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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Biologie 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii/calificarea Biologie medicală 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei HEMATOLOGIE GENERALĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei 
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  56 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 8 

 
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 • Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 
corespunzătoare 
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6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 - formarea competenţelor specifice disciplinei HEMATOLOGIE GENERALĂ 
 

7.2. Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  
- recunoaşterea semnificaţiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în 

laborator; 
- utilizarea metodelor / tehnicilor specifice pentru efectuarea de teste hematologice, 

biochimice, imunologice, şi microbiologice, în scopul evaluării stării de sănătate. 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

1. Hematologia. Definiţie. Istoric. Nomenclatură. Sistemul de grupă 
sanguină ABO. Sistemul Rh. Alte sisteme de grupă. Noţiuni de 
histocompatibilitate 

3 
 

2. Seria eritrocitară. Morfologia seriei eritrocitare. Bolile seriei 
eritrocitare 3  

3. Seria leucocitară. Morfologia seriei leucocitare 3  
4. Seria granulocitară normală. Patologia granulocitelor. 4  
5. Seria limfocitară normală. Modificări patologice ale seriei limfocitare. 4  
6.Seria monocitară normală. Morfologia seriei monocitare. Modificări 
patologice ale seriei monocitare. 4  

7.Bolile seriei leucocitare. Măduva hematogenă.Tumorile organelor 
hematopoietice. 4  

8. Seria trombocitară. Morfologia seriei trombocitare. 3 

Prelegere 
participativa, 
dezbatere, 
expunere, 
problematizare, 
modelare 

 
    
Bibliografie: 
1. MICU D., 1973 - Citologia organelor limfoide, Ed. Academiei, Bucureşti; 
2. MICU D., MANOLESCU N., 1981 - Celulele leucemice. Citologie comparată, Ed. Academiei, Bucureşti; 
3. POP O., NOVAC E, 1970.- “Epidemiologie”- Ed. Litografia, Medicină, Timişoara; 
4. PRISECARU MARIA, CRISTEA TINA OANA, STOICA IONUŢ, 2011 - Histologie animală, Editura „Alma 
Mater” Bacău,  ISBN: 978-606-527-115-9;  
5. PRISECARU MARIA, CRISTEA TINA OANA, VOICU ROXANA, 2011 - Biologie celulară şi moleculară, Editura 
„Alma Mater” Bacău,  ISBN: 978-606-527-116; 
6. PRISECARU MARIA, VOICU ROXANA, 2008  - Histologie animală - Metode de laborator, Ed. „Alma Mater”,  
Bacău, ISBN – 978-973-1833-85-2; 
7. ROMEI BARBU, 1980 – Fiziopatologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
 
Bibliografie minimală 
•  
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C1.1 Descrierea noţiunilor fundamentale privind homeostazia organismului şi modificările acesteia 
C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  
investigare/explorare a sistemelor biologice 
C1.4 Evaluarea critică a  interpretării informaţiilor ştiinţifice din perspectiva principiilor privind 
homesostazia organismelor 
C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 
C3.1 Recunoaşterea semnificaţiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în laborator 
C3.3 Analiza concordanţei rezultatelor testărilor cu datele primare 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Explorarea seriei eritrocitare. Metode. Tehnici. 2 Realizare lucrarea 

experimentala, interpretare date 
 

2. Explorarea seriei leucocitare. Metode. Tehnici. 8 Realizare lucrarea 
experimentala, interpretare date 

 

3. Explorarea seriei trombocitare. Metode. Tehnici. 8 Realizare lucrarea 
experimentala, interpretare date 

 

4. Explorarea organelor hematopoietice. Mielograma. 8 Realizare lucrarea 
experimentala, interpretare date 

 

5. Colocviu de laborator. 2   
    
Bibliografie 
1. PRISECARU MARIA, VOICU ROXANA, 2008  - Histologie animală - Metode de laborator, Ed. „Alma Mater”,  
Bacău, ISBN – 978-973-1833-85-2; 
2. KONDI V., 1981 -  Laborator clinic. Hematologie – Ed. Medicală, Bucureşti.  
 
Bibliografie minimală 
•  
 

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

CONTINUTURILE DISCIPLINEI SUNT IN CONCORDANTA CU STANDARDELE RNCIS 
 
10. Evaluare 

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

Lucrare scrisă pe parcurs 
20 % 

Gradul de asimilare a limbajului de specialitate; 
corectitudinea si completitudinea cunoştinţelor 
acumulate; explicarea şi interpretarea 
parametrilor hematologici Examinare orală / scrisă 50% 10.4. Curs 

Conştiinciozitate, interes pentru studiu individual Participare activa la 
cursuri 10% 

Participarea activă la toate seminariile obţinerea unei note ≥ 5 la 
fiecare lucrare 

10% 10.5. 
Seminar/laborator/pr
oiect 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii, metodelor şi 
tehnicilor de laborator, interpretarea proceselor şi  
parametrilor hematologici 

obţinerea unei note ≥ 5 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul hematologiei clinice; explicarea şi interpretarea unei 

hemoleucograme.   

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2 Facultatea  Ştiinţe 

1.3 Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Biologie medicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CITOLOGIE CLINICĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prisecaru Maria 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar/laborator 

Prisecaru Maria 

2.4 Anul de studiu 

 

 I 2.5 Semestrul 

 

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 

Regimul 

disciplinei 

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 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutorial 2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.9 Total ore pe semestru 56 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • 

4.2 de competenţe • 

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 

corespunzătoare 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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C1.1 Descrierea noţiunilor fundamentale privind homeostazia organismului şi modificările acesteia 

C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice 

C1.4 Evaluarea critica a  interpretarii informatiilor stiintifice din perspectiva principiilor privind 

homesostazia organismelor 

C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 

C3.1 Recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în laborator 

C3.3 Analiza concordanţei rezultatelor testarilor cu datele primare 

C
o

m
p

et
en

ţe
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CT1 Realizarea  sarcinilor de lucru, cu respectarea principiilor de etica profesională 

CT2 Integrarea în echipe de lucru interdisciplinare 

CT3 Dezvoltare profesională, conform standardelor în vigoar 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- formarea competenţelor specifice disciplinei CITOLOGIE CLINICĂ  

 

7.2 Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

- recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a citodiagnosticului 

- utilizarea metodelor / tehnicilor specifice pentru efectuarea de probe citologice in 

scopul evaluării starii de sanatate 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Criterii generale de interpretare citologică. Principalele 

trăsături morfologice ale celulelor maligne  

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

2. Citologia displaziilor şi a tumorilor maligne ale colului uterin. 

Citologia gastrică 

 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

3. Citologia revărsatelor seroase. 

  

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

4. Citologia normală şi patologică a ganglionilor limfatici Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

5. Citologia lichidului cefalorahidian. Citologia urinară. 

 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

6. Citologia exfoliativă genitală. Citologia în leziuni 

inflamatorii.  

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 
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7. Erori de diagnostic în citologie Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

4 

Bibliografie 

[1] Antohi S., Gavrilă L., 1983 – Progrese în genetica moleculară, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti. 

[2] Berceanu ST., Păunescu E., 1981 – Biologia şi patologia imunităţii, Ed. Acad. Române 

[3] Diculescu I., Onicescu Doina, Benga GH., Popescu L. M.,  1987 – Histologie medicală, Ed. Medicală, 

Bucureşti. 

[4] Micu D., 1973 - Citologia organelor limfoide, Ed. Academiei, Bucureşti. 

[5]  Micu D., Manolescu N., 1981 - Celulele leucemice. Citologie comparată, Ed. Academiei, Bucureşti. 

[6] Moraru I., Anatomie patologică -  vol. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 1980 

[7] Stolnicu Simona – Patologia colului şi corpului uterin, Ed. Polirom, Bucureşti, 2003. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Protecţia muncii. Prezentarea sticlăriei şi aparaturii de 

laborator. Operaţii de pregătire a sticlăriei şi a reactivilor în 

vederea utilizării pentru determinări analitice. 

Expunere, demonstrare 1 

2.Tehnici de laborator pentru examenul citologic exfoliativ 

cervico-uterin: examenul preparatului proaspăt; examenul 

citologic – diagnostic; examenul citohormonal 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

2 

3.Examenul microscopic şi elaborarea rezultatului descriptiv şi 

cocncluziv. Examenul citologic Babeş- Papanicolau 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

1 

4.Examenul citologic al sedimentului urinar. Examenul 

citologic al LCR 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

2 

5.Examenul citologic al sputei şi lichidului pleural. 

Citodiagnosticul lavajului bronşic 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

1 

6.Citodiagnosticul diferenţiat al tumorilor mamare benigne şi 

maligne 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

1 

7.Citodiagnosticul prin amprentă de organe. Examenul 

citologic în afecţiuni hepatice 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

1 

8.Diagnosticul citologic în bolile endometrului. Medulograma 

(citologia măduvei osoase) normală şi patologică. 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

2 

9.Citodiagnosticul lichidului sinovial. Citodiagnosticul 

tumorilor prostatei 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

1 

10.Colocviu de laborator  2 

Bibliografie 

[1] Ionescu V. T., - Citodiagnosticul tumorilor maligne, Ed. Medicală, bucureşti, 1968.  

[2] Magearu V., “Chimie analitică”, Ed.Did. şi Ped., Bucureşti, 1979. 

[3] Raicu Marius – Citologie clinică, Ed. Mirton, Timişoara, 1998.  

[4] Seracu, D.I. “Îndreptar de chimie analitică”, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1989. 

[5] Ungureanu Alecu Maria – Citodiagnosticul cancerului genital feminin, Ed. Medicală, Bucureşti, 1965. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

-  Elaborarea şi prezentarea unor  rapoarte  referitor la desfăşurarea unor experimente de laborator cu descrierea 

modului de lucru si interpretarea rezultatelor. 

 

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 Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; corectitudinea si 

completitudinea cunostintelor 

acumulate; cunoaşterea noţiunilor din 

domeniul  citologiei, explicarea şi 

interpretarea formulelor citologice 

normale şi patologice late;  

Lucrare scrisă pe 

parcurs 

20 % 

Examinare orală 50% 

Constiinciozitate, interes pentru 

studiu individual 

Participare activa la 

cursuri 

10% 

10.5 Seminar/laborator 

Participarea activă la toate lucrările 

de laborator 

obţinerea unei note ≥ 

5 la fiecare lucrare 

10% 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de 

laborator, interpretarea proceselor şi  

formulelor citologice citologici. 

obţinerea unei note ≥ 

5 

10% 

10.6 Standard minim de 

performanţă 

Alegerea si utilizarea corecta a metodelor şi tehnicilor, a materialelor, substantelor si 

aparaturii cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea 

unei analize de laborator 

 

    

 

     Data    Semnătura                          Semnătura 

completării                                   titularului de curs                 titularului de laborator 

23.05.2015                          Conf. univ. dr.  Prisecaru Maria                           Conf. univ. dr.  Prisecaru Maria                                                

 

 

 

 

         Data           

avizării în departament     

    6.06.2015 

Semnătura  

 Directorului de Departament 

                                                                                                    Lector univ. dr. Camelia Ureche   
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2 Facultatea  Ştiinţe 

1.3 Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Biologie medicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei BIOCHIMIE MEDICALĂ  1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Tiţă Daniela 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar/laborator 

Tiţă Daniela  

2.4 Anul de studiu 

 

 I 2.5 Semestrul 

 

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

S 

 

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

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

3 din care:   3.2 

curs 

1 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din 

planul de învăţământ 

42 din care:   3.5 

curs 

14 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutorial 2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.9 Total ore pe semestru 42 

3.10 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • 

4.2 de competenţe • 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5.1 de desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 

corespunzătoare 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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- C1.1 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului.  

- C4.1 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice.  

- C4.2 Explicarea utilizarii de echipamente/ instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru 

investigarea sistemelor biologice  

- C6.1 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - si 

transdisciplinara a datelor privind  sistemele biologice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

 

tr
a

n
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- CT1 Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu 

respectarea principiilor de etica profesionala  

- CT3 Dezvoltarea capacitatii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- formarea competenţelor specifice disciplinei BIOCHIMIE MEDICALĂ 

7.2 Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

- recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în 

laborator 

- pregatirea laboratorului, materialelor, reactivilor, echipamentelor necesare 

determinarilor biochimice 

- utilizarea metodelor/tehnicilor specifice pentru efectuarea de teste biochimice in 

scopul evaluării starii de sanatate 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Proteinele. Structură generală Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

2 

2.Enzimele. Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

3.Hormonii Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

4.Vitaminele. Acizii nucleici Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

5.Energetica biochimică Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

6.Metabolismul glucidelor. Patologie Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

2 

7.Metabolismul lipidelor. Patologie Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

2 

8.Metabolismul proteinelor şi a aminoacizilor. 

Metabolosmul hemoproteinelor. Patologie. 

Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

9.Metabolismul nucleotidelor purinice şi 

pirimidinice. 

Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 
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10.Apa. Procesele hidroelectrolitice.  Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

11.Echilibrul acido-bazic. Prelegere participativa, dezbatere, 

expunere, problematizare, modelare 

1 

Bibliografie 

[1] Cucuianu Mircea, Crisnic I., Plesca Manea L.,- Biochimie clinica cu implicatii fiziopatologice, Ed Dacia, 

1998. 

[2]  Dinu Veronica, Truţia E., Popa Cristea Elena, Popescu Aurora: Biochimia medicală. Mic tratat, Ed. 

Medicală, Bucureşti, 2000. 

[3] Dobreanu Minodora şi col., - Compendiu de Biochimie clinică și imunologie - UMF Tg.Mures,  2013 

[4] Dobreanu Minodora, Manual de biochimie clinică - ed. University Press – Tg.Mures, 2005 

[5] Dobreanu Minodora, Compendiu de lucrări practice – ghid de valori normale de laborator - UMF Tg.Mures 

2002  

[6] Dobreanu Minodora, Eugen Mody  - Curs de biochimie clinică - UMF Tg.Mures, 1999 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Soluţii, tampoane, indicatori. Metode 

fizicochimice şi imunochimice.   

Expunere, demonstrare 2 

2.Explorarea biochimică a tubului digestiv Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

3.Sângele – substanţe organice Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

5.Urina – substanţe organice Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

6.Substanţe anorganice în urină şi sânge Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

6 

7.Investigarea funcţiei renale şi hepatice prin 

metode speciale. „Clearance - uri” 

Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

8.Explorarea lichidului cefalorahidian Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

9.Varia (lichidele patologice de puncţie, teste 

de sarcină, laptele matern 

Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

10.Colocviu de laborator  2 

 

Bibliografie 

[1] Cucuianu Mircea, Crisnic I., Plesca Manea L.,- Biochimie clinica cu implicatii fiziopatologice, Ed Dacia, 

1998. 

[2] Dobreanu Minodora, Compendiu de lucrări practice – ghid de valori normale de laborator - UMF Tg.Mures 

2002  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

-  Elaborarea şi prezentarea unor  rapoarte  referitoare la desfăşurarea unor experimente de laborator cu descrierea 

modului de lucru si interpretarea rezultatelor. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Gradul de asimilare a limbajului de specialitate; 

corectitudinea si completitudinea cunostintelor 

acumulate; cunoaşterea noţiunilor din domeniul  

Lucrare scrisă pe 

parcurs 

20% 
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enzimologiei şi hormonologiei explicarea şi 

interpretarea parametrilor biochimici în condiţii 

normale şi normale şi patologice 

Examinare orală 50% 

Constiinciozitate, interes pentru studiu 

individual 

Participare activa la 

cursuri 

10% 

10.5 

Seminar/laborator 

Participarea activă la toate lucrările de laborator obţinerea unei note ≥ 5 

la fiecare lucrare 

10% 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de laborator, 

interpretarea proceselor şi parametrilor 

biochimici 

obţinerea unei note ≥ 5 10% 

10.6 Standard 

minim de 

performanţă 

Alegerea si utilizarea corecta a metodelor şi tehnicilor, a materialelor, substantelor si 

aparaturii cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea unei 

analize de laborator 

 

 

    Data            Semnătura           Semnătura 

completării                             titularului de curs              titularului de laborator 

23.05.20145                              Dr. Tiţă Daniela                                             Dr. Tiţă Daniela 

 

 

         Data           

avizării în departament     

      6.06.2015 

Semnătura  

 Directorului de Departament 

                                                                                                    Lector univ. dr. Camelia Ureche   
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2 Facultatea  Ştiinţe 

1.3 Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Biologie medicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei BACTERIOLOGIE ŞI VIRUSOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prisecaru Maria 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar/laborator 

Prisecaru Maria 

2.4 Anul de studiu 

 

 I 2.5 Semestrul 

 

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei 

DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

3 din care:   3.2 

curs 

1 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din 

planul de învăţământ 

42 din care:   3.5 

curs 

14 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutorial 2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.9 Total ore pe semestru 42 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • 

4.2 de competenţe • 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5.1 de desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 

corespunzătoare 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

   

C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice  
C1.3 Explicarea şi interpretarea noţiunilor fundamentale specifice identificarii si dozării anumitor 

determinanţi specifici activităţii de laborator 

C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse biologice a parametrilor 

biochimici, imunologici, hematologici și microbiologici. 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

 

CT1 Realizarea  sarcinilor de lucru, cu respectarea principiilor de etica profesională 

CT2 Integrarea în echipe de lucru interdisciplinare 

CT3 Dezvoltare profesională, conform standardelor în vigoar 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- formarea competenţelor specifice disciplinei BACTERIOLOGIE ȘI 

VIRUSOLOGIE 

7.2 Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

- însuşirea noţiunile necesare pentru a înţelege impactul proceselor microbiene în 

domeniul sănătăţii umane;  

- cunoaşterea relaţiilor dintre  microorganisme, om şi celelalte vieţuitoare;  

- cunoaşterea modului de acţiune a microorganismelor patogene asupra omului; 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere in microbiologia medicala. Caracteristicile 

celulei procariote. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

2.Bacteriologie. Morfologie bacteriana. Fiziologie 

bacteriana. Antibiotice, chimioterapice, sulfamide; 

mecanisme de actiune si de rezistenta. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

3.Genetica bacteriana – variabilitatea. Patogenitatea 

bacteriana – factori si mecanisme de patogenitate. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

4.Infectii cu coci gram-pozitivi şi gram-negativi. Infectii cu 

enterobacterii; caracteristici generale, sindroame. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

5.Infectii cu bacili gram-pozitivi aerobi si anaerobi. Infectii 

cu spirochete. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

6.Boli bacteriene cu impact la nivel global (tuberculoza, 

lepra, holera, ciuma, antraxul, sifilisul, difteria). Boli 

provocate de specii ale genului Clostridium: tetanosul, 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 
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botulismul, gangrena gazoasă. 

7.Virusologie. Caracterele generale ale virusurilor. Structura 

virionului. Bacteriofagul. Replicarea virusurilor. Creşterea şi 

cuantificare virusurilor. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

8.Nomenclatura şi clasificarea virusurilor. Viroizii. Prionii. 

Infectia cu virusuri gripale. Infectia cu virusuri hepatitice. 

Infectia cu virusul HIV. Oncogeneza virală. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

9.Controlul infecţiei. Produse biologice de diagnostic, 

tratament si profilaxie. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

Bibliografie 

[1] Bîlbîie Vlad, Microbiologie medicală, Ed. Didactică şi pedagogică, 1985 

[2] Buiuc Dumitru, Microbiologie medicală – ghid pentru studiul şi practica medicinei, Ed. Gr.T. Popa, Iaşi, 

2003. 

[3] Cernescu c., Virusologie medicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 2008. 

[4] Munteanu Vasile, Microbiologie generală, Presa universitară clujeană, 2009.  

[5] Zarnea GH., Tratat de Microbiologie generală, vol. I-V, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983-1994 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Diagnosticul de laborator al infecţiei. Hemocultura în 

diagnosticul infecţiei. 

 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

2.Examenul lichidului cefalorahidian în diagnosticul 

infecţiilor sistemului nervos central. 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

3.Examenul microbiologic al puroiului. Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

4.Diagnosticul de laborator al infecţiilor respiratorii. Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

5.Diagnosticul de laborator al infecţiilor tractusului urinar. Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

4 

6.Diagnosticul de laborator al infecţiilor tractusului genital. 

Diagnosticul infecţiilor perinatale. 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

4 

7.Examenul microbiologic în sindromul diareic infecţios. Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

8.Investigaţia toxicologică în toxinfecţiile alimentare. Infecţia 

nosocomială. 

Realizare lucrare 

experimentala, interpretare 

date 

3 

9.Colocviu de laborator.  2 

Bibliografie 

[1] Buiuc Dumitru, Microbiologie medicală – ghid pentru studiul şi practica medicinei, Ed. Gr.T. Popa, Iaşi, 

2003. 

[2] Zarnea G., Mihăilescu Gr., Velehorschi V. – Principii şi tehnici de microbiologie generală, Edit. Univ., 

Buc., 1992. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 



F 524.14/Ed. 01 
 

-  Elaborarea şi prezentarea unor  rapoarte  referitor la desfăşurarea unor experimente de laborator cu descrierea 

modului de lucru si interpretarea rezultatelor. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; corectitudinea si 

completitudinea cunostintelor acumulate 

din domeniul  bacteriologiei şi 

virusologiei, explicarea şi interpretarea 

infecţiilor bacteriene şi virale 

Lucrare scrisă pe 

parcurs 

20 % 

Examinare orală 50% 

Constiinciozitate, interes pentru studiu 

individual 

Participare activa la 

cursuri 

10% 

10.5 

Seminar/laborator 

Participarea activă la toate seminariile obţinerea unei note 

≥ 5 la fiecare 

lucrare 

10% 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii, 

metodelor şi tehnicilor de laborator 

utilizate în bacteriologie şi virusologie 

obţinerea unei note 

≥ 5 

10% 

10.6 Standard 

minim de 

performanţă 

Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul bacteriologiei şi virusologiei; explicarea şi 

interpretarea metodelor uzuale de investigare.   

 

 

    Data    Semnătura          Semnătura 

completării                                   titularului de curs               titularului de laborator 

 01.10.2015                           Conf. univ. dr. Prisecaru Maria                           Conf. univ. dr. Prisecaru Maria 

 

 

 

            Data           

avizării în departament     

       01.10.2015 

                                                                                                                 Semnătura  

 Directorului de Departament 

Lector univ. dr. Camelia Ureche   
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro  

   

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea DE ŞTIINŢE 

1.3. Departamentul BEPM 

1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GENETICĂ ŞI EREDOPATOLOGIE UMANĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ dr. Nicuţă Daniela 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ dr. Nicuţă Daniela 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  83 

3.8. Total ore pe semestru  42 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Videoproiector, laptop, ecran, conexiune internet 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

C
o

m
p

et
en

ţe
  

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

   

C1 Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice disciplinei genetică umană 

C2. Investigarea  bazei moleculare si celulare de organizare si funcţionare a speciei umane. 

C4 Explorarea sistemelor biologice 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
   

CT1 Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor 

de etica profesionala 

CT2 Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor  corespunzătoare profilului profesional şi 

personal 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea de cǎtre studenţi a principiilor fundamentale ale geneticii umane principalele 

noţiuni legate de structura şi funcţiile materialului genetic la om, cauzele şi modul de 

producere a bolilor genetice la om, categoriile de boli genetice. Deprinderi necesare 

aplicării cunoştinţelor de genetică şi eredopatologie umană în practica curentă 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea clasificării anomaliilor cromozomiale şi mecanismele lor de producere, a 

etiologiei si patogeniei anomaliilor genetice, posibilitatea de analiză şi interpretare a datelor 

unui arbore genealogic, cunoaşterea metodelor de analiza cromozomială, testul cromatinei 

X - efectuare, interpretare, indicaţiile practice şi limitele analizelor cromozomiale,  

principiile metodelor de studiu şi interpretarea rezultatelor. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.STRUCTURA ŞI FUNCŢIA MATERIALULUI 

GENETIC  LA OM 

1.1. Noţiuni de genetică umană. Metode clasice şi moderne 

folosite în studiul eredităţii umane 

1.2. Acidul dezoxiribonucleic substratul molecular al 

eredităţii        

1.3. Structura genomului uman                

1.4. Transmiterea informaţiei genetice  

1.5. Mutaţiile şi recombinarea genetică      

5 Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

2.  NOŢIUNI GENERALE DE EREDOPATOLOGIE 

2.1. Caracterele ereditare normale la om 

2.2.. Boli genetice: clasificare, particularităţi, frecvenţă          

2.2. Anomaliile congenitale                

2.3.Tratamentul bolilor genetice.  

2.5.Sfatul genetic.  

 

9 Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

Bibliografie 

1. Brown T.A., 1999 – Gene Cloning. Chapman & Hall, London, 334p.  

2. Gorduza  E.V.  „Compendiu  de  genetica  umana  si  medicala”.  Ed.  Tehnopress, Iasi, 2007, 440 pg. 

3. Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., „Genetică medicală”. Ed a II-a revăzută şi actualizată.  Ed. Polirom, 

Bucureşti, 2011.  

4. Gavrilă L., „Principii de ereditate umană”, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004 

5. Tudose C., Maniu M., Maniu C., 2000 – Genetică umană. Ed Corson, Iaşi, 237p.  

6. Ghiorghiţă G., 1999 – Bazele geneticii. Ed.Alma Mater, Bacău, 345p.  
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7. Petersen A., Bunton R., 2002 - The New Genetics and the Public's Health. Ed. Routledge, London, 264p. 

8. Warren Freedman, 1991- Legal Issues in Biotechnology and Human Reproduction: Artificial Conception and 

Modern Genetics. Ed. Quorum Books, New York, 252 p. 

Bibliografie minimală 

1. Gavrilă L., „Principii de ereditate umană”, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004.  

2. Gorduza  E.V.  „Compendiu  de  genetica  umana  si  medicala”.  Ed.  Tehnopress, Iasi, 2007, 440 pg. 

3. Petersen A., Bunton R., 2002 - The New Genetics and the Public's Health. Ed. Routledge, London, 264p. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Cariotipul uman, Cromatina sexuală   

2. Caractere monogenice. Importanţa practică  a 

studiului  caracterelor ereditare normale 

3. Caractere poligenice 

4. Caractere ereditare anormale: ancheta familiala 

5. Criterii de recunoaştere a tipului de transmitere: 

dominant autosomal/legat de X. 

6. Criterii de recunoaştere a tipului de transmitere: 

recesiv autosomal/legat de X. 

7. Caractere ereditare anormale cu transmitere 

dominanta 

Caractere ereditare anormale cu transmitere 

recesiva 

8. Amprenta ADN (DNA fingerprint)  

9. Metode şi tehnici moleculare utilizate în analiza 

genetică  
10.  Sfatul genetic. Calcularea riscului de recurenţă a 

bolilor genetice 

28 Expunere, 

demonstrare, 

Problematizare, 

dezbatere 

 

 

Bibliografie 

1. Bratosin D., 2007 – Explorarea structurii şi funcţiilor celulare prin citometrie în flux. Ed. „Vasile Goldiş” 

University Press. 

2. Georgescu E. S., Costache M., 2010 – Lucrări practice – Biochimia acizilor nucleici şi biologie moleculară.Ed. 

Universităţii Bucureşti, 110p. 

3. Gorduza  E.V.  „Compendiu  de  genetica  umana  si  medicala”.  Ed.  Tehnopress, Iasi, 2007, 440 pg. 

4.  Gorduza  E.V.,  Buhuşi  M.C.,  Rusu  C.,  “Genetică  umană  –  manual  de  lucrări practice”, Ed. Kolos Group 

Iaşi, 2003, 300 pg 

5. Severin E. Albu C.,Ioachim I., 2002 – Genetică umană. Concepte şi aplicaţii practice.Ed. Scripta, Bucureşti, 

160p. 

 

Bibliografie minimală 

1. Severin E. Albu C.,Ioachim I., 2002 – Genetică umană. Concepte şi aplicaţii practice.Ed. Scripta, Bucureşti, 

160p. 

2. Georgescu E. S., Costache M., 2010 – Lucrări practice – Biochimia acizilor nucleici şi biologie moleculară.Ed. 

Universităţii Bucureşti, 110p. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Realizarea unor rapoarte stiintifice cu privire la cauzele şi modul de producere a unor  boli genetice la om 

- Elaborarea şi interpretarea datelor unui arbore genealogic şi a unui cariotip uman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questia.com/searchglobal#%21/?publisher=Routledge
https://www.questia.com/searchglobal#%21/?publisher=Quorum%20Books
https://www.questia.com/searchglobal#%21/?publisher=Routledge
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Gradul de asimilare a limbajului de specialitate; corectitudinea 

si completitudinea cunostintelor acumulate; capacitatea de a 

face conexiuni cu alte disciplinei 

Examinare finală 

scrisă/grilă 

50% 

Interes pentru studiu individual Participare activă  

la cursuri 

5% 

10.5. 

Seminar/labor

ator/proiect 

Participarea activă la toate seminariile Participarea la 

dezbaterile pe 

temele propuse; 

Prezentarea unui 

referat de 

specialitate 

45% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor şi tehnicilor de investigaţie în genetica umană 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2 Facultatea  Ştiinţe 

1.3 Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Biologie medicală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei BIOCHIMIE MEDICALĂ 2 

2.2 Titularul activităţilor de curs Tiţă Daniela 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar/laborator 

Tiţă Daniela  

2.4 Anul de studiu 

 

 I 2.5 Semestrul 

 

II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 

Regimul 

disciplinei 

S 

 

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

săptămână 

3 din care:   3.2 

curs 

1 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din 

planul de învăţământ 

42 din care:   3.5 

curs 

14 3.6  laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutorial 2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.9 Total ore pe semestru 42 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5.1 de desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 

corespunzătoare 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

   

- C1.1 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului.  

- C4.1 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice.  

- C4.2 Explicarea utilizarii de echipamente/ instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru 

investigarea sistemelor biologice  

- C6.1 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - si 

transdisciplinara a datelor privind  sistemele biologice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 

- CT1 Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu 

respectarea principiilor de etica profesionala  

- CT3 Dezvoltarea capacitatii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei 

 

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

disciplinei 

- formarea competenţelor specifice disciplinei BIOCHIMIE MEDICALĂ 

7.2 Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

- recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în 

laborator 

- pregatirea laboratorului, materialelor, reactivilor, echipamentelor necesare 

determinarilor biochimice 

- utilizarea metodelor/tehnicilor specifice pentru efectuarea de teste biochimice in 

scopul evaluării starii de sanatate 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Enzime. Proteine cu funcţie catalitică. Consideraţii generale. 

Capacitatea catalitică a enzimelor. Clasificarea şi nomenclatura 

enzimelor. Localizarea tisulară şi intracelulară a enzimelor. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

2. Organizarea structurală a enzimelor. Enzime monomere. 

Enzime oligomere. Sisteme multienzimatice.  Izoenzime. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

3.Structura conformaţională a enzimelor. Enzime 

monocomponente şi bicomponente. Situs catalitic. Cofactori 

enzimatici.  

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

4. Mecanismul de acţiune al enzimelor. Specificitatea enzimelor. 

Specificitate de reacţie. Specificitate de substrat. Specificitate 

stereochimică 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

5. Influenţa factorilor fizico-chimici asupra activităţii enzimelor. 

Cinetica enzimatică. Efectori enzimatici. Inhibitori 

 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

6. Enzimele plasmatice cu valoare diagnostică: ALT, AST, 

ALP, GGT, CPK, CK – MB, LDH, AMILAZA. Variaţiile 

enzimelor serice în câteva boli caracteristice. 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 

7. Clasificarea hormonilor. Organizarea şi reglarea sistemului 

neuroendocrin. Mecanismul de acţiune al hormonilor 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

2 
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8. Hormonii tiroidieni. Hormonii pancreatici. Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

9. Hormoni implicaţi în reglarea calciului, magneziului şi 

fosforului 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

10. Hormoni medulosuprarenalieni (catecolamine). Hormonii 

corticosuprarenalieni 

Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

11. Hormonii sexuali. Hormonii hipofizari Prelegere participativa, 

dezbatere, expunere, 

problematizare, modelare 

1 

Bibliografie 

[1] Cucuianu Mircea, Crisnic I., Plesca Manea L.,- Biochimie clinica cu implicatii fiziopatologice, Ed Dacia, 

1998. 

[2]  Dinu Veronica, Truţia E., Popa Cristea Elena, Popescu Aurora: Biochimia medicală. Mic tratat, Ed. 

Medicală, Bucureşti, 2000. 

[3] Dobreanu Minodora şi col., - Compendiu de Biochimie clinică și imunologie - UMF Tg.Mures,  2013 

[4] Dobreanu Minodora, Manual de biochimie clinică - ed. University Press – Tg.Mures, 2005 

[5] Dobreanu Minodora, Compendiu de lucrări practice – ghid de valori normale de laborator - UMF Tg.Mures 

2002  

[6] Dobreanu Minodora, Eugen Mody  - Curs de biochimie clinică - UMF Tg.Mures, 1999 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Protecţia muncii. Soluţii, tampoane, indicatori. Metode 

fizicochimice şi imunochimice 

Expunere, demonstrare 2 

2. Enzime şi hormoni în lichidele biologice Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 
3 

3. Dozarea enzimelor ALT, AST, ALP. Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 
3 

4. Dozarea enzimelor GGT, CPK, CK-MB Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 
3 

5. Dozarea enzimelor LDH, AMILAZA Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 
3 

6. Dozarea hormonilor tiroidieni. Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

7. Dozarea hormonilor corticosuprarenalieni Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

8. Dozarea hormonilor medulosuprarenalieni Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

9. Dozarea hormonilor sexuali Realizare lucrarea experimentala, 

interpretare date 

3 

10.Colocviu de laborator  2 

Bibliografie 

[1] Cucuianu Mircea, Crisnic I., Plesca Manea L.,- Biochimie clinica cu implicatii fiziopatologice, Ed Dacia, 

1998. 

[2] Dobreanu Minodora, Compendiu de lucrări practice – ghid de valori normale de laborator - UMF Tg.Mures 

2002  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
-  Elaborarea şi prezentarea unor  rapoarte  referitoare la desfăşurarea unor experimente de laborator cu descrierea 

modului de lucru si interpretarea rezultatelor. 

 

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 Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; corectitudinea si 

completitudinea cunostintelor acumulate; 

cunoaşterea noţiunilor din domeniul  

enzimologiei şi hormonologiei explicarea 

şi interpretarea parametrilor biochimici în 

condiţii normale şi normale şi patologice 

Lucrare scrisă pe 

parcurs 

20 % 

Examinare orală 50% 

Constiinciozitate, interes pentru studiu 

individual 

Participare activa la 

cursuri 

10% 

10.5 

Seminar/laborator 

Participarea activă la toate lucrările de 

laborator 

obţinerea unei note ≥ 

5 la fiecare lucrare 

10% 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de 

laborator, interpretarea proceselor şi 

parametrilor biochimici 

obţinerea unei note ≥ 

5 

10% 

10.6 Standard 

minim de 

performanţă 

Alegerea si utilizarea corecta a metodelor şi tehnicilor, a materialelor, substantelor si 

aparaturii cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea unei 

analize de laborator 

 

 

   Data    Semnătura              Semnătura 

completării                        titularului de curs               titularului de laborator 

23.05.2015                            Dr. Tiţă Daniela                                         Dr. Tiţă Daniela 

 

            Data  

avizării în departament               

         6.06.2015            

 

 

Semnătura 

Directorului de Departament 

         Lector univ. dr. Ureche Camelia 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Ştiinţe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului 

1.4. Domeniul de studii Biologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/calificarea Biologie medicală 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PATOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Maftei Diana - Elena 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Maftei Diana - Elena 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  28 

3.8. Total ore pe semestru  28 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Sală de seminar dotată corespunzător cu tablă, videoproiector, 

laptop 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
- formarea competenţelor specifice disciplinei PATOLOGIE 

CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ 

7.2. Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

- recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a 

citodiagnosticului 

- pregatirea laboratorului, materialelor, echipamentelor necesare 

studiului citologic 

- utilizarea metodelor / tehnicilor specifice pentru efectuarea de probe 

citologice in scopul evaluării starii de sanatate 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.Membrana celulară. Receptorii celulari. 

Patologia comunicării intercelulare prin 

receptori. Patologia generală a membranei 

celulare şi leziunile joncţiunilor intercelulare 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 

C1 Operarea cu noţiuni, concepte şi principii privind homeostazia organismului şi 

modificările acesteia 

C1.1 Descrierea noţiunilor fundamentale privind homeostazia organismului şi modificările 

acesteia 

C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice 

C1.4 Evaluarea critica a  interpretarii informatiilor stiintifice din perspectiva principiilor 

privind homesostazia organismelor 

C2 Utilizarea echipamentelor / instrumentelor în activitatea de testare / măsurare din 

domeniul medical 

C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 

C3 Aplicarea de metode şi tehnici de laborator pentru evaluarea stării de sănătate a 

pacienţilor 

C3.1 Recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în 

laborator 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

 

CT1 Realizarea  sarcinilor de lucru, cu respectarea principiilor de etica profesională 

CT2 Integrarea în echipe de lucru interdisciplinare 

CT3 Dezvoltare profesională, conform standardelor în vigoare 
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2.Patologia citoscheletului. Patologia motilităţii 

celulare. Modificări ale citoscheletului la nivelul 

celulei canceroase. Filamentele intermediare – 

markeri specifici în patologia tumorală. 

Moleculele suprafeţei celulare şi metastazele. 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

3.Morfopatologia generală a nucleului şi 

componenetelor sale. Patologia reticulului 

endoplasmatic, a ribozomilor şi aparatului 

Golgi. Patologia lizozomilor şi peroxizomilor. 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

4.Patologia mitocondriei şi bolile mitocondriale. 

Factorii de creştere. Mecanisme de acţiune şi rolul 

lor în procese patologice. 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

5.Oncogenele şi mecanisme de acţiune. 

Modificări structural-funcţionale în inflamaţie. 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

6.Evenimente celulare şi mecanisme moleculare 

în ateroscleroză. Organizarea structurală a 

celulelor canceroase şi markeri de diagnostic. 

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

7.Evenimente celulare şi moleculare în 

îmbătrânirea şi moartea celulară.  

2 Prelegere 

participativa, 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

Bibliografie 

Antohi S., Gavrilă L., 1983 – Progrese în genetica moleculară, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 

Berceanu ST., Păunescu E., 1981 – Biologia şi patologia imunităţii, Ed. Acad. Române, București. 

Ionescu V. T., 1968 - Citodiagnosticul tumorilor maligne, Ed. Medicală, Bucureşti.  

Păiş Viorel, 1995 – Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti. 

Ungureanu Alecu Maria, 1965 – Citodiagnosticul cancerului genital feminin, Ed. Medicală, 

Bucureşti. 

Bibliografie minimală 

Antohi S., Gavrilă L., 1983 – Progrese în genetica moleculară, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 

Berceanu ST., Păunescu E., 1981 – Biologia şi patologia imunităţii, Ed. Acad. Române. 

Păiş Viorel, 1995 – Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
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1.Membrana celulară. Receptori. Patologia 

comunicarii. 

 

2 

dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

2.Patologia citoscheletului. Patologia nucleului, a 

RE şi a ribozomilor 

2 dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

3.Patologia lizozomilor şi peroxizomilor. 2 dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

4.Patologia mitocondriei.  

 

2 dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

5.Modificări structural-funcţionare în inflamaţie 

şi ateroscleroză. 

2 dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

6.Celula canceroasă şi markerii de diagnostic. 2 dezbatere, 

expunere, 

problematizare, 

modelare 

 

7.Colocviu 2   

Bibliografie 

Berceanu ST., Păunescu E., 1981 – Biologia şi patologia imunităţii, Ed. Acad. Române, București. 

Ionescu V. T., 1968 - Citodiagnosticul tumorilor maligne, Ed. Medicală, Bucureşti.  

Păiş Viorel, 1995 – Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti. 

Ungureanu Alecu Maria, 1965 – Citodiagnosticul cancerului genital feminin, Ed. Medicală, 

Bucureşti. 
Bibliografie minimală 

Berceanu ST., Păunescu E., 1981 – Biologia şi patologia imunităţii, Ed. Acad. Române, București. 

Păiş Viorel, 1995 – Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Ed. Romfel, Bucureşti. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

-  Elaborarea şi prezentarea unor  rapoarte  referitor la desfăşurarea unor experimente de laborator 

cu descrierea modului de lucru si interpretarea rezultatelor. 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; corectitudinea si 

completitudinea cunostintelor 

acumulate din domeniul  patologiei 

celulare şi moleculare, explicarea şi 

interpretarea evenimentelor 

patologice 

Lucrare scrisă pe 

parcurs 

Examinare orală 

20 % 

 

50 % 
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Constiinciozitate, interes pentru 

studiu individual 

Participare activa la 

cursuri 

10% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Interpretarea proceselor moleculare 

de la nivel celular 

Prezenţă activă la seminar 

obţinerea unei note ≥ 

5 la fiecare lucrare 

obţinerea unei note ≥ 

5 

10% 

 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă  

 

Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul patologiei celulare şi moleculare; explicarea şi 

interpretarea metodelor uzuale de investigare.   

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea DE ŞTIINŢE 

1.3. Departamentul DE BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei IGIENĂ ȘI ELEMENTE DE EPIDEMIOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Voicu Roxana Elena 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Voicu Roxana Elena 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7.Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI - Discipline de sinteză; DAP - Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): 0 

 

3.7. Total ore studiu individual  94 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 6 
 

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  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 
 prezentarea corelativă a noţiunilor de igienă şi a elementelor de epidemiologie. 

7.2. Obiectivele 

specifice 
 înţelegerea fenomenelor biologice necesare stării de sănătate, 

 cunoaşterea noţiunilor fundamentale de igienă şi epidemiologie, 

 cunoaşterea şi aplicarea metodelor specifice de prevenire şi combatere a riscurilor. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Igiena mediului. Igiena aerului. Igiena apei. Igiena solului. 

Igiena radiaţiilor.  

6 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Igiena habitatului uman. Igiena alimentaţiei şi nutriţiei. 

 

2 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Aspecte ale relaţiei om-aliment. Importanţa alimentaţiei. 2 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare. 4 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Igiena copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. 4 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Concepte utilizate în epidemiologie. 2 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Forme de manifestare a procesului epidemiologic. 4 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Epidemiologia bolilor transmisibile. 2 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

 Epidemiologia bolilor netransmisibile. 2 prelegere participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare 

 

Bibliografie 

 Beaglehole R. şi col. - Bazele epidemiologie, Ed. All, Bucureşti, 1997; 

 Mănescu S. şi col. – Igiena, Ed. Medicală, Bucureşti, 1996; 

 Mihele Denisa – Igiena alimentaţiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 2011; 

 Opopol N., Russu Raisa – Sănătatea mediului, Chişinău, 2006; 

 Spinei Larisa şi col. – Noţiuni de bază de epidemiologie şi metode de cercetare, Chişinău, 2006. 

Bibliografie minimală 

 Beaglehole R. şi col. - Bazele epidemiologie, Ed. All, Bucureşti, 1997; 

6
.1
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 C1 Operarea cu noţiuni, concepte şi principii privind homeostazia organismului şi modificările acesteia  

C1.1 Descrierea noţiunilor fundamentale privind homeostazia organismului şi modificările acesteia 

C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice 

 C2 Utilizarea echipamentelor / instrumentelor în activitatea de testare / măsurare din domeniul medical 

      C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse biologice a parametrilor 

biochimici, imunologici, hematologici și microbiologici 

6
.2

. 
C

o
m

p
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ţe

 

tr
an
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er
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le
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 Mănescu S. şi col. – Igiena, Ed. Medicală, Bucureşti, 1996. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Instrumente şi metode specifice de prevenire şi combatere a 

riscurilor de mediu. 

4 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Factorii de risc alimentar. 2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Evaluarea şi aprecierea dezvoltării fizice a copiilor, 

adolescenţilor şi tinerilor prin metode antropometrice. 

4 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Sursa procesului epidemiologic.   2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Modurile şi căile de transmitere a agenţilor patogeni. 4 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Receptivitatea, rezistenţa şi  imunitatea populaţională. 4 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Procesul epidemiologic  - factori favorizanţi.  2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Procesul epidemiologic  - forme de manifestare. 2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Procesul epidemiologic  - elemente commune şi specifice 

bolilor transmisibile şi netransmisibile.   

2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

 Tipuri de studii epidemiologice. 2 expunere, dezbatere, 

problematizare 

 

Bibliografie 

 Beaglehole R. şi col. - Bazele epidemiologie, Ed. All, Bucureşti, 1997; 

 Mănescu S. şi col. – Igiena, Ed. Medicală, Bucureşti, 1996; 

 Mihele Denisa – Igiena alimentaţiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 2011; 

 Opopol N., Russu Raisa – Sănătatea mediului, Chişinău, 2006; 

 Spinei Larisa şi col. – Noţiuni de bază de epidemiologie şi metode de cercetare, Chişinău, 2006. 

Bibliografie minimală 

 Beaglehole R. şi col. - Bazele epidemiologie, Ed. All, Bucureşti, 1997; 

 Mănescu S. şi col. – Igiena, Ed. Medicală, Bucureşti, 1996. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Să cunoască şi să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi abordări ale domeniului 
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

gradul de asimilare a noţiunilor de 

specialitate; corectitudinea cunoştinţelor 

acumulate; capacitatea de a face conexiuni 

cu alte discipline.  

examen scris, test grilă, 

examen oral 

70% 

 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

participarea activă la toate seminariile; 

identificarea aspectelor biologice specifice 

discipliniei. 

participare activă la 

seminar, verificare pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Operarea cu noţiuni şi principii specifice disciplinei. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

30.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Biologie 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii/calificarea Biologie medicală 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei HEMOSTAZĂ ŞI TROMBOZĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.4. Anul de 
studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei 
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare DSI 2.7. 

Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DA 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  28 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 5 

 
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 • Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, laptop 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de laborator dotată cu reactivi, sticlările şi echipamente de laborator 
corespunzătoare 
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6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- formarea competenţelor specifice disciplinei HEMOSTAZĂ ŞI TROMBOZĂ 

7.2. Obiectivele specifice - asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  
- recunoaşterea semnificaţiei normale şi patologice a parametrilor determinaţi în 

laborator 
- pregătirea laboratorului, materialelor, reactivilor, echipamentelor necesare 

determinărilor 
- utilizarea metodelor / tehnicilor specifice pentru efectuarea de teste 

hematologice, biochimice, imunologice şi microbiologice, în scopul evaluării 
stării de sănătate 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Factorii coagulării – fiziologie şi fiziopatologie. 
Modificarea factorilor coagulării sângelui 2  

2. Trombocitul. Rolul trombocitului în hemostază 1  
3. Sindroamele hemoragice. Generalităţi. Clasificare 2  
4. Sindroamele hemoragice prin deficienţe în factori 
plasmatici 2  

5. Sindroamele hemoragice prin tulburări trombocitare. 2  
6. Sindroamele hemoragice datorate unei alterări a 
rezistenţei capilare (sindroame de origine vasculară). 2  

7. Coagularea dobândită – coagulopatia intravasculară 
diseminată (CID). 1  

8. Sindroame hemoragice ereditare. No�iumi de 
hematologie transfuzională. 2 

Prelegere 
participativa, 
dezbatere, expunere, 
problematizare 

 

    
Bibliografie 
1. MICU D., 1973 - Citologia organelor limfoide, Ed. Academiei, Bucureşti; 
2. MICU D., MANOLESCU N., 1981 - Celulele leucemice. Citologie comparată, Ed. Academiei Bucureşti; 
3. PRISECARU MARIA, CRISTEA TINA OANA, STOICA IONUŢ, 2011 - Histologie animală, editura „Alma Mater” 
Bacău,  ISBN: 978-606-527-115-9; 
4. PRISECARU MARIA, CRISTEA TINA OANA, VOICU ROXANA, 2011 - Biologie celulară şi moleculară, Editura 
„Alma Mater” Bacău,  ISBN: 978-606-527-116; 
5. PRISECARU MARIA, VOICU ROXANA, 2008  - Histologie animală - Metode de laborator, Ed. „Alma Mater”,  
Bacău, ISBN – 978-973-1833-85-2; 
6. ROMEI BARBU, 1980 – Fiziopatologie,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
•  
Bibliografie minimală 
•  
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C1.3 Explicarea şi interpretarea noţiunilor fundamentale specifice identificarii si dozării anumitor 
determinanţi specifici activităţii de laborator 
C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse biologice a parametrilor 
biochimici, imunologici, hematologici și microbiologici 
C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 
 

6.
2.
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e 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Explorarea hemostazei. Generalităţi. Tehnici. 1  
2. Testele coagulabilităţii globale. 4  
3. Testele hemostazei vasculare. 4  
4. Explorarea fibrinolizei. 4  
5. Explorarea fazei I a coagulării. 4  
6. Explorarea fazei a II a coagulării. 1  
7.Explorarea fazei a III a a coagulării. 1  
8.Cercetarea anticoagulanţilor circulanţi (factorii inhibitori ai 
coagulării). 1 

Realizare lucrări 
experimentale 

 

9.Colocviu de laborator. 2   
    
Bibliografie 
1. PRISECARU MARIA, VOICU ROXANA, 2008  - Histologie animală - Metode de laborator, Ed. „Alma Mater”,  
Bacău, ISBN – 978-973-1833-85-2; 
2. KONDI V., 1981 -  Laborator clinic. Hematologie – Ed. Medicală, Bucureşti. 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 

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

CONTINUTURILE DISCIPLINEI SUNT IN CONCORDANTA CU STANDARDELE RNCIS 
 
10. Evaluare 

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

Lucrare scrisă pe parcurs 20 % Gradul de asimilare a limbajului de specialitate; 
corectitudinea si completitudinea cunoştinţelor 
acumulate; explicarea şi interpretarea proceselor 
şi factorilor implicaţi în hemostază şi tromboză, 
cunoaşterea sindroamelor hemoragice 

Examinare orală / scrisă 
50% 10.4. Curs 

Conştiinciozitate, interes pentru studiu individual Participare activa la 
cursuri 

10% 

10.5. 
Seminar/laborator/pr
oiect 

Participarea activă la toate laboratoarele obţinerea unei note ≥ 5 la 
fiecare lucrare 10% 

 
Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii, metodelor şi 
tehnicilor de laborator utilizate în controlul 
hemostazei şi trombozei 

obţinerea unei note ≥ 5 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul hemostazei şi trombozei; explicarea şi interpretarea metodelor 

uzuale de explorare a coagulării.   

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI �I CERCETĂRII �TIIN�IFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Biologie 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii/calificarea Biologie medicală 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.4. Anul de 
studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei 
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare DSI 2.7. 

Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DA 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  28 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
 



F 524.14/Ed. 01 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală de seminar dotată corespunzător cu tablă, videoproiector, laptop 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Înţelegerea principiilor care stau la baza funcţionării hematologiei 

7.2. Obiectivele 
specifice 

• Definirea şi înţelegerea noţiunilor de bază privind structura şi funcţiile ţesutului sanguin; 
• Explicarea mecanismelor de formare a elementelor figurate, a mecanismelor coagulării, etc. 
• Înţelegerea impactului mediului circulant în funcţionarea întregului organism; 
• Coroborarea informaţiilor cu cele însuşite în cadrul disciplinei de imunologie; 
• Definirea şi înţelegerea unor noţiuni de bază în patologia hematologică 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Imunologia şi genetica grupelor sanguine eritrocitare; 
Sisteme de grup eritrocitare cu semnificaţie clinică (OAB, 
Rh, Kell-Cellano, Kidd, Duffy –MNSs, Ja, Ii) 

2 
 

2. Sistemul HLA – imunogenetica, nomenclatura, antigene, 
anticorpi, domenii medicale de aplicare 2  

3. Imunologie trombocitară şi granulocitară  – domenii 
medicale de aplicare 1  

4. Indicaţiile terapiei transfuzionale. Hemovigilenta 2  
5. Securitatea transfuzională de la donor la pacient. Reacţiile 
adverse transfuzionale: acute si întârziate, diagnostic şi 
prevenţie. 

2 
 

6. Evoluţia bolilor infecţioase transmise prin transfuzie 1  
7. Controlul de calitate al reactivilor, aparaturii şi tehnicilor 
de asigurare a calităţii în hematologia transfuzională. 2  

8. Sângele – materie primă pentru produşi terapeutici 
salvatori de viaţă. 1  

9. Afereza terapeutică: indicaţie, eficienţă, complicaţii. 
Managementul calităţii în hematologie. 1 

Prelegere participativa, 
dezbatere, expunere, 
problematizare, modelare 

 

    
Bibliografie 
1. COLITA  D. coordonator , 1996-1999 - Hematologie – Tratat de medicina interna, Hematologie clinica vol. I şi II, 
Ed. Medicală; 
2. DOROFTEIU M., 1989: Mecanismele homeostaziei sanguine, Ed. Dacia, Cluj; 
3. MUT POPESCU DELIA, 1998 – Hematologie medicala, Ed. All; 
4. PAVEL T., ROŞIORU C., 2009 - Hematologie, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca. 
Bibliografie minimală 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Fenotiparea în sisteme eritrocitare. Determinarea 2 Expunere,  
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C1.3 Explicarea şi interpretarea noţiunilor fundamentale specifice identificarii si dozării anumitor 
determinanţi specifici activităţii de laborator 
C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse biologice a parametrilor 
biochimici, imunologici, hematologici și microbiologici 
C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 
 

6.
2.
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grupelor sanguine OAB. Determinarea factorului RhD 
standard. False reacţii în determinarea grupelor OAB şi 
RhD. Compatibilitatea în situaţii deosebite 
2. Identificarea anticorpilor antieritrocitari 2  
3. Teste de histo-compatibilitate majoră (serologie, PCR) 1  
4. Depistarea şi indentificarea de anticorpi antitrombocitari 1  
5. Teste de compatibilitate leuco-trombocitară 1  
6. Tehnici de depistare si confirmare MTS 1  
7. Practica transfuzională. Control de calitate. Sisteme de 
arhivare 1  

8. Probe de compatibilitate în transfuzie. Dificultăţi în 
interpretarea probelor de compatibilitate 1  

9. Principii şi tehnici de grupare HLA 1  
10.Tehnologii de prelevare: sânge total, plasmafereza, 
citafereza, autotransfuzie 1  

11. Prepararea concentratelor eritrocitare , a plasmei 
proaspete congelate, a concentratelor plachetare standard si 
a crioconcentratelor securizate 

2 

demonstrare, 
explicaţie, 
conversaţie 

 

    
Bibliografie 
1. COLITA  D. coordonator , 1996-1999 - Hematologie – Tratat de medicina interna, Hematologie clinica vol. I şi II, 
Ed. Medicală; 
2. DOROFTEIU M., 1989: Mecanismele homeostaziei sanguine, Ed. Dacia, Cluj; 
3. MUT POPESCU DELIA, 1998 – Hematologie medicala, Ed. All; 
4. PAVEL T., ROŞIORU C., 2009 - Hematologie, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca. 
Bibliografie minimală 
 

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

CONTINUTURILE DISCIPLINEI SUNT IN CONCORDANTA CU STANDARDELE RNCIS 
 
10. Evaluare 

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

Lucrare scrisă pe parcurs 10% Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; corectitudinea si 
completitudinea cunostintelor acumulate. 
Capacitatea de a utiliza informatia intr-un 
context nou 

Examinare orală / scrisă 
50% 10.4. Curs 

Constiinciozitate, interes pentru studiu 
individual 

Participare activa la 
cursuri 10% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Participarea activă la toate seminariile. 
Deprinderi de urmare a unui protocol de 
laborator  
 

-Participare activa la 
seminarii 
-Lucrare scrisă pe parcurs  
 

-Examinare orală 

10% 
 

10% 
 

10% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea managementului calităţii in hemoterapie. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
  

 




