
 

 

 

                        

 

  
 
 
 
 
 

              
 

Inregistrare FSNSA 2515/11.11.2021                

In atentia,  

D-nei Lector. univ. dr. Constanța Popa,  

Președintă a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiștilor din sistemul 

sanitar din România 

 

 Stimată Doamnă Președintă, prin prezenta vă transmitem răspunsul la 

solicitarea OBBCSSR transmisă către facultatea noastră prin adresa nr. 1365/09.11.2021 

privind echivalarea disciplinelor studiate în cadrul programului de licență Biologie cu 

disciplinele Tematicii European Syllabus 2018. 

Adresa dvs, vine în întâmpinarea solicitărilor unor absolvente de Biologie din cadrul 

facultății de Stiințe ale Naturii și Științe Agricole care s-au încadrat și activează în sistemul 

medical în unele cazuri de peste 25 de ani. Curricula specializării Biologie acoperă o parte 

importantă din competențele specifice ale disciplinelor incluse in tematica Federatiei 

Europene de chimie clinică și medicină de laborator din anul 2018 (European Syllabus 

2018), tematică ce a devenit standardul în domeniu, după cum se poate constata din 

compararea acesteia cu fisele disciplinelor. 

 Va transmitem atașat corespondența/ echivalența dintre disciplinele tematicii 

European Syllabus 2018 și disciplinele studiate in cadrul programului de studii de licenta 

Biologie  in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole din cadrul 

Universitatii Ovidius din Constanta, avâmd ca bază fișele disciplinelor afișate pe site-ul 

universitatii. 

 In speranța unei colaborări deschise în viitor, în interesul absolventelor și 

absolvenților noșrtii care au ales o carieră solicitantă dar plină de satisfacții în domeniul 

biomedical, 

Cu stimă și considerație 

 

DECAN,                                                                                               PRODECAN 

Conf. univ. dr. Marius Skolka                              Prof. univ. dr. habil. Lucica Tofan 

 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România 
Tel./Fax: +4 0241 606.407,  +4 0241 606.467 

E-mail: rectorat@univ-ovidius.ro 
Web page: www.univ-ovidius.ro 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI ŞTIINŢE AGRICOLE 

DEPARTAMENTUL DE STIINTE NATURALE 
Aleea Universităţii nr. 1, corp B, Constanţa 900470, România  
Tel: 0241 605060; Fax: 0241 605005 
e-mail: st.naturale@univ-ovidius.ro;   http://snsa.univ-ovidius.ro   

mailto:rectorat@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/
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Corespondența/ echivalența disciplinelor tematicii European Syllabus 2018 și 

disciplinele studiate in cadrul programului de studii de licenta Biologie  in cadrul 

Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole din cadrul Universitatii Ovidius din 

Constanta 

Nr. 

crt. 

Program 

de studii 

Anul 

de 

studiu 

Discipline 

studiate  

Selecție a conținuturilor fișelor 

disciplinelor 

(în acord cu Tematica European Syllabus 

2018) 

Discipline 

echivalente din 

European 

Syllabus 2018 

1.  Biologie I Biologia 

dezvoltării 

Noțiuni teoretice 

Ciclul celular mitotic și meiotic 

Activitate practică: 
Diviziunea celulară şi semnalizarea celulelor în 

embriogeneză. Determinarea ADN - metoda Kay. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

Genetics, genomics and cytogenetics   

 

Noțiuni teoretice 

Gonadele și celulele sexuale. Spermatogeneza și 

ovogeneza.Fecundaţia, nidaţia oului şi gestaţia. 

Tipuri de ouă. Segmentarea. Gastrularea și 

neurularea. Dezvoltarea embrionară la mamifere 

Activitate practică: 
Gametogeneza (spermatogeneza si ovogeneza). 

Generalitati FIV. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea 

B5: In vitro fertilisation 

 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 

Meiosis, mitosis 

and Mendelian 

inheritance 

 

 

 
 

B5: In vitro 

fertilisation 

1. A basic 

knowledge of 

sperm count, sperm 

vitality and 

mortality and 

sperm morphology 

3. An 

understanding of 

the factors 

affecting oocyte 

quality 

4. An 

understanding of 

the contribution of 

laboratory 

medicine 

investigations in 

assessment of 

fertility, 

assessment of 

opportunities for in 

vitro fertilisation 

and the monitoring 

of progression of 

pregnancy 

2.  Biologie I Biologie 

celulară și 

moleculară 

Noțiuni teoretice 

1. Nucleul celular 

- Caractere generale morfostructurale ale nucleului 

fixat la microscopul optic și la cel electronic. 

- Nucleul interfazic și nucleul în cursul diviziunii 

celulare. 

- Nucleolul. 

3. Celula canceroasă 

Activitate practică: 
Tehnica PCR.  

Tehnici de sortare a ADN și a proteinelor . 

- Electroforeza ADN în gel de agaroză. 

- Electroforeza proteinelor în gel de 

poliacrilamidă. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

Genetics, genomics and cytogenetics   

 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 

- Nucleic acid 

structure and 

function 

- Chromosome 

structure, function 

- Meiosis, mitosis 

and Mendelian 

inheritance 

- Scientific basis of 

inherited and 

sporadic cancers 
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Activitate practică: 
Metode biochimice de evidențiere a enzimelor 

- Evidențierea histoenzimologică a peroxidazei 

din peroxizomi. 

- Evidențierea acrozinei în celulele spermatice. 

Tehnici de fracționare celulară .  

- Separarea diferitelor fracţiuni subcelulare 

(nuclei, mitocondrii, microsomi, citosol)  prin 

centrifugări la turaţii din ce în ce mai mari ale 

omogenatului de ficat (de şobolan sau de pui).  

- Separarea (izolarea) membranelor eritrocitare. 

Obținerea de fantome eritrocitare deschise. 

Tehnica Flowcitometrică.  

- Determinarea motilității celulelor spermatice la 

Flawcitometru. 

- Tehnica culturilor de celule animale. 

Organizarea laboratorului de culturi de celule. 

- Studierea adezivității celulelor culturate la 

substrat la microscopul inversat; 

- Determinarea viabilității celulelor din culturile 

de celule in vitro 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B1: 

Clinical chemistry/immunology  
 

Tehnica microscopiei fotonice. 

- Obținerea preparatelor microscopice pentru 

microscopia fotonică.  

- Aplicație practică: Studierea gameților masculi 

și femeli la microscopul optic. 

Tehnica microscopiei de fluorescență. 

- Descrierea tehnicii 

- Studierea gameților masculi și femeli la 

microscopul de fluorescență. 

Radioimunoanaliza. (RIA).  

- Determinarea hormonilor prin metoda RIA  

Metoda ELISA.  

- Determinarea testosteronului și progesteronului 

prin metoda ELISA. 

Fertilizarea in vitro 

- Principiul biotehnologiei și fazele de realizare; 

- Colectarea și analiza oocitelor colectate prin 

puncție foliculară. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea 

B5: In vitro fertilisation 

 

B1: Clinical 

chemistry/immun

ology  

B1.19. Enzymes: 

Understand the 

mechanism of 

induction 

of enzymes, 

enzymes stability 

and the differences 

between first- and 

zero-order kinetics 

of drug metabolism 

and clearance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5: In vitro 

fertilisation 

1. A basic 

knowledge of 

sperm count, sperm 

vitality and 

mortality and 

sperm morphology 

3. An 

understanding of 

the factors 

affecting oocyte 

quality 

4. An 

understanding of 

the contribution of 

laboratory 

medicine 

investigations in 

assessment of 

fertility, 

assessment of 

opportunities for in 

vitro fertilisation 

 

3.  Biologie I Histologie 

animală 

Noțiuni teoretice: Introducere; Notiuni generale 

despre tesuturile animale (utilizarea microscopului, 

tehnici de colorare). Tesutul sangvin: tip special de 

tesut conjunctiv. 

Activitate practică: Tehnica obtinerii preparatului 

histologic fix (recoltarea probei, includerea in bloc, 

sectionarea, colorarea) si a preparatului de tip frotiu 

(recoltarea probei, inserarea, fixarea, colorarea). 

Tesutul sanguin: Efectuarea frotiului de sange, 

Identificarea celulelor sanguine dupa coloratia 

nucleului. 

   

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.2. 

Haematology and blood transfusion (including 

blood cells, haemostasis, cellular immunology and 

transfusion serology)/ B 2.1. Haematology; B.2.2. 

B.2. Haematology 

and blood 

transfusion 

(including blood 

cells, haemostasis, 

cellular 

immunology and 

transfusion 

serology)/  

B 2.1. 

Haematology; 

B.2.2. Haemostasis 
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Haemostasis 
 

 

Noțiuni teoretice: Sistemul digestiv si glandele 

anexe tubului digestiv (glandele salivare, ficat, 

pancreas): Structura histologica a etajului 

prediafragmatic, retrodiafragmatic si a portiunii 

ejective. Histo-structura glandelor salivare, ficat si 

pancreas. 

Activitate practică: Sistemul digestiv. Caracterizare 

histologica, Identificare, Vizualizare la microscopul 

optic. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (Gastric, 

pancreatic and intestinal function; Liver and 

biliary tract) 
 

Noțiuni teoretice: Sistemul excretor: Structura 

histologica a rinichiului si a cailor urinare. 

Activitate practică: Sistemul excretor. Caracterizare 

histologica, Identificare, Vizualizare la microscopul 

optic. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (Urogenital 

tract; Assessement of renal functions) 

 

Noțiuni teoretice: Sistemul respirator: Structura 

histologica a cailor respiratorii (superioare, 

inferioare) si a plamanilor. 

Activitate practică: Sistemul respirator. 

Caracterizare histologica. Identificare. Vizualizare la 

microscopul optic. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology/Assesement of 

pulmonary function;  

 

Noțiuni teoretice: tesuturile conjunctive cu rol de 

sustinere: Tesutul cartilaginos (hialin, elastic si 

fibros), tesutul osos (compact, spongios). 

Activitate practică: Tesutul osos compact si 

spongios: Caracterizare histologica,  Identificare, 

Vizualizare la microscopul optic 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (Mineral and 

bone metabolism) 

 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology 

(Gastric, pancreatic 

and intestinal 

function; Liver and 

biliary tract) 

 

 

 

 

 

 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology (Urogenital 

tract; Assessement 

of renal functions) 

 

 
 

 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology (Assesement 

of pulmonary 

function) 

 

 

 

 
B1 Clinical 

chemistry/immun

ology (Mineral and 

bone metabolism) 

 

4.  Biologie I Citologie 

vegetală și 

animală 

Noțiuni teoretice 

Structura şi ultrastructura celulei vii – 

PROTOPLASTUL  

Clasificarea lumii vii. Sisteme de clasificare de-

a lungul timpului. Noţiunile de celule procariote 

şi celule eucariote. Caracterizarea generală a 

celulelor vii: dimensiuni, forme. Organitele vii 

şi cele fără viaţă ale celulelor vii. 

Nucleul interfazic: prezentare generală, 

alcătuire, compoziţie chimică, ultrastructură. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea 

B3.1 Clinical bacteriology 

 

DIVIZIUNEA CELULEI 

Diviziunea celulei. Generalităţi, tipuri de 

diviziuni. Diviziunea amitotică (directă). 

 

B3.1 Clinical 

bacteriology 

- Bacterial cells 

structures and 

associated 

functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 
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Diviziunea cariocinetică (indirectă). Clasificarea 

ei. 

Diviziunea mitotică a celulei. Fazele ei. Tipuri 

particulare de diviziune mitotică. Rolul ei 

pentru viaţă. 

Diviziunea meiotică sau reducţională a celulei. 

Fazele de desfăşurare. Rolul ei pentru viaţă. 

Activitate practică: 
L11.-Studiul nucleului interfazic; L12.-Diviziunea 

celulară mitotică. Observaţii asupra etapelor mitozei 

la Allium cepa. Diviziunea celulară meiotică. 

Observaţii asupra etapelor meiozei la Secale cereale. 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

Genetics, genomics and cytogenetics   

 

- Chromosome 

structure, function 

- Meiosis, mitosis 

and Mendelian 

inheritance 

5.  Biologie I Anatomia și 

igiena omului  

Noțiuni teoretice 

Sistemul genital masculin. Sistemul genital feminin. 

Boli cu transmitere sexuala.  

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.3. 

Microbiology (bacteriology, mycology, virology and 

parasitology/ B 3.3. Sexually transmitted infections.  

 

 

Noțiuni teoretice:  
Sistemul digestiv  Alcatuirea sistemului digestiv.  

Organele tubului digestiv. Organele anexe. Boli 

digestive. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology B 1.3. Gastric, 

pancreatic and intestinal function.  

 

 

Noțiuni teoretice 

Sistemul cardio-vascular. Alcatuirea sistemului 

cardiovascular. Inima. Configuratie externa si 

raporturi anatomice.  

Vascularizatia si inervatia inimii. Sistemul vascular. 

Mica si marea circulatie.  Boli cardiace si ale vaselor 

de sange. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B 1.8. Cardiac 

biomarkers and assessment of cardio-vascular 

system.  

 

Noțiuni teoretice 

Sistemul nervos. Alcatuirea sistemului nervos.  

Sistemul nervos central. Sistemul nervos periferic. 

Ventriculii  cerebrali  si  circulatia  lichidului 

cerebro-spinal. Bariera hemato-encefalica. Boli ale 

sistemului nervos. Sistemul muscular. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B 1.26. 

Neuromuscular system.  

 

B.3. Microbiology 

(bacteriology, 

mycology, 

virology and 

parasitology/  

B 3.3. Sexually 

transmitted 

infections 

 

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology  

B 1.3. Gastric, 

pancreatic, and 

intestinal function. 

 

 

 

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology 

B 1.8. Cardiac 

biomarkers and 

assessment of 

cardio-vascular 

system. 

 

 

 

 

 

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology 

B 1.26. 

Neuromuscular 

system.  

 

6.  Biologie I Biochimie Noțiuni teoretice:   

Protide. Consideraţii generale. Aminoacizi şi 

peptide naturale. Holoproteide (proteine simple). 

Heteroproteide (proteine conjugate). Noțiuni de 

metabolism.  

Activitate practică: Analiza aminoacizilor şi 

protidelor. Identificarea aminoacizilor şi proteinelor 

din soluţii pure. Determinarea cantitativă a 

proteinelor totale din ser 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology  
B1.1. Serum fluid 

and protein 

assessement 
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În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.1. Serum 

fluid and protein assessement) 

 

Noțiuni teoretice: Lipide. Consideraţii generale. 

Acizi graşi din structura lipidelor. Alcooli din 

structura lipidelor. Lipide simple şi complexe. 

Noțiuni de metabolismul lipidelor.  

Activitate practică: Analiza lipidelor. Identificarea 

unor lipide. Constante ale lipidelor (indici de iod, de 

aciditate şi de peroxid). Determinarea cantitativă a 

lipidelor totale din ser. 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.2. Lipid 

assessement) 

 

Noțiuni teoretice:  Glucide. Consideraţii generale. 

Monoglucide. Oligoglucide. Poliglucide. Noțiuni de 

metabolismul glucidelor.  

Activitate practică: Analiza glucidelor. 

Identificarea glucidelor din soluţii pure. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.4. Glucose 

…) 

 

Noțiuni teoretice:  Enzime. Consideraţii generale. 

Clasificarea enzimelor. Structura enzimelor. 

Specificitatea enzimelor. Noţiuni de cinetică 

enzimatică. Reprezentanţi ai principalelor clase de 

enzime.  

Activitate practică: Analiza enzimelor. Cinetică 

enzimatică: v = f ( [S], [E]) Determinarea activităţii 

enzimatice a peroxidazelor din hrean. Determinarea 

activităţii enzimatice a ALT, AST din ser 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.19 

Enzymes) 

 

Noțiuni teoretice:  Vitamine. Vitamine liposolubile. 

Vitamine hidrosolubile 

Activitate practică:  Analiza vitaminelor. 

Identificarea vitaminelor din soluţii pure. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.22 

Vitamines) 

 

Noțiuni teoretice:  Acizi nucleici. Structura bazelor 

azotate. Structura nucleozidelor si nucleotidelor. 

Tipuri de acizi nucleici.  

Activitate practică:  Teste de identificare si 

determinare cantitativă a biomoleculelor 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B4 Genetics, Genomics and cytogenetics 
 

 

 

 

 
B1 Clinical 

chemistry/immun

ology  

B1.2. Lipid 

assessement 

 

 

 

 

 
 

 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology  

B1.4. Glucose … 

 

 

 

 

 
B1 Clinical 

chemistry/immun

ology  

B1.19 Enzymes 

 

 

 

 

 

 

 

 
B1 Clinical 

chemistry/immun

ology  

B1.22 Vitamines 

 

 

 
 

B4 Genetics, 

Genomics and 

cytogenetics 

- Nucleic acid 

structure and 

function 

 

7.  Biologie  I Biologia 

nevertebratelor I 
Noțiuni teoretice: Supraclasa Cercomeromorpha, 

Clasa Trematoda Monogenea, Clasa Cestoda; 

Supraclasa Trematoda - Clasa Aspidobothrea, Clasa 

Digenea. 

Increngătura Nematoda. 

Activitate practică:   
PLATHELMINTHES - Clasa Trematoda Digenea - 

prezentarea de specii-tip - Fasciola hepatica si 

Dicrocoelium lanceolatum. Clasa Cestoda - 

B.3.4. Mycology 

and clinical 

parasitology 

Parasitic life cycle 

and modes of 

transmision. 

Communly 

edncoutered…para
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morfologia si organizatia internã la Taenia solium. 

Examinarea de proglote fixate pentru evidentierea 

morfologiei aparatului genital. Prezentarea de 

material formolizat cu trematode si cestode. 

NEMATODA - Prezentarea unui reprezentant al 

acestui grup taxonomic - Ascaris lumbricoides - 

morfologie externã si internã. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.3.4. 

Mycology and clinical parasitology. Parasitic life 

cycle and modes of transmision. Communly 

edncoutered…parasitic infections. 

 

sitic infections. 

8.  Biologie II Biofizică Noțiuni teoretice:  Fenomene moleculare în fluide: 
Fenomene de interfață, Fenomene de transport în 

lichide (Vâscozitatea, Difuzia, Osmoza). Noțiuni 

generale de biofizică a membranei celulare. 

Analiza transportului de substante prin 

membrana celulară (I): Modele de membrana, 

Structura membranei celulare (Lipide membranare, 

Proteine membranare, Glicocalixul). Transportul 

pasiv (Difuzia simplă, Difuzia facilitată, Difuzia prin 

canale ionice). (II): Transportul activ primar 

(Pompa de Na+-K+, Pompa de Ca2+), Transportul 

activ secundar (Simportul de Na+/glucoză, antiportul 

Na+/Ca2+, Antiportul anionic Cl-/HCO3
-, Antiportul 

de Na+/H+, Reglarea volumului celular și a presiunii 

osmotice interne), Translocatia de grup. Analiza 

transportului prin vezicule: Exocitoza (constitutivă  

reglată), Endocitoza (Pinocitoza, Endocitoza mediată 

de receptori, Fagocitoza), Transcitoza. Receptori 

membranari (Definiție, Clase de receptori, 

Mecanism de funcționare, Dezactivarea receptorilor 

membranari) 

Activitate practică: Fenomene de transport: Difuzia 

(Determinarea coeficientului de permeabilitate al 

unei membrane artificiale); Osmoza (Determinarea 

presiunii osmotice a solutiilor). 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.18 

Assessement of pulmonary function, blood gases 

and oxygen saturation, acid-base status and 

relevant electrolytes disorders) 

 

Noțiuni teoretice:  Fenomene moleculare în fluide: 
Fenomene de interfață, Fenomene de transport în 

lichide (Vâscozitatea, Difuzia, Osmoza). 

Activitate practică: Tehnici de separare a 

particulelor: Electroforeza (Deter-minarea vitezei 

electroforetice a hematiilor; Separarea proteinelor 

plasmatice); Sedimentarea şi centrifugarea sangelui. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.1. Serum 

fluid and protein assessement).   

B2. Haematology and blood transfusion B.2.1 

Haematology, B 2.2 Haemostasis 

 

 

Noțiuni teoretice:  Noțiuni generale de biofizică a 

macromoleculelor - Proteine (Compoziția 

proteinelor, Conformația prote-inelor, Denaturarea 

proteinelor, Funcția proteinelor, Proprietăți electrice 

ale proteinelor). 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology, B1.1 Serum 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology 

B1.18 Assessement 

of pulmonary 

function, blood 

gases and oxygen 

saturation, acid-

base status and 

relevant 

electrolytes 

disorders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Haematology 

and blood 

transfusion  

B.2.1 Haematology 

B 2.2 Haemostasis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology 

B1.1 Serum fluid 

and principles of 

protein 

measurements in 

body fluids. 

 



 
UOC 8 

fluid and principles of protein measurements in 

body fluids. 
 

9.  Biologie II Genetică 

generală  

Noțiuni teoretice 

Definirea substratului chimic al eredităţii, rolul 

ADN. Structura acizilor nucleici. Structura primară, 

structura secundară. Proprietăţi fizico-chimice ale 

acizilor nucleici.  

Organizarea materialului genetic. 
Organizarea materialului genetic la virusuri. 

Organizarea celulară. Structura cromosomului la 

procariote şi a plasmidelor.  

Genomul la eucariote. Organizarea moleculară, 

submicroscpică, a fibrei de cromatină. Cromozomii 

la eucariote. Tipuri particulare de cromozomi.  

Sinteza replicativă a ADN. Dovezi ale modelului 

semiconservativ al replicării. Aparatul enzimatic, 

primarea sintezei. Sinteza segmentară Okazaki. 

Etapele replicării ADN.  

Transcrierea informaţiei genetice. Structura ARN. 

ARN celular-tipuri de ARN. Transcrierea: 

mecanism, enzime implicate, etapele transcrierii 

genetice.  

Codificarea informaţiei genetice. Cod genetic, 

descifrarea lui, caracteristici, evolutie, excepţii. 

Decodificarea informaţiei genetice. Biosinteza 

proteinelor- traducerea sau translaţia. Iniţierea 

sintezei catenei polipeptidice, elongarea, terminarea. 

Legile transmiterii caracterelor ereditare. Legile 

lui Mendel : monohibridarea şi  legea purităţii 

gameţilor; dihibridarea şi legea segregării 

independente a perechilor de caractere.  

Interacţiuni genice interalelice: 

semidominanţa,codominanţa,  supradominanţa, 

polialelia sau alelia multiplă.  

Citogenetica. Mecanismele citologice ale 

eredităţii. Legile lui Morgan. Dovezi ale implicării 

cromosomilor în ereditate. Plasarea lineară a genelor 

pe cromosomi. Fenomenul de linkage şi grupele de 

linkage. Fenomenul de crossing-over. Hărţi genetice 

factoriale şi cromosomale. Cromosomii politeni si 

hărţile citologice.  

Activitate practică: 
L3. Metoda Feulgen de evidenţiere a ciclului mitotic 

şi a mitozei; L5. Studiul diviziunii celulare meiotice. 

Reprezentarea grafică a meiozei I şi meiozei II la 

plante şi animale; L8. Fenomenul de inactivare al 

materialului genetic prin heterocromatinizare. 

Metode de evidenţiere a cromatinei sexuale; L11. 

Simularea experienţelor lui Gregor Mendel. 

Monohibridarea și primele legi ale eredității. 

Interacțiuni interalelice: semidominanța; L12. 

Simularea experienţelor lui Gregor Mendel. 

Dihibridarea și legea segregării independente a 

perechilor de caractere; L13. Noţiuni de statistică. 

Testul chi pătrat. Noţiuni de genetică populaţională. 

Legea Hardy-Weinberg şi aplicaţiile ei. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

Genetics, genomics and cytogenetics   

 

 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 

- Nucleic acid 

structure and 

function 

- Chromosome 

structure, function  

- DNA replication, 

transcription and 

translation 

- Meiosis, mitosis 

and Mendelian 

inheritance 

- Scientific basis of 

inherited  

 

10.  Biologie II Fiziologie 

animală 

Noțiuni teoretice:  Difuzia prin membrana celulara 

lipsita de canale proteice; Difuzia facilitata si 

transportul activ; Potentialul de repaus membranar; 

Potentialul de actiune; 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea  

B1 Clinical chemistry/immunology (B1.18 

B1 Clinical 

chemistry/immun

ology 

B1.18 Assessement 

of pulmonary 

function, blood 
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Assessement of pulmonary function, blood gases 

and oxygen saturation, acid-base status and 

relevant electrolytes disorders) 

 

 

 

 

 

Noțiuni teoretice:  Fiziologia muschilor striati; 

Fiziologia muschilor netezi; Fiziologia muschiului 

cardiac; 

Activitate practică: Secusa si tetanosul  la muschiul 

striat; Secusa muschiului neted; Influenta unor ioni 

asupra activitatii inimii de broasca; - Influenta 

temperaturii asupra activitatii inimii de broasca. 

Sistemul excite-conductor al inimii de broasca. 

Ligaturile lui Stanius; Contractura ireversibila; 

Contractia fibrelor lente ale musculaturii striat; 

Oboseala musculara la muschiului striat; Contractia 

muschilui striat- relatia forta /viteza; Viteza de 

conducere  a fibrei nervoase; exemplificare pe 

preparatul neuro-muscular  

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B1.26. 

Neuromuscular system.  

 

gases and oxygen 

saturation, acid-

base status and 

relevant 

electrolytes 

disorders 

 
 

B1.26. 

Neuromuscular 

system.  

 

11.  Biologie III Funcții de 

relație, nutriție 

și reproducere 

la animale  

Noțiuni teoretice:  Fiziologia tubului digestiv: 

masticatia, secretia salivara si deglutitia. Fiziologia 

tubului digestiv: fiziologie segmentului gastric. 

Fiziologia tubului digestiv: fiziologia intestinului 

subtire. 

Activitate practică: Fiziologia digestiei şi 

absorbţiei. Studiul salivei. Acţiunea amilazei 

salivare. Mecanica intestinului subţire. Acţiunea 

enzimelor intestinale. Fiziologia glandelor anexe 

tubului digestiv. Acţiunea enzimelor glandelor 

anexe. Transaminazele (GPT, GOT). 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology (B1.3 Gastric, 

pancreatic and intestinal function, B1.25. 

Nutrition) 
 

Noțiuni teoretice:  Fiziologia sistemului cardio-

vascular la vertebrate. 

Activitate practică: Fiziologia sangelui. 

Hemoglobina. Rezistenta globulara. Fiziologia 

aparatului cardiovascular. Proprietatile functionale 

ale muschiului cardiac. Reglarea activitatii inimii. 

Măsurarea tensiunii arteriale. Pulsul arterial. 

Fiziologia sangelui. Numararea elementelor figurate. 

Numararea globulelor rosii. Numararea globulelor 

albe. Coagularea sangelui. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ Secțiunea B 2.1. 

Haematology.     

 

Noțiuni teoretice: Fiziologia respiratiei pulmonare. 

Activitate practică: Fiziologia respiraţiei.  Volume 

si capacitati respiratorii – Spirometrie. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/. B1.18. 

Assessment of pulmonary function, blood gases and 

oxygen saturation, acid-base status and relevant 

electrolytes disorders.  

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology 

B1.3 Gastric, 

pancreatic and 

intestinal function,  

B1.25. Nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

B 2.1. 

Haematology     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B1.18. Assessment 

of pulmonary 

function, blood 

gases and oxygen 

saturation, acid-

base status and 

relevant 

electrolytes 

disorders.  

 
B 1.14. Urogenital 
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Noțiuni teoretice:  Fiziologia excretiei la 

vertebratele superioare. 

Activitate practică: Fiziologia excreţiei. 

Examenul fizico - chimic al urinei. 

 
În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B 1.14. Urogenital 

tract/ B1.18. Assessment of renal function.   

 

Noțiuni teoretice:  Fiziologia reproducerii la 

animale. 

Activitate practică:. Fiziologia reproducerii. 

Fiziologia generală a reproducerii, functiile 

aparatului genital masculin  si  functiile aparatului 

genital feminin.  

 
În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/. B1.10. 

Reproductive function and pregnancy.    

 

tract/ B1.18. 

Assessment of 

renal function.   

 

 

 

 
B1.10. 

Reproductive 

function and 

pregnancy.    

 

12.  Biologie III Microbiologie 

medicală, 

sanitară și 

imunologie  

Noțiuni teoretice 

1. Introducere în microbiologia medicală. Definiţii 

şi repere istorice în microbiologia medicală. 

Comparaţie între principalele grupe de 

microorganisme cu importanţă medicală (tipul 

de celulă, diametrul, membrana celulară, 

peretele celular, multiplicare şi replicare). 

2. Noţiuni de epidemiologie. Microbiota normală a 

organismului uman şi tipurile de relaţii cu 

organismul uman. Rolul florei normale.  

3. Habitate umane pentru microorganisme comune 

cu importanţă medicală: suprafeţe cutanate 

(tegumente) incluzând uretra şi urechea externă, 

tract respirator (nas, orofaringe), crevase 

gingivale, tract digestiv (cavitate bucală, stomac, 

colon – microaerofile/anaerobe), tract uro-

genital. 

4. Microoganismele patogene şi proprietăţile  lor 

definitorii: virulenţa şi patogenitatea 

(infecţiozitatea şi toxicitatea) . Aderenţa şi 

colonizarea la substrat. Biofilme bacteriene. 

Capacitatea de a supravieţui, invada, de a creşte 

şi de a se multiplica intracelular în celula-

gazdă.-2 ore 

5. Inflamarea şi lezarea mediată imun. Lezarea 

fizică. Factorii de virulenţă. Toxinele 

structurale: endotoxinele (LPS), Exotoxinele 

(Inhibitorii de proteine, Neurotoxinele, 

Amplificatori ai endotoxinelor , Inductorii 

cAMP, Citolizinele). 

6. Medicamente cu acţiune antimicrobiană. 

Antibiotice şi chimioterapice.  

7. Medicamente cu acţiune antimicrobiană: 

a. ce inhibă sinteza peretelui celular; 

sinteza proteinelor; sinteza acizilor 

nucleici; 

b. ce inhibă căi metabolice; 

c. care afectează integritatea membranei 

plasmatice. 

8. Rezistenţa la medicamente cu acţiune 

antimicrobiană. Probleme globale. Rezistenţa 

intrinsecă (mecanisme şi implicaţii medicale). 

Rezistenţa mediată cromozomal. Rezistenţa 

mediată plasmidial. 

9. Transferul rezistenţei la medicamente 

antimicrobiene I: conjugarea şi transformarea 

 

B3.5 Principles of 

antimicrobial 

therapy 

- Structure, 

classification and 

mechanism of 

action of 

commonly 

prescribed 

antimicrobial 

agents 

- Antimicrobial 

resistance: 

definition, 

mechanisms, 

surveillance, 

assessment and risk 

to human health 

- Natural vs. 

acquired resistance 

- Natural resistance 

phenotypes of the 

most clinically 

relevant 

microorganisms 

- Current 

guidelines relating 

to antimicrobial 

susceptibility 

testing and their 

use in clinical 

practise 

- Methods for 

antimicrobial 

susceptibility 

testing – disc 

diffusion, agar 

diffusion, broth 

microdilution, E-

test, etc. 

- Emerging 

antimicrobial 

agents, e.g. revived 

and novel 

antimicrobials, 
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genetică, transducţia şi transfecţia. 

10. Celulele sistemului imunitar: Origine. Funcţie. 

Antigenele limfocitare. Diversitatea receptorilor. 

Selecţia limfocitelor. Recircularea şi întoarcerea 

limfocitelor.- 

11. Mecanismele defensive ale gazdei împotriva 

infecţiei. Răspunsul primar la antigen. 

Răspunsul secundar (procesarea antigenului). 

Imunitatea înnăscută şi imunitatea adaptativă. 

Efectorii umorali. Efectorii celulari. Memoria 

imunitară.. 

12. Vaccinare şi imunoterapie. Tipuri de vaccinuri. 

Vaccinuri 

13. Antibacteriene şi vaccinuri antivirale. 

Interferoni. 

14. Boli de imunodeficienţă. Sindromul 

imunodeficienţei dobândite. Boli cauzate de 

răspunsul imun. Hipersensibilitatea şi 

autoimunitatea. Imunologia transplantării. 

Imunologia cancerului. 

Activitate practică: 
1.Recoltarea, transportul şi prelucrarea produselor 

patologice. Diagnosticul de laborator. Diagnosticul 

prezumptiv. Diagnosticul de confirmare. 

2. Bacteriologie medicală 

Caractere distinctive (de cultură, morfologice, 

tinctoriale), Rezervor, Transmitere, Patogeneză, Boli, 

Diagnostic de laborator, Tratament, Prevenţie pentru: 

Genul Staphylococcus (S. aureus, S. epidermidis, S. 

saprophyticus) 

Genul Streptococcus (S. pyogenes, S. agalactiae, 

Enterococcus faecalis, S. bovis, S. pneumoniae, 

Viridans group) 

Genul Bacillus (B. cereus, B. anthracis). Genul 

Corynebacterium (C. diphteriae).  

Genul Neisseria (N. meningitis, N. gonorrhoeae, 

Moraxellacatarrhalis) 

Genul Clostridium (C. tetani, C. botulinum, 

C.perfringens, C difficile) 

Genul Mycobacterium (M. tuberculosis, MOTTS-M. 

alteledecâttuberculosis) 

Fam. Enterobacteriaceae(Genus:Escherichia, 

Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella, Proteus).  

Genul Pseudomonas. Genul Campylobacter (C. 

jejunii, Helicobacter pylori), Genul Vibrio (V. 

cholerae).  

Genul Pasteurella, Genul Haemophilus, Genul 

Treponema, GenulBorellia, Genul Leptospira, 

GenulRikettsia. 

Genul Chlamydia, Genul Mycoplasma 

3. Micologie medicală 

Morfologie, Identificare, Patogeneză şi tablou clinic, 

 Diagnostic de laborator, Epidemiologie, Prevenţie şi 

Control pentru:  

Histoplasmoze (Histoplasma capsulatum) 

Coccidiomicoze (genul Coccidioides) 

Criptococoze (Cryptococcus neoformans) 

Candidoze (genul Candida) 

Aspergiloze (genul Aspergillus) 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.5 

Principles of antimicrobial therapy 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.6 

Epidemiology and health protection 

 

4. Virusuri de interes medical  

Diagnosticul infecţiilor virale. Diagnosticul direct. 

bacteriophages, 

iRNA, vaccines, 

serotherapy, anti-

pathogenic 

strategies (e.g. 

quorum 

sensing inhibitors), 

physical 

antimicrobial 

strategies 

based on physical 

agents (cold 

plasma, 

phtotodynamic 

therapy, etc.) 

 

 

 

 

 

B3.6 

Epidemiology and 

health protection 

- Role of 

laboratory services 

and techniques to 

support 

epidemiological 

investigation 

- Standards and 

guidelines in 

relation to 

occupational 

exposure to 

infectious agents 

-Epidemiological 

consequences of 

hospital-acquired 

and community 

disease control 

with reference to 

tuberculosis, viral 

hepatitis, HIV and 

genitourinary 

disease 

- Principles of 

screening for 

certain organisms, 

e.g. 

MRSA, 

multiresistant 

Gram-negatives, 

including CPE, 

vancomycin-

resistant 

enterococci 

- Investigation 

protocols and 

patient pathways 

relevant 

to hospital-

acquired and 

community 

infection 

 

 

 

B3.2 Clinical 



 
UOC 12 

Diagnosticul serologic. Diagnosticul infecţiilor virale 

congenitale şi neonatale.  

Clasificare. Structură. Replicare. Patogeneză. Tablou 

clinic. Diagnostic de laborator. Epidemiologie. 

Terapie şi profilaxie pentru: 

Papillomaviridae; 

Herpesviridae (HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, 

HHV-6, HHV-7, HHV-8); 

Orthomyxoviridae (virusurile influenza sau gripale); 

Flaviviridae (virusurile hepatitelor C şi G); 

Deltaretrovirusuri de interes uman: HTLV-1 şi -2; 

Lentivirusuri de inters uman: HIV-1 şi -2. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.2 

Clinical virology 

 

virology 

- Commonly 

encountered 

viruses and related 

human 

infections 

 

13.  Biologie III Microbiologie 

generală 

Noțiuni teoretice 

1. Notiuni de virologie. Caracterele generale ale 

virusurilor. Morfologia si structura virusurilor. 

Natura virusurilor.  

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.2 

Clinical virology 

 

 

2. Morfologia bacteriilor. Bacterii sferice. Bacterii 

cilindrice. Bacterii spiralate. Bacterii 

filamentoase. Bacterii patrate. Bacterii care 

formeaza trichoame. Bacterii cu apendice 

celulare 

3. Ultrastructura celulei bacteriene. Peretele celular 

al bacteriilor Gram-pozitive. Peretele celular al 

Bacteriilor Gram-negative. Spatiul periplasmic. 

4. Modelul Robertson. Modelul Singer-Nicholson. 

Fosfolipidele, proteinele integrate, proteinele 

periferice. 

5.  Mezosomii. Citoplasma. Nucleoidul. 

Organizarea fizica a nucleoidului. Ribosomii. 

Sporul, semnificatie biologica 

6. Capsula si stratul mucos. Semnificatie biologica. 

Glicocalixul, compozitie chimica, rol biologic. 

Flagelii, morfologie, structura, rol biologic. 

7. Nutritia si metabolismul microorganismelor. 

Nutritia microorganismelor, macro- si 

microelemente necesare cresterii 

microorganismelor. Metabolismul 

microorganismelor. Rolul ATP in metabolism. 

Reactii de oxidoreducere. 

8. Cresterea microorganismelor. Cinetica cresterii 

microorganismelor in cultura discontinua. 

Determinarea cantitativa a microorganismelor 

9. Diversitatea microorganismelor. Pozitia 

microorganismelor in Lumea Vie. Sistemul celor 

cinci regnuri. Regnul Monera. 

10. Diversitatea moleculara a microorganismelor. 

Domeniile Lumii Vii. Domeniul Archaea, 

ultrastructura, metabolism, trasaturi moleculare 

si genetice. Domeniul Bacteria. Microorganisme 

apartinand Domeniului Eucarya. 

Activitate practică: 
3. Inocularea mediilor de cultura. Cerintele tehnice 

obligatorii in cursul inocularii. Inocularea mediilor 

de cultura lichide, inocularea mediilor de cultura 

solidificate.  

4. Izolarea microorganismelor in cultura pura: 

tehnica epuizarii ansei; tehnica diseminarii pe 

suprafata mediilor de cultura solidificate. 

5. Determinarea cantitativa a microorganismelor intr-

 

B3.2 Clinical 

virology 

- Commonly 

encountered 

viruses and related 

human 

infections 

 

B3.1 Clinical 

bacteriology 

- Bacterial cells 

structures and 

associated 

functions 

- Bacterial 

classification and 

phylogeny 

- Bacterial 

physiology 

(metabolism, 

growth curve) 

- Normal 

microbiota: 

definition, 

composition, roles 

- Bacterial 

pathogenicity and 

virulence factors 

- Colonisation 

versus infection 

- Commonly 

encountered 

bacteria and related 

infections 

(morphological, 

colony and 

cultural, 

biochemical, 

antigenic and 

pathogenic 

features) 

- Aetiology, 

pathophysiology 

and presentation, 

including 

sources and routes 

of transmission of 

infectious 

diseases in the 

community and 

hospital-acquired 
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o proba naturala. Tehnica culturilor. 

6. Determinarea cantitativa a microorganismelor intr-

o proba naturala. Tehnica membranelor 

filltrante(Millipore) 

7. Examinarea bacteriilor in stare vie: examinarea la 

microscopul in contrast de faza; examenul la 

microscopul cu camp intunecat. 

8. Examinarea bacteriilor pe frotiuri fixate si 

colorate. Coloratia simpla. Coloratii compuse: 

coloratia Gram. Coloratii speciale: coloratia sporilor. 

12. Determinarea cantitativa a bacteriilor coliforme 

in diferite probe. Metoda tuburilor multiple. Testul 

prezumtiv 

13. Determinarea cantitativa a bacteriilor coliforme 

in diferite probe. Metoda tuburilor multiple. Testul 

de confirmare. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.1 

Clinical bacteriology 

 

infection (HAI) 

- Emerging and 

changing patterns 

of bacterial 

infections 

14.  Biologie III Genetică 

umană 

Noțiuni teoretice 

1). Structura şi organizarea genomului uman: 1. 

Structura genomului: lungimea cromozomilor, 

numărul şi densitatea genelor; elemente componente 

ale genomului 

- 2. Organizarea genomului; cromozomii din stadiile 

G0 şi G1; cromozomii metafazici 

- 3.  Structura şi organizarea moleculară a 

cromozomilor 

2). Mutaţiile genomului uman:  

-1. Mutaţiile genice 

-2. Mutaţiile cromozomiale 

-3. Mutaţiile genomice 

3). Ereditatea monogenică : 

-1. Definiţie şi terminologie 

-2. Ereditatea autosomală dominantă şi recesivă 

-3. Ereditatea X-linkată dominantă şi recesivă 

4). Ereditatea multifactorială (poligenică): 

-1. Boli genetice determinate multifactorial 

-2. Malformaţii congenitale cu ereditate 

multifactorială 

-3. Caracteristicile trăsăturilor multifactoriale 

5). Bolile citogenetice (cromozomiale): 

-1. Bolile autozomale 

-2. Boli ale cromozomilor sexuali 

-3. Poliploidia 

6). Modificări citogenetice şi moleculare în 

cancer: 

-1. Proto-oncogenele 

-2. Gene supresoare de tumori 

Activitate practică: 
L2. Cromozomii umani şi realizarea cariotipului la 

om. 

L3. Pattern-uri de ereditate umană normală: 

   - ereditatea grupelor sangvine; 

   - ereditatea sistemului sangvin Rhesus; 

   - trăsături morfo-anatomice. 

L4. Pattern-uri de ereditate umană normală: 

   - pigmentaţia pielii; 

   - alte caractere ereditare umane; 

   - dermatoglifele. 

L5. Analiza pedigreeului in genetica umana. Metoda 

realizării arborelui genealogic. 

L6. Investigarea somatică și determinarea tipului 

constituțional 

L7.Cefalometria și alcătuirea morfogramei 

L8. Studiul unor aberaţii numeric şi structural 

 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 

- Chromosome 

structure, function 

and abnormalities 

(e.g. Down’s 

syndrome, sex 

chromosome 

abnormalities, 

translocations) 

- Nomenclature 

used to describe 

the human genome 

- Meiosis, mitosis 

and Mendelian 

inheritance 

- Patterns of 

inheritance 

(autosomal, X-

linked, 

non-Mendelian) 

- Use of genome 

analysis tools, the 

role of 

bioinformatics 

in the investigation 

and management of 

genetic 

and genomic 

disorders 

- Common genetic 

and genomic 

disorders and their 

impact on patient 

and their families 

- Scientific basis of 

inherited and 

sporadic cancers 

- Principles and 

practise of genetic 

counselling 
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cromozomale la om şi consecinţele lor. 

L9. Studiul unor aberaţii numeric şi structural 

cromozomale la om şi consecinţele lor. 

L10. Diagnosticul citogenetic şi molecular al bolilor 

genetice:  

     - diagnosticul citogenetic; 

     - diagnosticul molecular; 

     - diagnosticul prenatal al bolilor genetice; 

     - sfatul genetic. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

Genetics, genomics and cytogenetics   
 

15.  Biologie III Metabolism și 

reglare 

neorohormona

lă  

Noțiuni teoretice:   

Reglarea neurohormonala a 

comportamentului alimentar - prezinta 

importanta alimentatiei pentru animalele 

heterotrofe ca parte indispensabila pentru 

realizarea balantei energetice a organismului.  

Este trecut in revista istoricul cercetarilor legate 

de comportamentul alimentar si se prezinta 

teoria clasica a centrului dublu hipotalamic al 

foamei si satietatii.  

Sunt prezentate date experimentale care 

contrazic teoria clasica si sunt prezentate 

ipotezele privind reglarea reglarea 

neurohormonala a comportamentului alimentar. 

Este prezentata reglarea comportamentului 

alimentar in lumina noilor descoperiri, este 

aratat rolul leptinei in acest context si trecute in 

revista neuropeptidele implicate in controlul 

acestui comportament.  Se face distinctia intre 

reglajul de la nivelul sistemului nervos central si 

semnalele de foame si satietate cu origine la 

nivelul tractului digestiv. Se face distinctia intre 

reglarea de lunga durata si cea de scurta durata a 

comportamentului alimentar.  

Activitate practică: Ratia alimentara.  Piramida 

alimentara si rolul ei in stabilirea unei 

alimentatii echilibrate.  Ancheta alimentara.  

 
În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B1.13. Inherited 

metabolic disorders/ B 1.19. Enzymes. B1.25. 

Nutrition. 

 

Reglarea neurohormonala a metabolismului 

lipidic: Se prezinta importanta metabolismului 

lipidic si istoricul cercetarilor legate de acest 

subiect. Se prezinta teoria lipostatica a lui 

Kennedy si leptina ca inceputuri ale reevaluarii 

mecanismelor ce stau la baza reglarii 

metabolismului lipidic.  

Sunt prezentate argumentele fiziologice si 

morfologice privind implicarea sistemului 

nervos vegetativ simpatic in reglarea 

metabolismului lipidic.  
Sunt prezentate modelele experimentale de studiu a 

obezitatii.  

Activitate practică: Metode de masurare a 

rezervelor adipoase la om (metoda impendantei 

electrice si cea a masurarii pliurilor cutanate).  

 
În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology 

B1.13. Inherited 

metabolic disorders 

B 1.19. Enzymes. 

B1.25. Nutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology/ 

B1.25. Nutrition. 

B1.2 Lipid 

assessement. 

B1.13. Inherited 

metabolic disorders 

B 1.19. Enzymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Clinical 

chemistry/ 

immunology/ 
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Clinical chemistry/ immunology/ B1.25. Nutrition. 

B1.2 Lipid assessement. B1.13. Inherited metabolic 

disorders/ B 1.19. Enzymes. 

 

Reglarea neurohormonala a metabolismului 

glucidic: Se prezinta importanta metabolismului 

glucidic pentru organism. Se prezinta implicarea 

hipotalamusului in reglarea metabolismului 

glucidic. Se prezinta neuronii glucosensibili, 

descoperirea lor si rolul lor reglator. Se prezinta 

reglajul hormonal al metabolismului glucidic.  
Activitate practică:  

Masurarea glicogenului hepatic si muscular sub 

influenta unor factori de mediu si a unor 

hormoni (inanitie, efort fizic, insulina, 

glucagon, adrenalina etc.).  Test de sensibilitate 

la glucoza. 

  
În acord cu European Syllabus – secțiunea B.1. 

Clinical chemistry/ immunology/ B1.25. Nutrition. 

B.1.4 Glucose and evaluation of diabetes mellitus. 

B1.13. Inherited metabolic disorders/ B 1.19. 

Enzymes. 

 

B1.25. Nutrition. 

B.1.4 Glucose and 

evaluation of 

diabetes mellitus. 

B1.13. Inherited 

metabolic disorders 

B 1.19. Enzymes. 

16.  Biologie III Genomică  Noțiuni teoretice 

1.Organizarea genomului procariot. Genomul 

bacterian: cromosomul bacterian (dimensiuni, 

geometrie, arhitectură). Structura genei la procariote. 

2. Ereditatea extracromosomală bacteriană. 

Plasmidele bacteriene (structură, funcţii codificate, 

proprietăţi generale, recombinarea genetică prin 

conjugare). 

3.Replicarea cromosomului bacterian. Dinamica 

genomului bacterian (rearanjamentele cromosomale). 

Cromosomii lineari. 

4. Teoria operonilor. Operonii bacterieni (operonul 

lac al lactozei la bacteria Escherichia coli, operonul 

triptofan trp al bacteriei E. coli, operonul pentru 

ARNr, operonii ARNt). 

5.Transferul de material genetic la bacterii. Vectori 

de clonare şi de expresie plasmidici (vectorul de 

clonare pBR 322, vectori de expresie, vectori 

navetă). Elemente genetice transpozabile la bacterii 

(secvenţe de inserţie, transpozonii compuşi, 

transpozonii complecşi).  

6.Genomica bacteriofagilor: structura genomului 

fagic, controlul genetic al ciclului litic şi lizogen, 

fagii filamentuoşi, genetic rezistenţei bacteriilor la 

acţiunea bacteriofagilor. 

Activitate practică: 
Protocol de izolare a ADN cromosomal si ADN 

plasmidial bacterian. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.1 

Clinical bacteriology 

 

8.Organizarea genomului eucariot: structura 

cromosomilor, proteinele cromosomale, cromosomii 

metafazici (fibra nucleosomală), domeniile 

cromatinice, cromosomii interfazici, organizarea 

supracromosomală a genomului eucariot. 

Activitate practică: 
Verificarea spectrofotometrică şi electroforetică a 

ADN cromosomal izolat. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.4. 

 
B3.1 Clinical 

bacteriology 

- Bacterial cells 

structures and 

associated 

functions 

- Bacterial 

classification and 

phylogeny 

- Bacterial 

genetics: role of 

mobile genetic 

elements 

(plasmids, insertion 

sequences, 

integrons, 

transposons, 

etc.) in transfer of 

resistance and 

virulence 

genes, mechanisms 

of transfer 

(conjugation, 

transformation, 

transduction, etc.) 

 

 

 
 

B4: Genetics, 

genomics and 

cytogenetics 

- Chromosome 

structure 
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Genetics, genomics and cytogenetics   
 

11.Genomul sistemelor macromoleculare acelulare 

(virusuri, viroizi, prioni): generalităţi, particularităţi 

ale genomului virusurilor ADN, virusuri cu genom 

ARN, specificitatea virusurilor pentru gazdă, 

parazitismul viral, clasificarea virusurilor 

(bacteriofagi, virusuri fungale, virusuri algale, 

virusurile plantelor, virusurile insectelor, virusurile 

animale), viroizii, prionii. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B3.2 

Clinical virology 

 

 

B3.2 Clinical 

virology 

- Animal viruses 

classification 

- Viral replication 

and modes of 

transmission 

- Commonly 

encountered 

viruses and related 

human 

infections 

 

17.  Biologie III Micologie  Noțiuni teoretice: Încrengătura  Eumycota - 

caracterizare generală, morfologia şi structura, 

nutriţia, înmulţirea, tipurile de cicluri de dezvoltare şi 

criteriile de clasificare. 

 

În acord cu European Syllabus – secțiunea B.3.4. 

Mycology and clinical parasitology 

 

B.3.4. Mycology 

and clinical 

parasitology 

 

 

 


