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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii Farmacie
Proces verbal Nr. 4
din 12.06.2014

la şedinţa catedrei Farmacognozie și Botanică
farmaceutică
Proces verbal Nr.15, din 05 iunie 2014

Decanul Facultăţii Farmacie
Dr. șt. farm., conferenţiar universitar

Şef catedră,
Dr. șt. farm., profesor universitar

_______________________N. Ciobanu

_____________________A. Nistreanu

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII
FACULTĂŢII FARMACIE, ANUL III

Denumirea cursului: ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC
Codul cursului: S06A053
Tipul cursului: Disciplină opțională
Numărul total de ore – 30,
inclusiv curs – 15 ore, ore practice – 15 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 2
Numele autorilor care predau unităţile de curs: doctor habilitat, conferenţiar
universitar Calalb Tatiana

Chişinău 2014
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I. Scopul disciplinei Organisme modificate genetic:
Familiarizarea viitorilor specialişti-farmacişti cu organismele modificate genetic,
politicile statale, domeniile de aplicare, riscurile şi biosecuritatea umană.
II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- Noţiuni generale privind transformarea genetică a organismelor vii;
- Riscurile şi benefiicile OMG;
- Cadru mondial cu privire la securitatea biologică;
- Sistemul naţional de reglementare şi monitorizare a activităţilor ce ţin de OMG;
- OMG în industria farmaceutică.
- OMG şi biosecuritatea umană.
La nivel de aplicare:
- utilizarea corectă a terminologiei biotehnologice şi ingineriei genetice în
conexiune cu organismele modificate genetic;
- a strategiilor de reglamentare a testării OMG;
- a cunoştinţelor privind impactul OMG asupra sănătăţii publice;
- normelor, actelor normative şi politicilor de implimentare şi utilizare a OMG;
- a cadrului legal naţional privind reglamentarea şi monitorizarea activităţilor ce
ţin de OMG.
La nivel de integrare:
- determinarea poziţiei şi importanţei disciplinei Organismele modificate genetic
în ansmblul disciplinilor prevăzut de planul de studii;
- cunoştinţele OMG vor putea servi ca reper pentru însuşirea ulterioară a
cursurilor de Farmacognozie, Plante toxice, Fitoterapie, Biofarmacie.
Cunoştinţele acumulate vor contribui la formarea atitudinii individuale conșiincioase şi
implicarea personală în politicile naţionale privind securitatea biologică și a sănătății publice.
III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Pentru însuşirea bună a disciplinei sunt necesare cunoştinţe temeinice în domeniul
geneticii, ecologiei, obţinute în studiile preuniversitare şi cursurile universitare de Botanică
farmaceutică, Biologie celulară, Anatomie şi fiziologie a omului, Chimie organică şi inorganică.
IV. Conţinutul de bază a cursului Organismele modificate genetic este disciplină obţională,
care va permite studenților însuşirea cunoştinţelor privind transformarea genetică a
organismelor vii; conștientizarea beneficiilor şi a impactului OMG asupra mediului ambiant,
genofongului natural tradiţional şi asupra sănătăţii publice; formarea abilităţilor de utilizare şi
aplicare a normelor, actelor normative şi politicilor de implimentare şi utilizare a OMG;
dezvoltarea gândirii critice în abordarea problemelor legate de implimentarea şi utilizarea
OMG; aplicarea cunoştinţelor în promovarea modului sănătos de viaţă şi valorificării
produselor vegetale calitative în domeniul fitofarmaciei.
A. Prelegeri
Nr.
Tema
1.
Introducere. Istoric din “evoluția” OMG. Noţiuni generale privind
transformarea genetică. Etape de obţinere a OMG, gene “de interes”, selecţia şi
testarea OMG.

Ore
2
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Tehnicile transgenezei. Avantajele și riscurile. Bosecuritatea și cadrul legal
Național și Mondial.
Microorganisme transgenice. Tehnici de obținere. Domeniile de aplicare.

2

4.

Plante transgenice și propr ietățile noi. Tehnici de obținere. Plante transgenice
cultivate. Impactul asupra biodiversității, mediului și sănătății umane.

2

5.

Animale transgenice și caracteristicile noi. Tehnici de obținere. Impactul asupra
biodiversității, mediului și sănătății um ane.
Organismele transgenice (bacterii, alge, ciuperci, plante, animale) în farmacie.
Organismele modificate genetic și societatea.

2

Politica de educaţie a populaţiei şi de pregătire a cadrelor naţionale privind
activităţile (producerea, testarea, utilizarea, comercializarea, vehicularea,
contestarea, controlul, monitorizarea) legate OMG.
TOTAL

1

3.

6.
7.
8.

2

2
2

15

B. Seminare:
Nr.
Tema
Ore
1.
Necesitatea OMG. Reguli de organizare a Laboratorului ştiinţific biologic,
2
caracteristici tehnice şi de securitate.Tehnici de obținere.
2.
Strategii de standardizare, validare şi înregistrare mondială a OMG.
2
Managementul OMG și precauțiile.
3.
Cadrul legal Mondial și Național privind OMG și biosecuritatea.
2
4.
OMG și mediul ambiant. Consecinţe şi riscuri. Protejarea genofondului naţional
2
(contaminarea culturilor non-omg). OMG și biodiversitatea.
Organizarea
structurală
celulei
vegetale.
Modificările
peretelui
celular la plante
5.
OMG
(bacterii,
ciuperci,a alge,
plante,
animale)
în industria
farmaceutică,
4
medicinale.
și
riscurile.
Biosecuritatea
alimentară, furajeră, textilă, tinctorială etc. Avantajele
umană.
6.
Drepturile proprietăţii intelectuale. Monopolul Monsanto în activităţile ce ţin de
2
OMG. Opinia publică: pro- şi contra.
7.
Politici, strategii mondiale, naţionale privind OMG. Bilanțul OMG: prezentul și
1
viitorul organismelor modificate genetic. Educarea consumatorilor, informarea și
implicarea populației în adoptarea deciziilor. Opinii proprii, propuneri.
TOTAL
15
V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie:
1. Duca M., Lozan A., Port A., Glijin A., Lupaşcu V. Aspecte metodologice în
testarea plantelor modificate genetic. Tipografia centrală, Chişinău, 2008.
2. Port A., Duca M., Logan A. Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică, Bons
Offices SRL, Chişinău, 2008.
3. Lozan A., Holostenco V. Organisme modificate genetic şi sănătatea umană.
Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.
4. Cristea V., Denaeyer S. De la Biodiversitate la OMG-uri? Cluj-Napoca, 2004.
5. Cadrul Naţional pentru securitatea biologică. Elaborat în cadrul proiectului
UNEP/GEP nr. GE/2716-02-4520. Tipografia Centrală, Chişinău, 2004.
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6. Scorpan V., Lozan A. Dicţionar de termeni biotehnologici. Tipografia Centrală,
2005.
7. Новости биотехнологии. //Биотехнология. Теоретический и научнопрактический журнал. 2011, 1, стр. 3-7.
B. Suplimentară:
1. Informaţia din internet;
2. Informaţia din ediţiile şi publicistica curentă naţională și mondială.
VI. Metode de predare şi învăţare utilizate
Disciplina Organismele modificate genetic este predată în manieră clasică: ore de curs
şi seminare. Orele de curs sunt citite de către titularul de curs prin implicarea tehnologiilor
informaţionale moderne. La seminare studenţii vor pregăti referate din informaţia curentă şi
actuală de pe site-urile şi forurile pentru opinii şi discuţii ale internetului. Se vor practica
diferite procedee metodico-didactice: dispute, discuţie interactivă, mini-conferinţe,
dezbateri în echipe cu argumente, dovezi, opinii şi convingeri pro şi contra privind
activităţile legate de OMG, implicarea OMG în industriile alimentară, farmaceutică,
cosmetică, planuri şi proiecte de implicare eficientă şi productivă în politicile de
conştientizare a utilizării OMG, educare a consumatorilor şi de decizii privind
biosecuritatea umană şi a mediului ambiant. Toate activitățile vor fi orientate pentru
sensibilizarea, informarea şi acumularea cunoştinţelor privind OMG de către studenţi, care
vor fi valorificate şi promovate de către ei pe parcursul activităţii în domeniul farmaciei
naţionale şi în fortificarea sănătăţii societăţi naţionale.
VII. Sugestii pentru activitate individuală Din punct de vedere pedagogic doar ascultarea
pasivă a cursurilor, chiar şi în cazul structurării, ilustrării, documentării şi
exemplificării foarte minuţioase a informaţiei, nu este suficientă.
Pentru a avea rezultate satisfăcătoare la însuşirea cursului Organisme modificate genetic
propunem următoarele sugestii pentru activitatea individuală, bazate pe îmbinarea mai multor
metode de însuşire a materialului, care vor contribui la sporirea reuşitei:
1. Ar fi bine ca la orele de curs să fiţi activi, conştient, consecvent şi logic să Vă faceţi notiţele
necesare.
2. Pentru pregătire utilizați notiţele de la orele de curs, materialul informaţional şi materialul
din manuale, pe care le analizaţi cu atitudine selectiv-analitică. Analizaţi materialul
documentar-ilustrativ. Evidențiați principalul, elaboraţi schemă logică de înţelegere şi
expunere a materialului.
3. Diferențiați valoarea teoretică şi evidenţiaţi aspectul practic a materialului analizat.
4. Veniţi la cursuri şi seminare practice, dar nu pentru a face prezenţă! Dacă procedaţi altfel,
puţin probabil că veţi face faţă cerinţelor. Conspectaţi atent. Participaţi în discuţii, expuneţi-vă
opiniile, convingerile. Dotaţi-vă cu argumente convingătoare. Nu plecaţi de la lucrările
practice cu probleme nesoluţionate.
5. Rezultate eficiente pentru înţelegerea materialului dau discuţiile în grupuri de câte
2-3 studenţi. În grupuri fiecare student poate să-şi expună opinia, să asculte opinii
străine, să cunoască informaţii noi. In plus, abilitatea de a explica colegilor
materialul însuşit vă va fi foarte de folos pentru viitor.
O cheie a reuşitei bune este organizarea şi utilizarea raţională a timpului şi a
priorităţilor. Mai multe discipline predate într-un an de studiu înaintează aceleaşi cerinţe. Prin
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urmare, veţi fi nevoiţi să vă gestionaţi raţional timpul şi să găsiţi balanţa „de aur" dintre efortul depus
pentru obţinerea cunoştinţelor, alte responsabilităţi şi viaţa personală.
VIII. Metode de evaluare
La disciplina Organisme modificate genetic pe parcursul semestrului de studiu se
planifică discuţii interactive, analize, comentarii, pregătirea şi prezentarea referatelor
tematice, prin care studenţii îşi vor demonstra cunoştinţele, care vor fi apreciate în sistemul
de 10 baluri.
Cursul Organisme Modificate Genetic finalizează cu colocviu, notat „atestat”.
Studentul cu absenţe şi note negative este obligat să recupereze, apoi admis la
colocviu. În cazul nelichidării datoriilor studentul nu va fi admis la colocviu.
Neprezentarea la colocviu fără motive întemeiate se înregistrează ca "absent".
IX. Limba de predare
Română

