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Adaptare digestivă și metabolică la rumegătoare și monogastrice; 
Fiziologie; Biotehnologii de reproducere la animale 

Domeniu ştiinţific Științe inginerești; Ingineria resurselor vegetale și animale; Zootehnie

Tematica probelor de 
concurs 

Tehnici biotehnologice de dirijare a activităţii microorganismelor 
ruminale. Tehnici de influenţare a metabolismului ruminal la 
rumegătoare. Dirijarea tipurilor de fermentaţie ruminală în funcţie de 
forma de producţie. Digestia şi dirijarea metabolismului substanţelor 
nutritive la monogastrice. Tehnici de refacere şi de stabilizare a 
microbiotei la monogastrice. Proiectarea de tehnologii de hrănire la 
monogastrice in funcţie de sistemul de creştere. 
Elementele funcționale ale sistemului nervos. Sisteme senzitivo-
senzoriale. Funcţiile endocrine ale hipofizei - actiuni metabolice si 
sistemice ale hormonului de creștere. Tiroida, hormonii tiroidieni iodați 
și efectele lor biologice. Reglarea pancreatică a homeostaziei 
glicemice. Organizarea, proprietățile și celulele sistemului imunitar.
Biotehnologiile de reproducţie. Transferul de embrioni la mamifere. 
Transferul de embrioni la bovine. Transferul de embrioni la 
rumegătoarele mici.Transferul de embrioni la ecvine. Programul MOET. 
Conservarea embrionilor prin congelare. Biotehnica sincronizării 
ciclurilor estrale şi a ovulaţiilor. Inducerea biotehnică a parturiţiei. 
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