
Biologie celulară (ANUL II, SEMESTRUL III) 
 
Nr. credite transferabile 5 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Silvica PĂDUREANU  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmărește însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la 
corelația dintre structură și funcție a celulei în general. De asemenea se focalizează  mecanismele 
de funcționare a principalelor organite celulare. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metodele și tehnicile de lucru 
specifice laboratoarelor de biologie celulară și moleculară. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere în biologia celulară. Importanța cercetărilor de biologie celulară. 
Organizarea sistemică a lumii vii. 
Metode de investigare în biologia celulară. 
Acizii nucleici și diversitatea lor moleculară. 
Proteinele și diversitatea lor moleculară. Mișcări moleculare caracteristice proteinelor 
membranare. 
Organitele conversiei de energie și energogenezei. Metabolismul energetic al mitocondriilor. 
Funcția de biosinteză proteică a mitocondriilor. Implicațiile medicale ale mitocondriilor. 

 

Lucrări practice 
Tipuri de microscoape optice utilizate în examinarea celulara (MFI, MCF, MLP, MUV): 
componente, performante, utilizare. 
Microscopul electronic: principiu de functionare, component, utilizare. Etapele pregătirii 
preparatului electronomicroscopic. 
Fracționare celulară prin centrifugare diferențiată. 
Studiul caracterelor generale ale nucleului interfazic. 
Metode de evidentiere a ribozomilor, reticulului endoplasmic, aparatului Golgi, mitocondriilor, 
lizozomilor si peroxizomilor. 
Separarea proteinelor prin tehnica electroforezei. Electroforeza proteinelor serice în gel de 
agaroză. Purificarea si caracterizarea proteinelor prin gel – cromatografie. 
Izolarea acizilor nucleici, reverstranscripția, amplificarea genică prin tehnica PCR si RT-PCR. 
Caracterele celulelor canceroase. Modificări morfologice în apoptoză. 
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 40% 

 
Persoana de contact 
Conf. univ. dr. Silvica PĂDUREANU 
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407364, fax: 0040 232 219175  
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