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TEMATICA 
pentru examenul de diplomă, specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE, 

sesiunea iulie 2013 
 

1. Replicarea, denaturarea şi renaturarea ADN 

2. Structura şi expresia genelor din genomul nuclear şi citoplasmatic la procariote şi la eucariote. 

3. Organizarea secvenţelor de ADN în genom (secvenţe unice, secvenţe repetate) şi clasele de 

polimorfisme la nivel ADN (RFLP, SNP, SSR, VNTR) 

4. Amprenta genetică bazată pe hibridare (tehnica RFLP şi ADN microarray ): principiu, etape, 

tipuri de sonde, aplicaţii în domeniul animal şi vegetal 

5. Amprenta genetică bazată pe PCR şi RAPD: principiu, etape, tipuri de amorse (primeri), 

aplicaţii în domeniul animal şi vegetal. 

6. Secvenţierea ADN: principiile metodelor şi etape. 

7. Selecţia asistată de markeri moleculari în populaţiile de animale: aplicaţii la speciile de fermă 

pentru însuşirile producţiilor 

8. Tehnologia ADN recombinat: elemente 

9. Tehnologia ADN recombinat: etape de lucru 

10. Transferul genelor de origine eucariotă în celule procariote: realizări şi perspective în diferite 

domenii 

11. Transgeneza la animale : metode, aplicaţii şi realizări la diferite specii 

12. Transgeneza la eucariotele vegetale prin metode indirecte  

13. Transgeneza la eucariote prin metode directe  

14.  Aplicaţii ale tehnologiei ADN-ului recombinat : mutageneza in vitro  

15.  Ingineria genetică a plantelor de cultură- toleranţa la ierbicide  

16. Ingineria genetică a plantelor de cultură- rezistenţa la insecte  şi ameliorarea rezistenţei la 

stresul osmotic  

17.  Ingineria genetică a plantelor de cultură - rezistenţa la virusuri, bacterii şi ciuperci  

18. Ingineria genetică a plantelor de cultură - manipularea sterilităţii mascule, ameliorarea calităţii 

şi producerea de noi compuşi  

 

 



19.  Hibridarea  şi cibridarea celulară la plante  şi animale : principii, etape  şi aplicaţii în 

biotehnologii  

20. Clonarea animalelor: principiu, metode şi rezultate  

21.  Haploidia prin androgeneză şi ginogeneză ; variabilitatea somaclonală 

22. Bazele biologice ale alegerii şi  managemenului femelelor donatoare şi receptoare de embrioni  

23. Introducerea poliovulaţiei: mecanism biologic, metode, factori de influenţă,  aprecierea 

rezultatelor  

24. Sincronizarea ciclurilor estrale: mecanism biologic, metode, factori de influenţă, aprecierea 

rezultatelor  

25. Caracteristicile şi utilizarea  biotehnicilor de recoltare chirurgicală  a embrionilor la speciile 

animalelor de fermă 

26. Caracteristicile şi utilizarea biotehnicilor de recoltare nechirurgicală  a embrionilor la     

speciile animalelor de fermă 

27. Recoltarea ovocitelor destinate programelor de fertilizare in vitro  

28. Maturarea in vitro a ovocitelor destinate programelor de fertilizare in vitro  

29. Biologia activării spermatice in vivo şi in vitro  

30. Prepararea materialului spermatic destinat producerii in vitro a embrionilor  

31. Dezvoltarea embrionilor in vivo şi in vitro până la stadiul de blastocist eclozat  

32. Sisteme de cultură a embrionilor preimplantaţionali  

33. Aprecierea calităţii germoplasmei animale  

34. Fecundaţia in vitro: bază biologică, interacţiune intergametică în pregătirea ovocitelor  mature, 

tehnici, factori de influenţă 

35. Particularităţile fertilizării in vitro la diferite specii. Tehnici de fertilizare in vitro asistate.      

Fertilizarea xenogenă 

36. Aplicarea principiilor criobiologiei în conservarea de lungă durată a ovocitelor şi embrionilor 

37. Transferul chirurgical al embrionilor la femele receptoare: tehnici, avantaje, dezavantaje şi   

articularităţi pe specii  

38. Transferul nechirurgical al embrionilor la femele receptoare: tehnici, avantaje, dezavantaje  şi 

particularităţi pe specii 

39. Alte biotehnologii asociate transferului de embrioni  
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