinţelor 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
       (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
       (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Prof. Dr. Andrea Bunea 

Titular lucrari laborator/seminar 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea 
disciplinei FIZIOLOGIE ANIMALĂ 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Cocan Daniel   
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr. Cocan Daniel   
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Anatomie, histologie, embriologie ; Biologie celulară şi moleculară ; Biochimie animală şi Biofizică animală 
4.2. de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Orele de curs se desfăşoară săptămânal în plenul anului, cursul se desfăşoară în plen. Cursul 

este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. Disciplina 
universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici 
un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară săptămânal în plenul anului în laboratoare pe grupe 
de studenţi. Lucrările practice se axează pe aspectele aplicative ale noţiunilor teoretice şi 
constă în însuşirea de către studenţi a cunoştiinţelor necesare pentru înţelegerea 
fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea funcţiilor diferitelor 
organe, integrarea  lor  într-un sistem funcţional unitar şi integrarea organismului în 
mediul său de viaţă. La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  
practic, fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 
puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

6. Competenţe specifice acumulate 
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- ameliorarea performanţelor biologice ale unor organisme prin metode biotehnologice; 
- utilizarea proceselor biologice în toate formele şi nivelele de manifestare a acestora pentru a obţine bioproduse 

de interes; 
- operarea instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul biotehnologiilor agricole; 
- expertizarea şi controlul produselor de biosinteză; 
- protecţia mediului şi neutralizarea produselor reziduale prin metode biotehnologice; 
- abilitatea de a concepe şi conduce activităţi de cercetare în condiţii de asistenţă calificată; 
- utilizarea unor biopreparate în domeniul agricol; 
- managementul şi marketingul produselor biotehnologice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 19 
3.4.5.Examinări 15 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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- capacitatea de a coordona grupuri de lucru restrânse; 
- capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a comunica 

rezultate în mod demonstrativ; 
- angajarea clară pe calea propriei dezvoltări profesionale. 
- competenţe elementare finaciar-contabile şi de legislaţie în domeniul biotehnologiilor agricole; 
- utilizarea  sistemelor informaţionale pentru proiectarea, realizarea şi conducerea proceselor biotehnologice; 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul disciplinei constă în predarea şi însuşirea de către studenţi a cunoştiinţelor 
necesare pentru înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor care controlează 
coordonarea funcţiilor diferitelor organe, integrarea  lor  într-un sistem funcţional 
unitar şi integrarea organismului în mediul său de viaţă. În final, scopul disciplinei de 
fizilogie este acele de a asigura baza teoretică pentru înţelegerea şi aplicarea 
tehnologiilor de creştere a animlelor domestice. 

7.2. Obiectivele specifice   - Însuşirea şi utilizarea adecvată a notiunilor de fiziologie, a aparatelor şi 
sistemelor mamiferelor; 
- înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea 

funcţiilor diferitelor organe,  
- înţelegerea sistemului funcţional unitar al organismului în mediul său de viaţă. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
FIZIOLOGIA GENERALĂ 
Rolul fiziologie ca ştiinţă. Caracteristicile materiei vii, sisteme biologice şi nivelele 
structural-funcţionale ale materiei vii. Noţiuni de fiziologie celulară. 
 Mecanismele transferului de substanţă prin membranele celulare. Reglarea 
permeabilităţii celulare. 
FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS 
Componentele funcţionale ale sistemului nervos central. Caracteristicile generale ale 
nervilor şi ale centrilor nervoşi. Sinapsa. Actul reflex.  
Fiziologia segmentelor encefalice: măduvei spinării, bulbului rahidian, cerebelului, 
mezencefalul, diencefalul. 
Funcţiile sistemului nervos vegetativ. Proprietățile fibrei nervoase. 
Sistemul nervos vegetativ. Telencefalul .activitatea nervoasă superioară 
FIZIOLOGIA SISTEMULUI ENDOCRIN 
Caracteristicile generale ale hormonilor. Caracteristicile funcţionale ale sistemului 
endocrine. 
Fiziologia glandelor: Hipofiza. Tiroida. Paratiroida. Pancreasul endocrin. Suprarenalele. 
Reglarea secreţiei hormonale. Alte formaţiuni endocrine. Hormonii tisulari. 
FIZIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR 
Fiziologia muşchilor striaţi: caracteristici structurale şi funcţionale. 
 Fiziologia muşchilor netezi, caracteristici funcționale. 
FIZIOLOGIA ANALIZATORILOR 
Simţuri organice. Caracteristicile generale ale analizatorilor. 
Analizatorii: cutanaţi, gustativi, olfactiv, vizuali, auditivi şi vestibulari. Analizatorii  
interni. 
VITAMINELE: Rolul fiziologic pe care îl au in organismul mamiferelor, vitaminele 
liposolubile, vitaminele hidrosolubile. 

Metode de predare 
 

-Cursul se prezintă 
sub formă de 
Powerpoint 
-Cursul este 
interactiv, tematica 
se dezbate cu 
studenții 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 

Observaţii 
 
 

1prelegere 
 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
1prelegere 
 
1prelegere 
1prelegere 
 
1prelegere 
1prelegere 
1prelegere 
 
 
1prelegere 
1prelegere 
 
1prelegere 
1prelegere 
 
1prelegere 
 

 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
FIZIOLOGIA GENERALĂ. Aparate, instrumentar şi substanţe utilizate în 
laboratotul de fiziologie animală.  
Contenţia animalelor. Metoda grafică. Fenomene fizico-chimice ale materiei vii.  
Difuziunea. Osmoza. Fenomenele de suprafaţă. Enzimele. Identificarea şi dozarea 
enzimelor. Specificitatea de substrat şi de acţiune a enzimelor. 
FIZIOLOGIA  SISTEMULUI NERVOS 
 Verificarea legilor lui Bell-Magendie pe broască. Actul reflex simplu. Analiza arcului 
reflex. Determinarea timpului reflex sau a perioadei de latenţă. 
Legile reflexelor medulare ale lui Pflüger. Demonstrarea tonusului muscular central. 
Efectul lezării spinale. Efectul inhibitor al centrilor nervoşi superioriasupra măduvei. 

 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 

 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
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Evidenţierea înhibiţiei periferice. Formarea unui reflex condiţionat la câine. 
FIZIOLOGIA GLANDELOR ENDOCRINE 
Efectul ocitocinei asupra uterului izolat sau intestinului. 
FIZIOLOGIA  MUŞCHILOR 
Elasticitatea muşchilor gastrocnemian de broască. Contracţia simplă a muşchiului 
striat. Contracţia compusă a muşchiului striat.  
Contracţia muşchiului neted. 
Înscrierea şi calculul travaliului mecanic al muşchiului. 
Înscrierea grafică a fenomenului de oboseală al muşchilului gastocnemian de broască. 
Evidenţierea potenţialului de repaus şi de acţiune al muşchiului gastrocnemian. 
FIZIOLOGIA ANALIZATORILOR.Analizatorul optic. Analizatorul auditiv. 
VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR 

activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 

1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Vioara Mireşan (1997) – Anatomia şi fiziologia animalelor domestice. Ed. Genesis,  Cluj-Napoca. 
2. Vioara Mireşan (2001) – Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţii. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Vioara Mireşan , Adel Ersek Adel, Răducu Camelia (2003) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
4. Vioara Mireşan – notiţe de curs. 
5. Constantinescu  Elena,  Adel  Schuller  (1996) – Caiet  de  lucrări  practice  de  fiziologie animală. Tipo   
Agronomia,  Cluj – Napoca . 

Bibliografie Facultativă: 
1. N. Cristea,  I. Boişteanu,  Elena Barza,  T. Barbura   ( 1978 ) –  Fiziologia  animalelor domestice, E.D.P.  Bucureşti. 
2. V. Pintea, D. A. Manta,  M. Cotruţ, G. Salăgeanu (1982) – Fiziologie, E.D.P. Buc. 
3. D. Roşca  (1977) – Fiziologie animală , E.D.P.  Bucureşti. 
4. Constantinescu  Elena  (1994)  –  Curs de  Fiziologie   Animală,  partea  I –a ,  Tipo Agronomia,  Cluj – Napoca . 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai 
actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la simpozioane naţionale şi internaţionale din domeniul de 
specialitate, conducere doctorat în specialitatea Fiziologie animală, director sau membru în teme de certcetare.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificare periodică a cunoştinţelor 
teoretice prin referatele susţinute . 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
Oral / scris 

 
70% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Învăţarea studenţilor cu deprinderile practice 
pentru cunoaşterea funcţiilor fiecărui aparat 
şi sistem în vederea aplicării acestora în 
practică pentru creşterea economicităţii 
investiţiei. Verificare periodică a 
cunoştinţelor practice. Cunoaşterea tematicii 
prezentate la lucrările practice. 

Sunt prevazute: 
Evaluări orale și scrise 
 1 examen practic final. 

 
 
 
10% 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la colocviu şi examen este conditie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel     

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel     

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310020104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul 1 -Ştiinţe Fundamentale 
1.4. Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
       disciplinei Biologie moleculară  
2.2. Titularul activităţilor de curs conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/  proiect conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 1 

 
2.6. Tipul de  
       evaluare 

VP/ 
Continuă 

2.7. Regimul    
      disciplinei 

Conţinut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie celulară, Anatomie, Biologie generală,  Biochimie, Biofizică, Informatică 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe de anatomie şi citologie, de adaptare şi evoluţie a 

organismelor la condiţiile de mediu, să înţeleagă noţiunile de bariere tisulare interne şi externe 
prin mecanismele biochimice şi biofizice la nivel molecular implicate în funcţiile lor normale şi a 
unor aspecte patologice, de utilizarea datelor informatice în studiile biologice.   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii sunt stimulaţi la discuţii şi pot adresa întrebări pe 
tema expunerii.  
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
       laboratorului/ proiectului 

La laborator se iau notiţe, fiecare student va desfăşura o activitate individuală pe 
bază de observaţii cu materialele puse la dispoziţie de disciplină.  
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor.  

3.1. Număr de ore pe săptămână –  
       forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  lucrări practice 2  

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.  lucrări practice 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4. Tutoriala 10 
3.4.5. Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să utilizeze terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de Biologie moleculară (barierele tisulare). 
Să utilizeze fundamentele teoretice ale Biotehnologiilor în vederea menţinerii stării de sănătate a organismelor.  
Să aibă competenţa de a explica procesele biologice fundamentale de schimburi fiziologice la nivel molecular în 
organele/ţesuturile vitale. 
Să poată planifica şi conduce activităţi specifice Biotehnologiilor Agricole în acord cu legislaţia în vigoare.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să poată elabora şi respecta un program de lucru în domeniul ales şi să îşi realizeze atribuţiile cu profesionalism.  
Să poată aplica tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă şi să îşi asume 
responsabilitatea pentru rolul în echipă. 
Să se poată adapta uşor la condiţii diferite de lucru prin auto-evaluare continuă în colectiv. 
Să aibă capacitatea de a a-şi continua formarea profesională de-a lungul vieţii. 
Să demonstreze că poate utiliza tehnici moderne şi rapide de informare şi comunicare. 
Să aibă capacitatea de a utiliza cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. 
Să participe la activităţile de cercetare derulate în facultate şi universitate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază din Biologia moleculară (barierele 
tisulare) 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască metodele de cercetare utilizate în Biologia moleculară. 
Să înţeleagă noţiunea de barieră tisulară vitală şi structurile ei. 
Să poată explica procesele fiziologice de menţinere a vieţii prin studiul cauzei şi 
efectului.  
Să cunoască şi să înţeleagă toate funcţiile barierelor tisulare pentru homeostazia 
organismului. 
Să cunoască factorii perturbatori ce pot influenţa funcţionarea normală a 
barierelor tisulare. 
Să cunoască impactul medicinii moderne asupra calităţii vieţii. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.  CURS 
Număr  de ore – 28 
 
Bariera cutanată. Ultrastructura barierei cutanate în epiderm,  

la nivelul joncţiunii dermo-epidermice, la nivelul dermului  
şi hipodermului. Funcţiile barierei cutanate. 

Bariera respiratorie. Ultrastructura barierei respiratorii.  
Mecanismele moleculare implicate în schimburile de la  
nivelul barierei aer-sânge. Bariera respiratorie la păsări. 

Bariera hemato-tisulară. Morfostructura patului microvascular. 
Ultrastructura barierei hemato-tisulare. Mecanisme moleculare 
implicate în schimburile de la nivelul barierei hemato-tisulare. 
Bariera endotelială la nivelul sistemului limfatic. 

Bariera digestivă. Ultrastructura barierei digestive. Mecanisme 
moleculare implicate în funcţiile barierei digestive. Bariera 
digestivă la rumegătoare şi la păsări. 

Bariera urinară. Ultrastructura barierei urinare. Mecanisme 
moleculare implicate în funcţiile barierei urinare. Bariera 
urinară la păsări. 

Bariera genitală. Structura şi funcţiile barierei genitale la femele şi 
la masculi. Bariera genitală la păsări. 

Bariera placentară. Apariţia şi dezvoltarea placentei. Tipuri de 
bariere placentare. Mecanisme moleculare implicate în 
schimburile feto-materne. 

Bariera mezotelială. Ultrastructura şi funcţiile barierei mezoteliale. 
Bariera hemato-lichidiană şi bariera hemato-encefalică. 

Mecanisme moleculare implicate în funcţiile barierei hemato-
lichidiene şi hemato-encefalice.  

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prelegere, expunere cu 
utilizarea mijloacelor 
audio-video 
(videoproiector şi 
prezentare Power-Point), 
explicaţia, conversaţia  
 
 

Observaţii 
(1 prelegere = 2 ore) 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
2 prelegeri = 4 ore 
 
 
1 prelegere = 2 ore 

 
1 prelegere = 2 ore 

 
 
1 prelegere = 2 ore 
 
1 prelegere = 2 ore 
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8.2.  LUCRĂRI  PRACTICE 
Număr de ore – 28  
Norme de protecţia muncii şi de comportare în laboratorul de BM  
Studiul barierei cutanate - studiu la microscop, video 
Studiul barierei respiratorii - studiu la microscop, video  
Studiul barierei hemato-tisulare - studiu la microscop, video 
Studiul barierei digestive - studiu la microscop, video 
Studiul barierei urinare - studiu la microscop, video 
Studiul barierei genitale - studiu la microscop, video 
Studiul barierei placentare - studiu la microscop, video 
Studiul barierei mezoteliale - studiu la microscop 
Studiul barierei hemato-lichidiene şi hemato-encefalice - studiu la 
        microscop 
Examinare practică 

 
 
 
 
 
Explicaţia, demonstraţia,  
activitate individuală 
în vederea realizării 
deprinderilor specifice  
pe studiu de caz  
 
 
 
Dezbatere studiu de caz 

(1 lucrare lab = 2 ore) 
 
0,5 lucrare lab = 1 oră 
1,5 lucrare lab = 3 ore 
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
2 lucrări lab = 4 ore   
2 lucrări lab = 4 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
1 lucrare lab = 2 ore 
 
1 lucrare lab = 2 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Notiţe de curs și de lucrări practice. 
2. Alberts B. et al., 1989, Molecular Biology of the Cell, Gerald Publishing Inc., New York 
3. Cadar M. E. 2007, Biologie moleculară –barierele tisulare, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4. Cadar M.E., 2013, Celula vie, Ediţia a 2-a revizuită, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
5. Cornilă N., Manolescu N., 1995, Structura şi ultrastructura organelor la animalele domestice, Ed. Ceres, Bucureşti 
6. Eroschenko V.P., 2005, Di Fiore’s Atlas of Histology with Functional Correlations, 10th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 
7. Israil A.M., 2000, Biologie moleculară, Ed. Humanitas, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1. Johnson E.K.,2000, Histology and Cell Biology, Williams and Wilkins, Baltimore, Maryland 
2. Lodish H. et al, 1995, Molecular Cell Biology, 3rd edition, Scient. Amer. Books, Freeman and Co., NY  
3. Mescher Antony L., 2010, Junqueira’s Basic Histology, Text & Atlas, 12th ed, McGraw-Hill Co. Inc., Medical Education, New York.   
4. Moyes C.D., Patricia M. Schulte, 2008, Principles of Animal Physiology, 2nd ed, Pearson Education & Benjamin Cumming Inc. San Francisco 
5. Păiş V., 1995, Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti 
6. Starr Cecie, Evers Christine A., Starr Lisa, 2006, Biology –concepts and applications, 6th ed, Thomson Brooks/Cole Corp. USA 
7. www.science.com   
8. www.molecularbiology.com 

 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Biologiei moleculare (barierele tisulare), a identificării unor căi de 
modernizare şi îmbunătăţire a conţinutului şi predării cursurilor în acord cu temele şi problemele actuale, cadrul didactic 
participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la mobilităţile Erasmus şi asigură material didactic, 
bibliografic şi documentar tematic cu studii de cazuri pentru dezbaterile cu studenţii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Noţiunea de barieră tisulară şi funcţionarea ei la 
nivel molecular. 
Barierele tisulare externe. 
Barierele tisulare interne. 

Verificare pe parcurs 
Test scris 
 
 

20% 
70% 
 
 

10.5. Laborator  Barierele tisulare externe. 
Barierele tisulare interne. 

Dezbatere pe studiu de caz 10% 

10.6.  Proiect Nu este cazul - - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
Obţinerea notei de trecere la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/ Master/ Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplină fundamentală),  
          DD (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie) DO (disciplină opţională)  
          DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
01 octombrie 2021 

Titular curs 
Conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Conf. dr. Mirela-Emilia Cadar 

 
Data avizării în departament 

 
Director de departament 

Conf.dr. Radu Constantinescu 
 

http://www.science.com/
http://www.molecularbiology.com/
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biochimie 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Andrea Bunea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul IV 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie generala si organica, Chimie analitica, Biologie celulara 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la notiuni fundamentale de chimie, biologie 

celulara, anatomie, fiziologie si genetica 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 12 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
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le

 - capacitatea de a întelege procesele biochimice care au loc în digestia și absorbția glucidelor, lipidelor și   
protidelor 

- capacitatea de a întelege căile generale prin care are loc metabolismul lipidelor simple și complexe 
- intelegerea cailor generale de metabolizare a aminoacizilor 
- capacitatea de a intelege rolul apei în organismul animal și ce presupune echilibrul acido-bazic 
 

C
om

pe
te
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e 
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e - elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- utilizarea tehnicilor de informare și comunicare 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de a intelege principalelor procese metabolice din organismele vii. 
7.2. Obiectivele specifice Intelege dozarea principalelor clase de biomolecule (glucide, lipide, proteine) 

din medii biologice precum si determinarea componentelor anorganice dar si a 
componentelor  anormale prezente in diferite medii biologice. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
BIOCHIMIE  2 
 

1. METABOLISMUL INTERMEDIAR 
    OXIDAREA BIOLOGICA. Metabolismul  

oxigenului. Formarea apei in catena de oxidare 
celulara. Fosforilarea oxidativa. 

2. METABOLISMUL GLUCIDELOR. Procese 
biochimice care au loc in digestia si   absorbtia 
glucidelor. Metabolismul glicogenului. 
Glicoliza. Catabolismul aerob al glucozei. 

3. METABOLISMUL LIPIDELOR. Procese 
biochimice care au loc in digestia, absorbtia si 
depozitarea lipidelor. Catabolismul si 
anabolismul acizilor grasi. Metabolismul 
lipidelor simple si complexe. Controlul 
metabolismului lipidic. 

4. METABOLISMUL PROTIDELOR. Procese 
biochimice care au loc in digestia proteinelor si 
absorbtia aminoacizilor. Cai generale de 
metabolizare a aminoacizilor. Metabolismul 
amoniacului. Ureogeneza. Metabolismul 
specific al unor aminoacizi. Biosinteza 
aminoacizilor din regnul vegetal si animal. 

5. METABOLISMUL ACIZILOR NUCLEICI. 
Biosinteza acizilor nucleici. Replicarea ADN-
ului. Catabolismul purinelor si pirimidinelor. 
Semnificatii biologice. 

6. METABOLISMUL HIDROMINERAL. 
Proprietatile si rolul apei in organismul animal. 
Metabolismul K, Na, Ca, Mg, Cl, P, S. 
Echilibrul acido- bazic. 

 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 

Observaţii 
 

 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
 

 
2 prelegeri 
 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
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BIOCHIMIE  2 
 
1. Dozarea glucidelor din medii biologice. Metode 

bazate pe caracterul reducator. Dozarea glucozei din 
sange. 

2. Extractia si dozarea lipidelor totale. Determinarea 
lipidelor totale prin repartitie. Determinarea 
colorimetrica a colesterolului din sange. 
Cromatografia in strat subtire a fosfolipidelor. 

3. Protide. Determinarea proteinei brute. Metoda 
Kjeldahl. Metoda Sörensen de titrare a aminoacizilor. 
Determinarea refractometrica a proteinelor serice. 
Determinarea aminoacizilor prin metoda 
colorimetrica. 

4. Componente anorganice. Determinarea clorului din 
ser. Determinarea fosforului anorganic. Determinarea 
calciului din ser. 

5. Determinarea unor componente anormale din urina: 
Proteine, glucide, corpi cetonici, acizi biliari, 
pigmenti biliari, hemoglobina. 

6. Verificarea cunostintelor 

 
 
2 lucrari laborator 
 
 
4 lucrari laborator 
 
 
 
4 lucrari laborator 
 
 
 
 
2 lucrari laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. A. Lujerdean, A. Varga, Metode si tehnici de laborator in biochimie, Ed. Academicpres, 2002. 
2. A. Lujerdean, Biochimie metabolism, Ed. Academicpres, 2003. 

 
Bibliografie Facultativă: 

3. V. Tămaş, M. Serban, M. Cotruţ, Biochimie medicală veterinară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1981. 

4. A. Popescu şi colab., Tratat de biochimie medicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1991.  
5.  Lehninger, A.L., Biochimie, vol.1 şi 2, Editura Tehnică,Bucureşti, 1987 şi 1992. 
6.  Pamela C. Champe, Harvey R., Biochemistry, Lippincott’s Illustrated Reviews 1987 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniuni ale Societatii Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale biochimiei în context naţional şi 
internaţional. 

 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul intelege metabolismul 
energetic (oxidare celulara, catena de 
respiratie).  
Cunoaste principalele cai metabolice 
aplicate la diferitele clase de 
biomolecule.  
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
scris 

 
 

 
80% 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplica corect protocoalele 
de lucru. 
Studentul are abilitati practice 
dobandite in munca de laborator. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii prezentate 
la lucrările practice. 

Sunt prevazute  2 verificari pe 
parcurs 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
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1    Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
      (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
      (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Prof. Dr. Andrea Bunea 

Titular lucrari laborator/seminar 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Sef lucr. Dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei FIZIOLOGIE ANIMALĂ 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. ing. Cocan Daniel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr.ing. Cocan Daniel   
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, histologie, embriologie ; Biologie celulară şi moleculară ; Biochimie animală şi Biofizică animală 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Orele de curs se desfăşoară săptămânal în plenul anului, cursul se desfăşoară în 
plen. Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a 
cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele 
mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară săptămânal în plenul anului în laboratoare pe grupe 
de studenţi. Lucrările practice se axează pe aspectele aplicative ale noţiunilor teoretice şi 
constă în însuşirea de către studenţi a cunoştiinţelor necesare pentru înţelegerea 
fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea funcţiilor diferitelor 
organe, integrarea  lor  într-un sistem funcţional unitar şi integrarea organismului în 
mediul său de viaţă. La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  
practic, fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 
puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 16 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- ameliorarea performanţelor biologice ale unor organisme prin metode biotehnologice; 
- utilizarea proceselor biologice în toate formele şi nivelele de manifestare a acestora pentru a obţine bioproduse 

de interes; 
- operarea instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul biotehnologiilor agricole; 
- expertizarea şi controlul produselor de biosinteză; 
- protecţia mediului şi neutralizarea produselor reziduale prin metode biotehnologice; 
- abilitatea de a concepe şi conduce activităţi de cercetare în condiţii de asistenţă calificată; 
- utilizarea unor biopreparate în domeniul agricol; 
- managementul şi marketingul produselor biotehnologice. 

C
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nţ
e 
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- capacitatea de a coordona grupuri de lucru restrânse; 
- capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a comunica 

rezultate în mod demonstrativ; 
- angajarea clară pe calea propriei dezvoltări profesionale. 
- competenţe elementare finaciar-contabile şi de legislaţie în domeniul biotehnologiilor agricole; 
- utilizarea  sistemelor informaţionale pentru proiectarea, realizarea şi conducerea proceselor biotehnologice; 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul disciplinei constă în predarea şi însuşirea de către studenţi a 
cunoştiinţelor necesare pentru înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor 
care controlează coordonarea funcţiilor diferitelor organe, integrarea  lor  
într-un sistem funcţional unitar şi integrarea organismului în mediul său de 
viaţă. În final, scopul disciplinei de fizilogie este acele de a asigura baza 
teoretică pentru înţelegerea şi aplicarea tehnologiilor de creştere a 
animlelor domestice. 

7.2. Obiectivele specifice   - Însuşirea şi utilizarea adecvată a notiunilor de fiziologie, a aparatelor şi 
sistemelor mamiferelor; 
- înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea 

funcţiilor diferitelor organe,  
- înţelegerea sistemului funcţional unitar al organismului în mediul său de 

viaţă. 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
METABOLISMUL 
Generalități asupra metabolismului intermediar 
Metabolismul glucidelor – proveniență, anabolismul și catabolismul glucidelor  
Metabolismul lipidic: lipide de rezervă, de constituție și circulante,; sinteza lipidelor; 
catabolismul lipidelor. Metabolismul acizilor grași volatile la rumegător.  
Metabolismul protidelor: protein de constituție, circulante și rezervă, căile de metabolizare; 
biosinteza proteinelor. 
Metabolismul hidro-mineral-circuitul hydric; proveniența apei în organism și reglarea 
metabolismului hydric; circuitul, rolul și reglarea sărurilor minerale.  
Metabolismul energetic – metabolismul bazal, metabolismul de întreținere și de producție, 
mecanismele termoreglării și coordonarea homeostaziei termice. 
Reglările neuro-endocrine a metabolismelor. 
FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV. 
Digestia şi absorbţia bucală: prehensiunea, masticaţia, deglutiţia.  
Secreţia salivară. Secreţia gastrică. Motilitatea stomacului, intestinului subţire şi gros. 
Defecaţia.  
Digestia şi absorbţia la rumegătoare: motilitatea complexului gastric. Conţinutul rumenal. 
Metabolizarea substanţelor organice în rumen. Digestia şi absorbţia în intestinul subţire: 
secreţia biliară, secreţia pancreatică şi secreţia intestinală. Digestia şi absorbţia în intestinul 
gros. Particularităţile digestiei la porc, cal, păsări. Absorbţia apei, electoliţilor şi substanţelor 
organice în intestinul subţire. Reglarea consumului de furaje. 
FIZIOLOGIA APARATULUI CIRCULATOR 
Sângele: compoziţia şi rolul sângelui. Alte lichide ale mediului intern: limfa, lichidul 
interstiţial. 
Proprietăţile  structural-funcţionale ale cordului. Circulaţia sângelui în vase. Reglarea 
circulaţiei sanguine. 
FIZIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR 
Mecanica respiraţiei. Ventilaţia pulmonară. Transportul oxigenului prin sânge.  
Respiraţia la păsări. Reglarea respiraţiei. 
FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR 

Metode de 
predare 

 
-Cursul se 
prezintă sub 
formă de 
Powerpoint 

-Cursul 
este 

interactiv, 
tematica 

se dezbate 
cu 

studenții 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 
 
 

1prelegere 

 
 
 
 
1prelegere 

 
 
 
3prelegere 
 
 
 
 
2prelegere 
 
 

1prelegere 

 

1prelegere 

 
1prelegere 

1prelegere 
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 Compoziţia urinei. Formarea urinei. 
Reglarea diurezei. Micţiunea. 
FIZOLOGIA APARATULUI  REPRODUCĂTOR 
Fiziologia aparatului reproducător mascul.fiziologia aparatului reproducător femel. 
Fecundaţia. Gestaţia. Parturiţia.  
Particularităţile fiziologice ale fătului şi nou-născutului.  
FIZIOLOGIA GLANDEI MAMARE  
Reglarea creşterii şi dezvoltării glandei mamare. Lactogeneza şi ejecţia. Compoziţia laptelui. 
Particularităţi ale lactaţiei pe specii. 
COMPORTAMENTUL ANIMALELOR 

 
1prelegere 
 
 
 
 
1prelegeri 
 
1prelegere 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
FIZIOLOGIA  APARATULUI  DIGESTIV. Studiul secreţiei salivare. Efectul 
substanţelor parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice asupra secreţiei 
salivare. Examenul  fizic şi chimic al salivei. Inregistrarea grafică a mişcărilor de 
masticaţie la oaie. 
Recoltarea şi obţinerea sucului gastric. Compoziţia chinmică a sucului gastric. 
Identificarea HCl liber. Enzimele sucului gastric. Înscrierea grafică a motilităţii 
gastrice la broască. 
Studiul conţinutului prestomacelor la oaie. Examenul microscopic al conţinutului. 
Rolul mocroorganismelor din prestomace. Digestia celulozei. Determinarea 
acizilor volatili. Determinarea formării gazelor în rumen. Recunoaşterea 
produşilor de degradare a proteinelor. Inregistrarea grafică a motilităţii rumenului 
la oaie. 
Digestia în intestinul subţire. Studiul secreţiei biliare; identificarea sărurilor 
biliare şi a pigmenţilor biliari. Proprietăţile tensioactive şi emulsionare a bilei. 
Studiul sucului pancreatic. Acţiunea emulsionată a sucului pancreatic. Efectul 
enzimatic al sucului pancreatic asupra glucidelor, lipidelor şi proteinelor. Studiul 
motilităţii intestinelor in vivo şi in vitro. 
FIZIOLOGIA  APARATULUI CIRCULATOR 
Sângele. Recoltarea. Examenul fizic şi biochimic al sângelui. 
Examenul  microscopic al sângelui. 
Legăturile Stannius. Înscrierea grafică a activităţii cardiace la broască. Acţiunea 
temperaturii asupra frecvenţei cardiace la broască. 
Efectul substanţelor simpaticomimetice şi parasimpaticomimetice asupra cordului 
de broască. Efectul dezechilibrului ionic asupra activităţii cardiace la broască. 
Efectul excitării nervului vag asupra activităţii cardiace. Ascultaţia zgomotelor 
cardiace. Măsurarea tensiunii arteriale. Evidenţierea circulaţiei capilare. 
FIZIOLOGIA  APARATULUI RESPIRATOR 
Înscrierea grafică a mişcărilor respiratorii la animale. Acultarea zgomotelor 
respiratorii normale. Determinarea capacităţilor respiratorii la om 
Demonstrarea rolului diafragmei în respiraţie. Efectul secţionării nervilor vagi 
asupra respiraţiei. Respiraţia  tisulară. 
FIZIOLOGIA  APARATULUI EXCRETOR. Studiul urinei: recoltarea, examenul 
fizic al urinei. Evidenţiera albuminei, puroiului, glucozei şi substanţelor colorante 
în urină. 
FIZIOLOGIA APARATULUI REPRODUCĂTOR. Cercetarea modificărilor 
mucoasei vaginale în cursul ciclului sexual. Metode biologice de testare a 
gestaţiei: testul Gali-Mainini şi Aschheim Zondek. Metode biochimice de testare 
a gestaţiei. 
COLOCVIU. VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR. 

 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 

 
 
 
 
 
5 lucrări laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Vioara Mireşan (1997) – Anatomia şi fiziologia animalelor domestice. Ed. Genesis,  Cluj-Napoca. 
2. Vioara Mireşan (2001) – Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţii. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Vioara Mireşan , Adel Ersek Adel, Răducu Camelia (2003) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca. 
4. Vioara Mireşan – notiţe de curs. 
5. Constantinescu  Elena,  Adel  Schuller  (1996) – Caiet  de  lucrări  practice  de  fiziologie animală. Tipo   
Agronomia,  Cluj – Napoca . 

Bibliografie Facultativă: 
1. N. Cristea,  I. Boişteanu,  Elena Barza,  T. Barbura   ( 1978 ) –  Fiziologia  animalelor domestice, E.D.P.  Bucureşti. 
2. V. Pintea, D. A. Manta,  M. Cotruţ, G. Salăgeanu (1982) – Fiziologie, E.D.P. Buc. 
3. D. Roşca  (1977) – Fiziologie animală , E.D.P.  Bucureşti. 
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4. Constantinescu  Elena  (1994)  –  Curs de  Fiziologie   Animală,  partea  I –a ,  Tipo Agronomia,  Cluj – Napoca . 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la simpozioane naţionale şi internaţionale din 
domeniul de specialitate, conducere doctorat în specialitatea Fiziologie animală, director sau membru în teme de 
certcetare.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificare periodică a cunoştinţelor 
teoretice prin referatele susţinute . 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
Oral / scris 

 
70% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Învăţarea studenţilor cu deprinderile 
practice pentru cunoaşterea funcţiilor 
fiecărui aparat şi sistem în vederea 
aplicării acestora în practică pentru 
creşterea economicităţii investiţiei. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii prezentate 
la lucrările practice. 

Sunt prevazute: 
Evaluări orale și scrise 
 1 examen practic final. 

 
 
 
10% 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la colocviu şi examen este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr. ing. Cocan Daniel  

Titular lucrari laborator/seminarii 
 Conf.dr. ing. Cocan Daniel  

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr.ing. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020109 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinte fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Biotehnologii  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Microbiologie generală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Adriana Criste 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Chimie, Biologie celulară, 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunostințe referitoare la organizarea celulei și  a proceselor  biochimice 

și fiziologice desfasurate în cadrul celulei. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector. 
Cursul este interactiv, studentii pot adresa întrebări referitoare la conținutul 
expunerii.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Laborator microbiologie. 
La lucrarile practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic și a 
notițelor, fiecare student va desfasura o  activitate individuală cu materialele de 
laborator puse la dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrari practice.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 



 2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Cunoasterea  limbajului de specialitate,  întelegerea organizării și funcționării microorganismelor 
Recunoasterea caracterelor morfo fiziologice a celor patru grupe de microorganisme ce intră în studiul 
microbiologiei: virusuri, bacterii, ciuperci şi protozoare precum și principalii reprezentanți ai acestora  
Cunoașterea influenţei factorilor externi asupra fiziologiei microorganismelor. Utilizarea adecvată a cunoștințelor 
acumulate, în comunicarea profesională pentru explicarea și interpretarea unor rezultate și a unor procese ce 
implică microorganismele. 
Studenții dobândesc abilitatea de a aplica metode, tehnici și procedee specifice microbiologiei prin utilizarea unor 
criterii și metode standard de evaluare cu scopul de a aprecia și valida  metodele utilizate și a rezultatelor 
obținute. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dobândesc capacitatea de a studia și identifica diferite microorganisme. Pot  gândi activități  științifice referitoare 

la implicarea microorganismelor în diverse domenii. 
Dovedeste preocupare privind perfectionarea profesională prin  participarea la activitatile de cercetare din cadrul 
disciplinei. Dobândesc capacitatea de a elabora și respecta un program de lucru în cadrul unei activități, lucrând 
în echipă cu respectarea sarcinilor individuale. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Transmiterea şi fixarea noţiunilor elementare de microbiologie generală 

necesare cunoaşterii caracterelor morfologice şi fiziologice ale 
microorganismelor implicate în procesele biotehnologice. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea teoretică şi  practică a claselor de microorganisme 
Inţelegerea particularităţilor morfo –fiziologice a microorganismelor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Definiţia, obiectul şi importanţa microbiologiei. Apariţia şi dezvoltarea 
microbiologiei ca ştiinţă. Sistematizarea microorganismelor şi locul lor în lumea 
vie. 
Caracterele  generale ale virusurilor.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Morfologia şi structura virusurilor Fazele replicării virale la virusurile de tip ADN 
şi ARN. Relaţii virus-celulă gazdă la virusurile virulente, atenuate şi temperate. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale   ale bacteriofagilor, viroizilor şi prionilor. Sistematica 
virusurilor. Procesul de interferență virală. 
 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale ale rickettsiilor şi micoplasmelor. Caractere generale ale 
celulelor procariote. Morfologia şi structura celulei bacteriene 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Cromosomul bacterian. Elemente genetice extracromosomale. Plasmide. 
Conjugarea bacteriană. Peretele celular bacterian. Diferenţe între bacteriile Gram 
pozitive, Gram negative şi Archaea. Capsula. Pilii şi fimbriile. Citoplasma. 
Ribosomii. Incluziile. Endosporul bacterian 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Fiziologia bacteriilor:Compoziţia chimică şi echipamentul enzimatic al 
bacteriilor. Nutriţia şi respiraţia la bacterii.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Metabolismul bacterian. Fermentațiile la bacterii. Producerea de pigmenți de către 
bacterii. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Cresterea și multiplicarea bacteriilor. Evoluția unei culturi bacteriene. Influenta 
factorilor de fizici asupra bacteriilor. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Acțiunea substanțelor chimice asupra bacteriilor.Substanțe chimioterapeutice și 
antimicrobiene. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Taxonomie microbiană clasică şi moleculară. Manualul lui Bergey de 
Bacteriologie Sistematică 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale ale miceţilor. Morfologia şi structura levurilor şi a ciupercilor  
filamentoase 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Nutriţia la miceţi.  Tipuri de înmulţire la miceţi. Sistematica ciupercilor prelegerea, 
conversaţia euristică, 

1 prelegere 
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explicaţia 
Caractere generale ale  protozoarelor. Morfologia  protozoarelor. Fiziologia 
protozoarelor.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 
 

Adaptarea la mediu (închistarea şi germinarea chisturilor). Înmulţirea 
protozoarelor. Sistematica protozoarelor. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 
 

 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

  

Măsuri de protecţia muncii. Prezentarea aparaturii şi ustensilelor folosite în 
laborator.  Metode de sterilizare. 

 
 
 

Activitate interactivă. 
 

Activitate practică 
demonstrativa și 

activitate individuală în 
vederea realizării 

deprinderilor specifice. 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate interactivă. 
 

Activitate practică 
demonstrativa și 

activitate individuală în 
vederea realizării 

deprinderilor specifice. 
 
 

1 lucrare 
laborator 

Metode de izolare, cultivare şi conservare a virusurilor în laborator. 
Recunoaşterea  incluziilor virale în scop de diagnostic a infecţiilor virale. 

1 lucrare 
laborator 

Medii de cultură folosite pentru izolarea bacteriilor aerobe şi anaerobe în 
laborator. Prepararea şi principiile de utilizare a mediilor de cultură. 

1 lucrare 
laborator 

Conduita izolării și identificării bacteriilor. Metode de însămânţare şi 
transplantare.  

1 lucrare 
laborator 

Examinarea caracterelor culturale ale bacteriilor aerobe şi anaerobe, în 
vederea identificării lor. Examinarea bacteriilor în stare vie şi tehnica 
executării frotiurilor în vederea examinării caracterelor morfologice ale 
bacteriilor. 

1 lucrare 
laborator 

Tehnica colorării.Caractere tinctoriale ale bacteriilor: metode de colorare 
uzuale.  

1 lucrare 
laborator 

Tehnica colorării.Caractere tinctoriale ale bacteriilor: metode de colorare 
speciale. Tehnica colorării  bacteriilor acido-alcoolo rezistente                                                                                               

1 lucrare 
laborator 

Tehnica evidenţierii principalelor caractere biochimice ale bacteriilor. 1 lucrare 
laborator 

Tehnica determinării sensibilităţii bacteriilor faţă de substanţe antibiotice – 
antibiograma.  

1 lucrare 
laborator 

Tehnica determinării sensibilităţii bacteriilor faţă de substanţe antiseptice şi 
dezinfectante. 

1 lucrare 
laborator 

Determinarea caracterelor de patogenitate ale bacteriilor prin metode ,,in 
vivo” şi ,,in vitro”.    

1 lucrare 
laborator 

Medii de cultură folosite pentru izolarea în laborator a miceţilor. Tehnica 
însămânţării   miceţilor. Examinarea caracterelor culturale.Tehnica 
executării frotiurilor în vederea examinării şi identificării principalelor grupe   
de miceţi. 

1 lucrare 
laborator 

Tehnica examinării şi identificării protozoarelor . Determinarea 
protozoarelor simbionte din lichidul ruminal. 

1 lucrare 
laborator 

Colocviu practic 1 lucrare 
laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1.Criste Adriana - Note de curs 
2. Negrea O., Adriana Criste, 2005 – Microbiologie generală noţiuni teoretice şi aplicaţii practice, Ed AcademicPres, 
Cluj-Napoca 
3.Urcan A., 2020 Microbiologie general – îndrumător de lucrări practice, Ed. Accent, Cluj Napoca 
4.Negrea O., Adriana Criste, 2003 – Microbiologie generală – aplicaţii practice, Ed AcademicPres, Cluj-Napoca  
5. Buhăţel, T, Popan O., 1999 – Compendiu de microbiologie aplicată, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
1.Răpuntean, Gh, Rapuntean S.2005 – Bacteriologie veterinară specială, ed Academicpres,    Cluj-Napoca 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor căi de modernizare si îmbunătățire continuă a predării și a adaptări  conținutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme și probleme practice, chimie și biologie moleculară cadrele didactice realizează o informare 
continuă cu privire la cercetările din domeniu precum și cu noile tehnici disponibile în identificarea și caracterizarea 
microorganismelor. Aceasta se realizează prin studiu individual precum și prin participarea la conferințe de specialitate  
sau la intrunirile asociațiilor profesionale de profil. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 
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10.4. Curs Evaluare cunoștințe teoretice  aferente 
conținutului 

Examen oral 70% 

Participare curs Discuția; Interactivitate 10% 
10.5. Seminar/Laborator  Colocviu Test si proba practică  10% 

Participare lucrări practice Implicare in activități; 
Discuția; Interactivitate 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Capacitatea de a elabora un protocol experimental cu utilizarea resurselor materiale disponibile.  
Cunoasterea principalelor clase de microorganisme, structura, fiziologia și multiplicarea microorganismelor  și a 
principalilor reprezentanți ai microorganismelor  
Cunoașterea factoriilor care influențează dezvoltarea microorganismelor  și a metodelor de evidențiere și identificare a 
microorganismelor 

 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr. Adriana Criste 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Adriana Urcan 

Data avizării în 
departament 
30 Septembrie 2021 

 
Director de departament 

Conf. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310020111 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Culturi de celule şi ţesuturi animale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. Ileana Miclea  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Şef lucr. dr. Ileana Miclea 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare Continuă 2.7 Regimul 

disciplinei 
Continut2 DD 
Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studii după manual, suporturi de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  8 
Tutoriat  5 
Examinări 8 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum Biologie celulară, Biologie moleculară, Chimie, Biochimie, Anatomie, Fiziologie animală, 
Genetică 

4.2 de competenţe Cunoştinţe de limba engleză 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

Cursul se desfășoară on-line pe platforma Google Meet și este interactiv, bazat pe 
expunerea orală şi prezentare Power Point. Studenţii pot adresa întrebări referitoare la 
conţinutul expunerii şi au obligaţia de a a ține camerele video deschise pe toată durata 
cursului. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratoarele se desfășoară on-line pe platforma Google Meet și se bazează pe expunerea 
orală şi prezentare Power Point. Studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii şi au obligaţia de a ține camerele video deschise pe toată durata laboratorului. 
Dacă situația epidemiologică o permite studenţii vor desfăşura activitiţă individuale sau pe 
grupe în laborator conform protocoaleleor furnizate şi cu materialele de laborator puse la 
dispozitie. Studenţii se vor prezenta cu echipament de protecţie (halate). Disciplina 
academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

1. Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea  Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3 Departamentul I Ştiinţe fundamentale 
1.4 Domeniul de studii  Biotehnologii 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Specializarea / Programul de studii Biotehnologii 
1.7. Forma de învăţământ IF 
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6. Competenţele specifice acumulate: 

Competenţe 
profesionale 

Cunoaşterea proceselor şi mecanismelor care au loc în celula animală în vederea manipulării lor; 
Utilizarea mecanismelor biologice implicate în cultura in vitro a celulelor animale izolate sau 
încadrate în sisteme tridimensionale (ţesuturi, organe);  
Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru înmulţirea şi conservarea in vitro a celulelor şi 
ţesuturilor animale. 
Aplicarea unor metode şi tehnici specifice culturilor de celule şi ţesuturi pentru testarea sau obţinerea 
unor produse biotehnologice. 

Competenţe 
transversale 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi 
rigoare; 
Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă şi asumarea 
unui rol în cadrul echipei; 
Dezvoltarea unor preocupări în vederea perfecţionării profesionale şi utilizarea cunoştinţelor multi- şi 
inter-disciplinare; 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, cel puţin, a unei limbi de circulaţie internaţională. 

 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Prelegeri (1 prelegere egal 
2 ore) 

Premisele apariției domeniului culturii celulare animale şi 
dezvoltarea acestuia. 

Prelegerea,  
expunere cu 

utilizarea mijloacelor 
audio-video 

(videoproiector şi 
prezentare Power-
Point), explicaţia, 

conversaţia, 
problematizarea, 
brain-storming 

2 ore 
Condiţii de siguranţă şi biohazardul în laboratoarele de culturi 
celulare. Agenți contaminanți şi impactul acestora asupra 
culturilor celulare in vitro 

2 ore 

Factorii de mediu şi acţiunea lor asupra celulelor cultivate in vitro 2 ore 
Tehnici de izolare şi menținere a culturii celulare primare. 2 ore 
Menţinerea și evoluția în cultură in vitro a celulelor și liniilor 
celulare 2 ore 
Metode de evaluare a celulelor animale cultivate in vitro 2 ore 
Metode de separare şi caracterizare a celulelor animale cultivate 
in vitro 2 ore 
Metode de caracterizare a celulelor animale cultivate in vitro 2 ore 
Biotehnologia crioconservării celulelor animale cultivate. 2 ore 
Specificul cultivării in vitro a celulelor animale diferenţiate 2 ore 
Cultura in vitro a celulelor stem 2 ore 
Tehnici de cultură în masă a celulelor animale 2 ore 
Obţinerea şi procesarea produselor rezultate din culturile de 
celule animale 2 ore 
Tehnici de cultură in vitro a ţesuturilor şi organelor 2 ore 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înţelegerea şi utilizarea mecanismelor care stau la baza dezvoltării in vitro a 

celulelor animale şi a modului în care acestea pot fi manipulate pentru obţinerea 
de produse biotehnologice. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea condiţiilor generale şi speciale de lucru  în laboratoarele de culturi 
de celule şi ţesuturi animale 
Cunoaşterea particularităţilor de obţinere şi procesare a produselor rezultate din 
culturile de celule şi ţesuturi animale 
Formarea capacităţii de interpretare şi de sinteză a unor date, de formulare a 
unor ipoteze sau concluzii, dar şi stimularea capacităţii decizionale adaptată 
unor situaţii specifice laboratoarelor de biotehnologii 
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8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Protecţia muncii şi biohazardul în laboratoarele de culturi de 
celule animale. Alcătuirea laboratoarelor de profil 

Explicaţia, 
demonstraţia,  

lucru individual şi în 
echipă 

2 ore 
Pregătirea şi utilizarea aparaturii şi instrumentarului pentru 
cultura celulelor animale 2 ore 
Pregătirea şi sterilizarea unui mediu de cultură şi a substanţelor 
de adiţie pentru cultura celulelor animale 2 ore 
Tehnici mecanice şi enzimatice utilizate pentru dezagregarea 
ţesuturilor animale şi iniţierea culturii celulare primare 2 ore 
Tehnici de iniţiere a unei culturi primare de fibroblaste: migrarea 
spontană a celulelor din biopsie 2 ore 
Menţinerea celulelor: schimbarea mediului şi subcultura 2 ore 
Determinarea și analiza concentraţiei și viabilității celulare 2 ore 
Caracterizarea celulelor cultivate – evaluarea morfologică a unei 
linii celulare prin microscopie în contrast de fază şi prin colorarea 
Giemsa 

2 ore 

Crioconservarea unei linii celulare: tehnici de congelare şi 
decongelare 2 ore 
Tehnici de cultură in vitro a celulelor de tip epitelial 2 ore 
Tehnici de cultură in vitro a celulelor hematopoetice primare: 
cultura de lungă durată a celulelor măduvei osoase 2 ore 
Cultura macrofagelor peritoneale de şoarece 2 ore 
Testarea citotoxicităţii unor substanţe în culturi celulare 2 ore 
Colocviu - prezentarea referatelor de specialitate 2 ore 
Bibliografie obligatorie: 
1. Note de curs 
2. Zăhan M., 2013, Culturi de celule şi ţesuturi animale. Ed. AcademicPress, Cluj-Napoca 
Bibliografie facultativă: 
1. Freshney R.I., 2005, Culture of animal cells. Fourth Edition, New York 
2. Sevastre B., 2007, Culturi de celule animale – ghid practic. Ed. Risoprint Cluj-Napoca 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Participare Evaluare formativă (interacţiune în timpul cursului) 5% 

Însuşirea cunoştinţelor Verificare finală 60% 

10.5 Laborator Mod de lucru Evaluare formativă (observare curentă) 5% 
Colocviu Referate de specialitate (întocmire şi prezentare) 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Frecventarea tuturor orelor de laborator şi a cel puţin 50% din cursuri.  
Obţinerea minim a notei 5 la colocviu şi examenul final 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentală), DD 
 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei se adaptează cerinţelor actuale din cercetare 



4 
 

Data completării 
24.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Ileana Miclea 

Titular lucrări laborator/seminarii 
 Şef lucr. dr. Ileana Miclea 

Data avizării în 
departament 
……………… 

 
Director de departament 

Conferențiar dr. Radu Constantinescu 
 


	0310010112_Etica si integritate academina (1)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 030100112
	FIŞA DISCIPLINEI
	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	1.2. Facultatea

	Departamentul 2
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	13
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	2
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	47
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0310010112_Etica si integritate academina (1)
	Nr. din
	2. Date despre disciplină
	6. Competenţe specifice acumulate
	8. Conţinuturi
	9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

	0310010112_Etica si integritate academina (1)
	0310010112_Etica si integritate academina (2)
	Nr.__________din _________                                                                  Formular USAMV 0309030101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	Stiinte fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	 Biotehnologii  medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	16
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	0
	3.4.5.Examinări
	3
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (2)
	Nr. din
	6. Competenţe specifice accumulate
	8. Conţinuturi
	9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

	0310010112_Etica si integritate academina (2)
	0310010112_Etica si integritate academina (3)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6. laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	Ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	15
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (3)
	Nr. din
	6. Competenţe specifice acumulate
	8. Conţinuturi
	9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

	0310010112_Etica si integritate academina (3)
	0310010112_Etica si integritate academina (4)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Siinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	-
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (4)
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–03010020215
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
	Stiinte Fundalentale
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licență, 4 ani 
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi 
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	22
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	8
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	3
	3.4.5.Examinări
	15
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (4)
	0310010112_Etica si integritate academina (5)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0309030107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	42
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	35
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	-
	3.4.5.Examinări
	-
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (5)
	Nr.__________din _________                                               Formular USAMV 0310020213
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe Tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de învăţământ
	14
	3.6. laborator  
	28
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	23
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	2
	3.4.5.Examinări
	3
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (6)
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0309030108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	20
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	9
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	  5


	0310010112_Etica si integritate academina (7)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0309030109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă 
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	   5


	0310010112_Etica si integritate academina (8)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030111
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	Stiinte fundamentale și Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	 Biotehnologii  medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	7
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (9)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309030112
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Stiinţe Tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical-veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6. laborator  
	28
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	5
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	2
	3.4.4.Tutoriala
	-
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	19
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3
	NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN BIOTEHNOLOGII APICOLE ȘI SERICICOLE
	Funcţii îndeplinite și comunicarea între indivizi. Evolutia biologică a familiei de albine în decursul unui an. Tehnologii apicole speciale-particularităţi biotehnologice. 
	Însămânțarea artificială la albine. Particularităţile reproducţiei albinelor. Comportamentul igienic. Conservarea materialului biologic apicol. Criostocarea materialului seminal și a embrionilor. Biotehnologii utilizate în crearea hibrizilor comerciali. Hibridul Buckfast – istoric, origine, potențial biotehnologic, comercializare. Ecotipuri rezistente la boli. 
	Utilizarea albinelor melifere în monitorizarea calităţii mediului. Tehnici de biomonitoraj. Monitorizarea microbiologică, a pesticidelor, insecticidelor și metalelor grele. Biomonitorajul fluxului de gene de la OMG către flora meliferă spontană și cultivată. Specii melifere modificate genetic. Polenul modificat genetic. 



	0310010112_Etica si integritate academina (10)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4. Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	Ore
	3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4. Tutoriala
	10
	3.4.5. Examinări
	19
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (11)
	Formular USAMV–CN-0309040103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	2
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (12)
	Formular USAMV–CN-0309040104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I –Stiinte fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	9
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5

	Pushpa R. Kulkarni , 1997, Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity, Woodhead Publishing.
	Leo M. L. Nollet, 2004, Handbook of Food Analysis: Residues and other food component analysis, Taylor & Francis.
	Da-Wen Sun, 2008, Modern Techniques for Food Authentication, Academic Press.

	0310010112_Etica si integritate academina (13)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I- Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (14)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV0309040107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii 
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licenţă
	1.6. Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (15)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii pentru Industria Alimentară 
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi 
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	5
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	5
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (16)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0309040109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	14
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (17)
	Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV 0309040112
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii medical veterinare
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	4
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	4
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	4
	3.4.4.Tutoriala
	3
	3.4.5.Examinări
	4
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	19
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0310010112_Etica si integritate academina (18)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	28
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	19
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	83
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (19)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010102
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	28
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	19
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	83
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (20)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	  Biotehnologii
	Licenţă
	1.6. Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	13
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	 100
	3.9. Numărul de credite4
	  4


	0310010112_Etica si integritate academina (21)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310010105
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	1 -Ştiinţe Fundamentale
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6. Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	Biologie generală 
	3.1. Număr de ore pe săptămână – 
	       forma cu frecvenţă
	3.4. Total ore din planul de învăţământ
	14
	3.6.  lucrări practice
	28
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	13
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4. Tutoriala
	5
	3.4.5. Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (22)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0310010106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	1 -Ştiinţe Fundamentale
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	Biotehnologii generale 
	3.1. Număr de ore pe săptămână – 
	       forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de învăţământ
	28
	3.6.  lucrări practice
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	7
	3.4.4.Tutoriala
	5
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	47
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0310010112_Etica si integritate academina (23)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0310010112_Etica si integritate academina (24)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (25)
	Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0310010109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1. 2. Facultatea

	1. 1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1. 3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1. 6. Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii  
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3. 1.  Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3. 4. Total ore din planul de invatamant
	28
	3. 6. seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3. 4. 1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3. 4. 2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3. 4. 3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3. 4. 4.Tutoriala
	13
	3. 4. 5. Examinări
	19
	3. 4. 6. Alte activităţi 
	-
	3. 7. Total ore studiu individual
	69
	3. 8. Total ore pe semestru
	125
	3. 9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (26)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310010110
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	  Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	 4


	0310010112_Etica si integritate academina (27)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310010111
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	1 -Ştiinţe Fundamentale
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	Biologie celulară 
	3.1. Număr de ore pe săptămână – 
	       forma cu frecvenţă
	3.4. Total ore din planul de învăţământ
	28
	3.6.  lucrări practice
	28
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	18
	3.4.4. Tutoriala
	10
	3.4.5. Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5
	Număr de ore – 28



	0310010112_Etica si integritate academina (28)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020102
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Științe fudamentale- Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	45
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	30
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	19
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	119
	3.8. Total ore pe semestru
	175
	3.9. Numărul de credite4
	7


	0310010112_Etica si integritate academina (29)
	...
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	19
	3.4.5.Examinări
	15
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	94
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0310010112_Etica si integritate academina (30)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310020104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	1 -Ştiinţe Fundamentale
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenţă
	1.6. Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	Biologie moleculară 
	3.1. Număr de ore pe săptămână – 
	       forma cu frecvenţă
	3.4. Total ore din planul de învăţământ
	28
	3.6.  lucrări practice
	28
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4. Tutoriala
	10
	3.4.5. Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (31)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Stiinte fudamentale- Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	12
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (32)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	16
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (33)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0310020109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	Stiinte fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	 Biotehnologii 
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	16
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	0
	3.4.5.Examinări
	3
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0310010112_Etica si integritate academina (34)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0310020111
	IF
	15
	8
	8
	5
	8
	44
	100

	1.7. Forma de învăţământ


