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Modul de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor în USAMVCN este reglementat
prin regulament propriu respectiv RC41: Metodologie pentru finalizarea studiilor universitarede
licență și master, elaborat în baza ordinului MEN5643/12.12.2017 și a ordinului MEC
5664/30.12.2019 și aprobat în ședința de senat din data de 23.01.2020. Acestea au fost modificate
pentru a face posibilă susținerea online a examenului de licență și disertație conform Ordinului de
Ministru 4206/06.05.2020 și OUG 58/23.04.2020, Modificările acestui regulament au fost aprobate
în Ședința Consiliului de Administrație din data de 29.04.2020 și în Ședința Senatului din data de
05.05.2020
Examenul de finalizare a studiilor constă în două probe susținute on-line (pe platforma
Google Meet – cu înregistrare și arhivarea înregistrărilor):
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Această probă constă într-un examen oral, ce presupune expunerea a 2 subiecte. Este
prevăzută în acest ghid tematica și bibliografia examenului de finalizare a studiilor pentru fiecare
program de studiu în parte. Toate subiectele propuse, din care se vor extrage aleatoriu, de către
student în ziua examenului cele 2 subiecte, vor fi puse la dispoziţia studenţilor și se regăsesc
exclusiv în curricula parcursă de studenţi de-a lungul celor patru ani de studiu.
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă
Tema proiectului de diploma este în concordanță cu specializarea absolvită. Ghidul de redactare a
proiectului
de
diploma
se
găsește
pe
site-ul
USAMVCN
la
adresa:
http://www.usamvcluj.ro/images/ghid_de_redactare_lucari_licenta.pdf
In evaluarea proiectului de diplomă se va ține cont de aspecte privind:
- documentarea, prelucrarea și interpretarea datelor și informațiilor;
- redactarea proiectului de diplomă;
- prezentarea și argumentarea proiectului de diplomă în fața comisiei.
Calendarul examenului de licență iulie 2020:
Examen de finalizare a studiilor de licență: 6-10 iulie 2020
Data limita de predare a proiectului de diploma: 26 iunie 2020
În Anexa 1 a prezentului ghid este prezentată componența comisiilor examenului de
finalizare a studiilor precum și tematica completă pentru fiecare program de studiu.
Comisia va adresa cel mult 8 întrebări din tematica aferentă probei de Evaluarea
cunoștințelor fundamentale și de specialitate, precum și din conținutul lucrării de licenţă/de
diplomă. Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă pentru fiecare probă și pentru fiecare
candidat (note întregi între 1 și 10).
Cele două probe se vor desfășura pe platforma Google Meet, cu înregistrare, în aceeași
sesiune video. Înregistrările tuturor prezentărilor se vor salva și arhiva la secretariatele facultăților,
împreună cu cataloagele.
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Modalitatea de susținere a primei probe a examenului de licență se aprobă de către Senatul
universității la propunerea Consiliului de Administrație.
Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă sunt publice. Pe site-ul facultății se va
posta programarea candidaților și link-urile spre sesiunile video de Google Meet corespunzătoare
desfășurării prezentărilor.
Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii
acesteia pe paginile web ale facultăților.
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ANEXA 1
Comisii examen de finalizare a studiilor
Tematică examen de finalizare a studiilor
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COMISII PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
Iulie 2020
Programul de studiu: ZOOTEHNIE
Prof.dr. Vasile Cighi– preşedinte
Prof.dr. Grigore Onaciu – membru
Prof.dr. Stelian Dărăban – membru
Prof.dr. Nicușor Sima – membru
Conf.dr. Simona Paşcalău – membru
Sef lucr.dr. Radu Constantinescu - membru
Şef lucr.dr.Mihai Suteu – secretar
Programul de studiu: PISCICULTURĂ ȘI ACVACULTURĂ
Conf.dr. Daniela Ladoși– preşedinte
Prof.dr.Bogdan Georgescu – membru
Conf.dr. Daniel Cocan – membru
Conf.dr. Anca Boaru – membru
Sef lucr.dr. Cristina Hegeduș - membru
Şef lucr.dr.Mihai Suteu – secretar
Programul de studiu: BIOTEHNOLOGII AGRICOLE
Prof.dr. Daniel S. Dezmirean – preşedinte
Prof.dr. Marius Zahan – membru
Prof.dr. Viorica Coşier – membru
Conf.dr. Adriana Criste – membru
Sef lucr.dr. Cristina Hegeduș - membru
Şef lucr.dr. Mihai Benţea – secretar
Programul de studiu: BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Prof.dr. Andrea Bunea – preşedinte
Prof.dr. Camelia Răducu – membru
Prof.dr. Viorica Coşier – membru
Conf.dr. Adriana Criste – membru
Şef lucr.dr. Aurelia Coroian – membru
Şef lucr.dr. Mihai Benţea – secretar
Programul de studiu: BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE
Prof.dr. Viorica Coşier – preşedinte
Prof.dr. Daniel S. Dezmirean – membru
Prof.dr. Marius Zăhan – membru
Conf.dr. Mihai Cernea – membru
Conf.dr. Adriana Criste – membru
Şef lucr.dr. Mihai Benţea – secretar
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA: ZOOTEHNIE
Iulie 2020
Particularităţile digestive la monogastrice.
Particularităţile digestive la poligastrice.
Etapele procesului de selecţiei.
Posibilităţi de estimare a valorii de ameliorare.
Încrucişări cu scop ameliorativ.
Încrucişări cu scop economic.
Particularităţi privind nutriţia şi alimentaţia taurinelor de carne în diferite sisteme de creştere şi
exploatare.
Particularităţi privind alimentaţia ovinelor de lapte şi carne.
Particularităţi privind nutriţia şi valorificarea hranei la tineretul femel de reproducţie al animalelor de
fermă.
Componenta biologică a speciei Apis mellifera şi rolul său în tehnologia apicolă.
Tehnologie apicolă -întreţinerea familiilor de albine dependent de sezonul apicol.
Produsele apicole - obţinerea, condiţii de procesare primară, proprietăţi apiterapeutice şi marketing
apicol.
Sisteme şi tehnologii de creştere a hibrizilor pentru producţia de ouă-consum.
Factorii care influenţează producţia numerică de ouă şi greutatea ouălor.
Tehnologii de creştere a păsărilor pentru producţia de carne (particularităţi pe specii).
Incubaţia artificială -fluxul tehnologic în staţia de incubaţie cu mediu controlat.
Indici morfologici şi fizico-chimici de calitate a ouălor de incubaţie.
Factori care influenţează calitatea oului de incubaţie.
Sisteme de creştere a suinelor domestice -enumerare şi caracterizare generală.
Rase şi populaţii de suine autohtone -enumerare, descriere şi importanţă zootehnică.
Rase şi populaţii de suine din grupa raselor materne -enumerare, descriere şi importanţă zootehnică.
Rase şi populaţii de suine din grupa raselor paterne -enumerare, descriere şi importanţa zootehnică.
Tehnica de creştere a suinelor pentru producţia de bacon - alegerea materialului biologic, hrănirea,
întreţinerea şi îngrijirea.
Rase de bovine ameliorate, specializate pentru producţia de lapte.
Rase de bovine şi hibrizi, specializate pentru producţia de carne.
Specificul şi tehnica de hrănire și de îngrijire a nou născuţilor în perioada de alăptare, principii şi
particularităţi ale bovinelor.
Specificul şi tehnica de hrănire şi îngrijire a tineretului bovin de reproducţie, principii, factori de
influență şi particularităţi.
Sisteme de întreţinerea bovinelor pentru producţia de lapte.
Sisteme de întreţinerea bovinelor pentru producţia de carne .
Rase de ovine şi caprine exploatate pentru producţia de lapte.
Rase de ovine şi caprine exploatate pentru producţia de carne.
Specificul reproducţiei la specia ovine: intensivizarea reproducţiei.
Tehnologii de exploatare a ovinelor şi caprinelor pentru producţia de carne.
Rasele de cai - Populaţii de cai autohtone.
Conceptul High Nature Value (HNV) – Înaltă Valoare Naturală. HNV farmland - Tipuri de
terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală. HNV farming -Tipuri de sisteme agricole cu
Înaltă Valoare Naturală (HNV Farming Systems).
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA:PISCICULTURĂ ȘI ACVACULTURA
Iulie 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Direcţii şi obiective în ameliorarea peştilor
Consangvinizarea cu avatajele şi limitele ei în creşterea peştilor
Heterozisul şi obiectivele încrucişării la peşti
Reproducerea natural-dirijată a crapului
Reproducerea artificială a crapului
Particularităţi în reproducerea peştilor
Mediul de viaţă al ciprinidelor. Însuşirile fizico-chimice şi biologice ale apei
Condiţii necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei ferme ciprinicole
Tehnologia de creştere a crapului de consum
Creşterea peştilor în policultură
Migraţia, cea mai importantă şi complexă verigă a biologiei sturionilor
Tehnologia de creştere a sturionilor ca material de repopulare
Tehnologia creşterii sturionilor ca peşte de consum
Tehnologia creşterii sturionilor pentru icre de consum (caviar)
Condiţii necesare pentru amplasarea şi funcţionarea unei păstrăvării
Caracterizarea generală a speciilor de peşti din familia Salmonidae, specifice apelor de munte şi
unităţilor salmonicole din România
Sisteme de creştere a peştilor din familia Salmonidae
Factori limitativi în bazinele naturale de apă: specii de peşti invazive
Valorificarea şi rentabilizarea producţiei piscicole din bazinele naturale: aclimatizarea unor
specii de peşti
Organizarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale
Rentabilitatea exploataţiilor piscicole
Calculul acumulărilor cu folosinţe piscicole
Importanţa creşterii broaştelor. Specii de broaşte care se pretează la creşterea în scop
comercial în România
Caracterizarea morfofiziologică a lamelibranhiatelor
Biosecuritatea fermelor piscicole
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA: BIOTEHNOLOGII AGRICOLE
Iulie 2020
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Replicarea, denaturarea și renaturarea ADN
Structura și expresia genelor la procariote și la eucariote
Sisteme de cultură celulară: cultura celulară individuală, în masă şi în bioreactoare
Cultura de ţesuturi şi organe animale
Instrumente moleculare de studiu și cercetare în genetica moleculară și Ingineria genetică:
Enzime, tehnicile PCR (PCR-RFLP, RT-PCR), tehnicile de hibridare ale acizilor nucleici
(Southern blotting, microarray) și tehnicile de secvențiere (Secvențierea Sanger): principiile
tehnicilor, etape de lucru, citirea și interpretarea rezultatelor
Tehnologia ADN recombinat: elemente
Tehnologia ADN recombinat: etape
Transferul genelor de origine eucariotă în celule procariote: realizări și perspective în diferite
domenii
Transgeneza animală. Metode de obținere a animalelor transgenice, aplicații și realizări în
diferite domenii
Ingineria genetică a plantelor de cultură: toleranța la erbicide și ameliorarea rezistenței la
atacul dăunătorilor; Rezistența la virusuri, bacterii și fungi; manipularea sterilității mascule,
ameliorarea calității și producerea de noi compuși
Aplicatiile amilazelor în biotehnologii
Aplicatii industriale ale proteazelor
Metode de obţinere şi menţinere a calusului, tipurile de calus şi utilizările acestora
Tipuri de ţesuturi şi metode utilizate pentru micropropagarea plantelor
Utilizările şi etapele micropropagării
Protoplaştii: obţinere, cultură, aplicaţii
Recoltare nechirurgicală a embrionilor la speciile animalelor de fermă: tehnici, avantaje şi
dezavantaje
Transferul nechirurgical a embrionilor la speciile animalelor de fermă: tehnici, avantaje,
dezavantaje
Recoltarea ovocitelor destinate programelor de fecundaţie in vitro
Fecundaţia in vitro: interacţiunea intergametică şi tehnici utilizate
Dezvoltarea embrionilor preimplantaţionali: mecanisme şi tehnici utilizatein vitro
Crioconservarea embrionilor: mecanism biologic şi metode
Biomonitorizarea cu albine
Surse şi categorii de deşeuri şi reziduuri organice din agricultură, zootehnie folosite în
biodegradarea controlată şi biotehnologia compostării
Tratarea biologică a deşeurilor în vederea obţinerii bioenergiei: biodegradarea metanică şi
valorificarea deşeurilor sub formă de biogaz
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA:BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Iulie 2020
Enzime folosite in bioprocese: rolul acestora, reglarea activitătii enzimatice, activatori și
inhibitori ai enzimelor.
Enzime cu aplicatii in industria alimentara: oxidoreductaze, izomeraze, hidrolaze
Metode de imobilizare enzimatica: avantaje si dezavantaje
Aplicatiile lipazelor in biotehnologii
Tehnologia ADN recombinat: elemente
Tehnologia ADN recombinat: etape
Transferul genelor de origine eucariotă în celule procariote: realizări și perspective în diferite
domenii
Transgeneza animală. Metode de obținere a animalelor transgenice, aplicații și realizări în
diferite domenii
Biotehnologii pentru producerea de alimente funcționale de origine vegetală: Biofortificarea
cu micronutrieni esențiali
Biotehnologii pentru producerea de alimente funcționale de origine vegetală: Modificarea
macronutrienilor
Biotehnologii pentru producerea de alimente funcționale de origine animală: prod. din carne
Biotehnologii pentru producerea de alimente funcționale de origine animală: produse din lapte
Biotehnologii în industria vinului: microflora mustului şi culturile de drojdii exogene folosite în
industria vinului; vinificaţia în alb.
Biotehnologii în industria berii: materii prime, materii auxiliare şi materii de natură
microbiană şi enzimatică folosite la obţinerea berii.
Biotehnologii în industria panificaţiei: principalii indici tehnologici de calitate a materiilor
prime folosite în panificaţie şi controlul calităţii pâinii.
Biotehnologii în industria laptelui: obţinerea produselor lactate acide (iaurt, chefir, etc.).
Biotehnologii în industria laptelui: obţinerea brânzeturilor, maturarea, lipoliza şi aroma
brânzeturilor.
Biotehnologii în industria cărnii: obţinerea preparatelor de carne în membrană.
Micotoxinele (toxicitatea aflatoxinelor şi zearalenonei).
Contaminarea alimentelor cu hidrocarburi policiclice aromatice.
Toxicitatea glutamatului monosodic (MSG) şi aspartamului.
Autentificarea laptelui şi produselor din lapte (definirea produsului; compoziţia fizico-chimică
a laptelui la diferite specii de animale; autentificarea speciei de la care provine laptele;
autentificarea originii geografice).
Riscurile asociate produselor alimentare (evaluarea contaminării produselor alimentare riscuri de natură fizică, chimică şi biologică).
Aplicaţii ale metodei HACCP în industria laptelui.
Aplicaţii ale metodei HACCP în abatoare şi obţinerea preparatelor din carne.
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA:BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE
Iulie 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tehnica PCR (Polymerase Chain Reaction): principiul tehnicii, tipuri de primeri, amestecul de
reacție și etape. Aplicațiile tehnicii PCR în detectarea patogenilor și a organismelor modificate
genetic în probe alimentare
Tehnologia ADN recombinat: elemente
Tehnologia ADN recombinat: etape
Transferul genelor de origine eucariotă în celule procariote în scopul producerii de biomolecule
de interes farmaceutic
Transgeneza animală. Metode de obținere a animalelor transgenice, aplicații și realizări în
diferite domenii (medicină și farmacie)
Aspecte privind toxicitatea (toxicitatea acută, cronică; relaţia doză răspuns). Absorbţia,
distribuţia şi eliminarea toxinelor din organism
Micotoxinele (toxicitatea aflatoxinelor şi zearalenonei). Nitraţii şi nitriţii din alimente.
Toxicitatea nitrozaminelor
Aspectul toxicologic al antibioticelor din hrană. Hormonii şi toxicitatea
Farmacodinamie – receptorul, medicamentul agonist, afinitatea şi eficacitatea, potentialul,
anatagonismul, selectivitatea şi specificiatea medicamentoasă
Răspunsul cantitativ al animalului la medicaţie. Transportul medicamentelor în organism
Aspecte particulare ale dozajului medicamentos şi scala interspecifică. Terapia medicamentoasă
la animale cu condiţii speciale
Administrarea, absorbţia şi distribuţia medicamentelor în organism
Metabolizarea şi mecanismele de excreţie a medicamentelor din organism
Terapia medicamentoasă raţională - formulele medicamentoase, regimul dozelor, limita de
siguranţă (sau indexul terapeutic - IT), contraindicaţiile şi reacţii adverse
Vaccinurile constituite din germeni vii, virulenţi, atenuați sau inactivati
Tehnologia obţinerii sporovaccinurilor și vaccinurile constituite din toxine detoxifiate
Vaccinurile moderne (vaccinurile ribozomale, vaccinurile sintetice), vaccinurile antiadezine
Imunitatea naturală: factorii pasivi și activi ai rezistenţei natural
Imunitatea dobândită
Recoltarea nechirurgicală a embrionilor la animalele de fermă: tehnici, avantaje şi dezavantaje
Transferul nechirurgical a embrionilor la speciile animalelor de fermă: tehnici, avantaje şi
dezavantaje
Maturarea in vitro a ovocitelor destinate programelor de fecundaţie in vitro
Fecundaţia in vitro: interacţiunea intergametică şi tehnici utilizate
Crioconservarea gameţilor şi embrionilor
Tehnici moleculare utilizate în patologia apicolă şi sericicolă
Bazele genetice ale rezistenței la boli în patologia apicola si sericicolă
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