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BIOLOGIE ANIMALĂ 

STRUCTURĂ  

Anul de studiu I 

Semestrul I 

Regimul disciplinei  Disciplină obligatorie de specialitate - Știinţe 
fundamentale 

Nr. de ore / săptămână 2 ore curs, 2 ore lucrări practice 

Nr. credite transferabile 3 ECTS 
 

OBIECTIVE  
Fundamentarea cunoştinţelor în domeniul eredităţii şi variabilităţii organismelor, a principalelor boli 
determinate genetic şi însuşirea metodelor de diagnostic şi asanare a acestora prin mijloacele profilaxiei 
genetice. Sunt abordate probleme referitoare la: celulă şi elemente celulare cu rol genetic (gene, cromozomi 
etc.), legile eredităţii şi manifestarea lor în transmiterea caracterelor calitative şi cantitative, determinismul 
genetic al caracterelor autozomale şi heterozomale, cunoaşterea eredopatiilor şi a modului lor de transmitere, 
însuşirea cunoştinţelor de profilaxie genetică. 
 

CONȚINUT 
Curs Nr. ore 

Noţiuni introductive. Definiţia, obiectul, scopul şi importanţa studiului geneticii şi eredopatologiei. 
Evoluţia concepţiilor despre ereditate şi a geneticii 

2 

Elemente de citogenetică. Celula şi elementele celulare cu rol genetic. Cromozomii: morfologie, 
structură. Fenomene de interes genetic în diviziunea celulară. 

4 

Legile eredităţii şi fenomenele genetice care influenţează manifestarea lor. Hibridarea ca metodă de 
cercetare în genetică. Legile eredităţii; manifestarea legilor eredităţii în hibridări. Înlănţuirea 
genetică(linkage). Schimbul de gene (crossing-over). 

4 

Fenomenul de mutaţie. Ritmul de mutaţie, factori mutageni. Mecanismul de realizare al procesului 
mutagen    

2 

Gena – unitate fundamentală a eredităţii. Gena – unitate de structură (localizare, fenomenul de 
alelism, structura intimă a genei). Gena – unitate de funcţie (interacţiunile alelice şi nealelice, acţiunea 
genelor în procesele metabolice,  mecanismul transmiterii informaţiei genetice). 

4 

Determinismul genetic al sexelor şi ereditatea caracterelor legate de sex 2 

Ingineria genetică şi aplicaţiile ei în cresterea animalelor şi medicină veterinară 2 

Eredopatologie animală. Definiţia şi clasificarea eredopatiilor. Eredopatii de natură cromozomală. 
Eredopatii de natură genică. Ereditatea rezistenţei animaleleor la unele îmbolnăviri 

4 

Profilaxia genetică.Importanţa şi aplicaţiile profilaxiei genetice.Principiile şi metodologia aplicării 
profilaxiei genetice. 

4 

 
Lucrări practice / seminar Metode de predare Nr. ore 

Tehnica obţinerii, citirii şi interpretării rezultatelor microscopice care 
evidenţiază cariotipul. 
Demonstrarea şi interpretarea legilor eredităţii. 
Demonstrarea şi interpretarea fenomenelor genetice care influenţează 
modul de transmitere a caracterelor. 
Elemente de genetica populaţiilor la animale 
Exemplificarea cazurilor patologice cu determinare cromozomală şi genică. 

Explicaţie 
Demonstratie 

Exerciţiu (activitate 
individuală şi 
supervizată) 

28 
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EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală (%) 

Curs Examinarea cunoştinţelor Examen scris 70 

Lucrări practice / 
seminar / proiect 

Examinarea cunoştinţelor Examen scris 
30 

 

Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. Lucian-Ionel ILIE 

Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Şef lucrări dr. Lucian-Ionel ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Lucian-Ionel ILIE 

Splaiul Independentei, nr. 105 – sector 5 – cod postal 050097, Bucureşti 

Tel/Fax: 021- 318.04.69 / 021- 318.04.98 

Email: lucian.ilie@fmvb.usamv.ro 
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