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Proba 1.1. EVALUARE CUNOŞTINŢE  FUNDAMENTALE: 

  
Biochimie 

1. Monoglucide şi derivaţi ai acestora cu rol biochimic major în organism. 
2. Caracteristici structurale şi roluri biochimice ale colesterolului şi ale acizilor biliari.  

3. Oligo- şi polipeptide naturale. 

4. Hemoglobina şi derivaţii acesteia. Relaţia structură-activitate. 
5. Rolul vitaminelor B şi a coenzimelor lor în procesele metabolice. 
6. Organizarea structurală şi funcţională a enzimelor.  
7. Factorii care influenţează viteza unei reacţii enzimatice. 
8. Principalele căi de catabolizare ale glucozei în organismul animal şi importanţa acestora. 
9. Principalele căi de utilizare a amoniacului produs în organismul animal. 

 
Bibliografie: 
 Căpriţă Rodica - Biochimie animală, Editura Mirton, Timişoara, 2000 
 Popescu Aurora, Zamfirescu-Gheorghiu Marcela - Tratat de Biochimie Medicală, Editura Medicală, 

Bucureşti, 1991 
 Tămaş, V.  Şerban, M., Maria Cotruţ - Biochimie medicală veterinară, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1981 

 
Fiziologie 

1. Bazele fiziologice ale procesului de termoreglare la animalele de fermă. Termogeneza.  
2. Bazele fiziologice ale procesului de termoreglare la animalele de fermă. Termoliza. 
3. Redaţi schema transformărilor energetice pe care le suferă furajele ingerate în organismul animal. 
4. Descrieţi sistemele de reglare şi control ale proceselor fiziologice. Homeostazia. 

5. Specificaţi modul de desfăşurare a proceselor metabolice în organismul animal în perioada de 
absorbţie digestivă. 

6. Specificaţi modul de desfăşurare a proceselor metabolice în organismul animal în faza interdigestivă. 
7. Reglarea prin mecanism feed-back a funcţiilor sistemului endocrin. 
8. Care sunt tipurile de interacţiuni care se stabilesc între hormonii implicaţi în reglarea aceleiaşi 

funcţii? 
9. Activitatea enzimatică în stomacul policavitar compus. 

 
Bibliografie: 
 N. Constantin, M. Cotruţ, A. Şonea – 1998, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti, vol. I  
 Marioara Nicula, - 2004, Fiziologie animală, Ed. Mirton, Timişoara. 

 Mireşan Vioara, Adel Ersek, Camelia Răducu – 2003, Fiziologia animalelor domestice, Ed. 
Risoprint, Cluj-Napoca 

 Sărăndan Horea – 1996, Digestia, metabolismul şi excreţia la animale, Ed. Mirton, Timişoara 

 Pavel Geta, Chelaru Ana– 2001, Fiziologie animală, Casa de editură Venus, Iaşi. 
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Genetică 
1. Explicaţi ce se întâmplă cu materialul ereditar în timpul diviziunii mitotice şi meiotice. 

2. Explicaţi ce consecinţe are asupra variabilităţii caracterelor disjuncţia cromozomilor şi crossing-
overul în timpul diviziunii reducţionale. 

3. Explicaţi ce înţelegeţi prin interacţiunile între gene de tip „intra locus” şi „inter locus”. 
4. Care este importanţa mutaţiilor şi a factorilor mutageni . 
5. Enumeraţi şi explicaţi principalele caracteristici ale codului genetic. 

6. Explicaţi importanţa structurii proteinelor. 
7. Operonul lac. Modul de reglare. 
8. Impactul polimorfismului genetic asupra producţiilor de lapte şi carne la animale . 
9.  Importanţa utilizării markerilor genetici în gestionarea caracterelor cantitative şi calitative la 

animale, păsări şi peşti. 
 

Bibliografie: 
 BENCSIK, I., 2005, Genetica Generală , Ed.Mirton . 
 BUTNARU GALLIA, NICOLAE I., TAMAŞ ELENA, Genetica moleculară, Ed. Mirton 2001. 
 RAICU P., Genetica generală şi umană – Ed. Humanitas 1997. 

 GAVRILĂ L., Genomul uman, Ed. Bic All  2004. 
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Proba 1.2. EVALUARE CUNOŞTINŢE  DE SPECIALITATE: 

 
MICROBIOLOGIE APLICATĂ / TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE BIOSINTEZĂ  

1. Medii de fermentaţie. Componente, criteriile care stau la baza alegerii componentelor mediilor de 
fermentaţie, exemplificaţi şi descrieţi câteva surse de carbon, azot şi alte componente. 

2. Ce tipuri constructive de bioreactoare se folosesc în biotehnologia industrială? Care sunt modurile de 

operare a sistemelor de fermentare?  
3. Descrieţi curba de creştere a microorganismelor într-un sistem discontinuu. În ce etape are loc sinteza 

metaboliţilor microbieni?  
4. Care sunt tehnicile de prelucrare a mediilor de fermentaţie în scopul izolării şi purificării produselor de 

fermentaţie? 
5. Ce tipuri de microorganisme trebuie să conţină un produs probiotic, care sunt condiţiile de implantare a 

microorganismelor cu rol probiotic şi care sunt efectele probioticelor?  
6. Enzime celulozolitice. Structura fibrei vegetale, structura celulozei, tipuri de enzime celulozolitice, mod 

de acţiune a celulazelor, aplicaţii ale enzimelor celulozolitice. 
7. Producerea biogazului. Tipuri de microorganisme implicate, etapele fermentaţiei, factorii care 

influenţează metanogeneza. 
8. Etanolul ca biocombustibil. Producerea etanolului din biomasă lignocelulozică. 
 

Bibliografie: 
 T. Vintilă. Biotehnologii Microbiene şi Industriale. Volumul 1. Editura Mirton, Timişoara 2012.  
 T. Vintilă (Coordonator). Autori: K. Kovacs, Z. Bagi, I. Ionel, A.E. Cioablă, T. Vint ilă, S. Neo. 

Biofuels and Renewable Resources. Editura Mirton, Timişoara 2013. 
 T. VINTILĂ, L.D. DINU – Tehnologia Produselor de Biosinteză – manual de laborator, Ed. Orizonturi 

Universitare 2004. 
 T. VINTILĂ – Notiţe de curs, Microbiologie Specială, Tehnologia Produselor de Biosinteză. 

 Ş. JURCOANE, T. VINTILĂ – Biotehnologia Enzimelor, Editura Mirton Timişoara, 1999.  
 
 
Transfer de embrioni şi biotehnici asociate / Biotehnologia însămânţărilor artificiale 

1. Aplicaţiile economice ale transferului de embrioni la mamifere. 
2. Principiul şi procedeele de inducere a superovulaţiei la vacile donatoare de embrioni. 

3. Principiul şi procedeele de sincronizare a vacilor receptoare cu vaca donatoare de embrioni. 
4. Metode de recoltare a embrionilor de la vacile donatoare de embrioni. 
5. Stabilirea momentului optim de însămânţare artificială la vacă şi aprecierea rezultatelor I.A. 
6. Tehnicile de însămânţare artificială la vacă. Etapele i.a. prin metoda tactilo-cervicală. 
7. Tehnologia producerii embrionilor „in vitro”. 
8. Posibilităţi de inducere a gemelarităţii artificiale la speciile monotocice. 

 

Bibliografie: 
 N. PĂCALĂ – Biotehnologia transferului de embrioni la vacă. Edit. Marineasa, Timişoara, 2004. 
 N. PĂCALĂ – Transferul de embrioni la mamifere. Edit. Helicon, Timişoara, 1998. 
 N. PĂCALĂ – Biotehnologia însămânţării artificiale la vacă. Edit. Marineasa, Timişoara, 2004 
 A. ŞONEA şi colab. – Tehnologia însămânţărilor artificiale la animale. Edit. Universitas Company, 

Bucureşti, 2001 

 I. DUMITRESCU şi colab. – Însămânţările artificiale la animale. Edit. Ceres, Bucureşti, 1978. 

 xxx – Notiţe de curs 
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Biotehnologii vegetale 
1. Androgeneza şi ginogeneza în crearea de noi genotipuri la plante. 

2. Organisme modificate genetic la plante – metode de realizare şi importanţa lor în agricultură. 
3. Sistemele simbiotice de fixare a azotului atmosferic la leguminoase. 
4. Biotehnologii bazate pe cultura „in vitro” a celulelor vegetale. 
5. Multiplicarea genotipurilor valoroase prin clonarea industrială şi eradicarea virozelor prin cultura „in 

vitro” a meristemelor. 

6. Protoplaştii şi hibridarea somatică la plantele furajere. 
7. Inducerea mutaţiilor prin procedee „in vitro” la plante. 
8. Utilizarea biotehnologiilor în schimbarea arhitecturii culturii plantelor agricole. 
 

Bibliografie: 
 BADEA E. M., SĂNDULESCU D., 2001 – Biotehnologii vegetale. Editura „Biotech”, Bucureşti. 

 CRĂCIUN T., 1987 – Geniul genetic şi ameliorarea plantelor. Ed. Ceres, Bucureşti. 
 RAICU P., BADEA E.M., 1986 – Cultura de celule şi biotehnologii moderne. Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti. 
 ŞTEFANIC GH., 1983 – Proteina direct din azotul atmosferic Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti. 
 VARGA P., MOISUC AL., SAVATTI M., MARIA SCHITEA, OLARU CT., DRAGOMIR N., SAVATTI M JR., 

1998 – Ameliorarea plantelor furajere şi producerea de seminţe. Ed. Lumina. 

 
 
 

Biotehnologii în nutriţia animalelor 
1. Prepararea biotehnologică a silozurilor. 
2. Prepararea biotehnologică a nutreţurilor concentrate. 
3. Drojdiile furajere ca resursă proteică în alimentaţia animalelor. 

4. Aditivi biotehnologici de satisfacere a unor cerinţe la animale: vitamine, aminoacizi. 
5. Aditivi biotehnologici de reglare a microbismului digestiv: prebiotice, probiotice. 
6. Alternative biotehnologice la înlocuirea antibioticelor utilizate ca promotori de creştere în hrana 

animalelor. 

7. Dirijarea biotehnologică a activităţii microorganismelor ruminale. 
8. Influenţarea metabolismului ruminal a substanţelor azotate prin utilizarea proteinei protejate. 

 
Bibliografie: 
 DRINCEANU DAN, 2000 – Biotehnologii în alimentaţia animalelor. Ed. Eurobit Timişoara. 
 DRINCEANU DAN, 2000 – Elemente de nutriţia şi alimentaţia animalelor. Ed. Eurobit Timişoara  
 POP IOAN MIRCEA, 2006 - Aditivi furajeri. Tipografia Moldova, Iaşi. 
 POP. I. M., STAN GH, 1997  - Biotehnologii în alimentaţia animalelor. Ed Junimea Iaşi. 
 STOICA I., STOICA L., PANĂ C., 1999 – Aditivi furajeri. Ed Coral Sanivet Bucureşti. 

 
 

 
 
 
 

 

Preşedinte comisie EXAMEN DIPLOMĂ, 

 

Prof. dr. ing. PĂCALĂ Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


