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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. Biotehnologii moderne şi aplicaţiile acestora în industria alimentară.  

23. Biotehnologii în obţinerea laptelui de consum şi a diferitelor produse lactate.  

24. Controlul calităţii laptelui  

25. Controlul calităţii produselor lactate  

26. Procese enzimatice ce au loc în brânzeturi  

27. Dezvoltarea microorganismelor în lapte, după mulgere  

28. Microflora laptelui; grupa bacteriilor lactice, grupa bacteriilor saprofite (de poluare) şi 

grupa  

levurilor şi mucegaiurilor 

29. Controlul calităţii cărnii  

30. Controlul calităţii preparatelor din carne  

31. Controlul calităţii grăsimilor de origine animală 

32. Procese biochimice normale şi anormale ce au loc în carne după moartea animalului  

33. Microflora cărnii: factori dependenţi de animal şi de unitatea de tăiere  

34. Biotehnologia de obţinere a berii  

35. Biotehnologii în industria vinului  

36. Biotehnologii în industria pâinii şi a produselor de panificaţie  

37. Microorganisme utilizate în biotehnologii: bacterii, drojdii, mucegaiuri şi microorganisme  

industriale (aerobe, anaerobe, facultative)  

38. Procesarea şi controlul calităţii conservelor şi semiconservelor  

39. Controlul calităţii ouălor, mierii de albine şi a peştelui  

40. Substanţe reziduale nocive din produsele animale şi vegetale 
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