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Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Gherasim NACU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)  
 

Formarea de specialişti cu înaltă pregătire în domeniul însămânţării artificiale şi 
transferului de embrioni la animale. 

Pregătirea teoretică și practică a studenților necesare pentru alegerea masculilor pentru 
reproducție, prelevarea, examenul și inocularea spermei precum și pentru aplicarea 
biotehnologiilor moderne de reproducție: transfer de embrioni, inducerea căldurilor în extrasezon. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole/subcapitole) 
Importanţa şi perspectivele însămânţărilor artificiale la animale.  Importanţa însămânţărilor 
artificiale;  Evoluţia însămânţărilor artificiale la animale, pe plan mondial şi în ţara noastră;   
Principiile, specificul şi metodologia recoltării spermei la mamifere şi păsări 
 Principiile recoltării spermei;  Metodele de recoltare a spermei; 
Metodologia controlului spermei .  Valorile şi semnificaţia valorilor medii ale spermogramelor 
la mamifere şi păsări; 
Principiile şi tehnicile diluării spermei.  Clasificarea diluanţilor şi rolul diverşilor componenţi;  
Diluarea spermei pentru conservarea prin refrigerare; Diluarea spermei pentru conservarea prin 
congelare 
Principiile şi tehnologia conservării spermei.  Conservarea spermei la temperatura camerei;  
Conservarea spermei prin refrigerare; Conservarea spermei prin congelare; Conservarea spermei 
pe specii 
Metodologia inoculării spermei. Inocularea spermei la vacă; oaie;  scroafă; iapă si păsări 
Organizarea reţelei de însămânţări artificiale din ţara noastră
Importanţa transferului de embrioni la animale 
Metodologia alegerii şi pregătirii femelelor donatoare şi receptoare de embrioni 
Metode de sincronizare a estrului şi a ovulaţiei la femelele donatoare şi receptoare 
Tehnici de recoltare şi conservare a embrionilor 
Transferul embrionilor la animalele receptoare 
Biotehnologii prezente şi de perspectivă în reproducerea animalelor  
 Bisecţia embrionilor; Sexarea embrionilor; Fecundaţia “in vitro”;  Tansplantarea nucleilor şi 
obţinerea de clone la mamiferele domestice; Transgeneza 
Biotehnici de intensivizare a reproducerii animalelor domestice 
 Sincronizarea ciclurilor estrale; Inducerea căldurilor în extrasezon la oi; 
 Inducerea fătărilor 

Lucrări practice 
Selecţia armăsarilor, berbecilor, vierilor de reproducţie folosiţi la însămânţări artificiale 
Metode de recoltare a spermei la rumegătoare 



Metode de recoltare a spermei la vier, armăsar şi păsări 
Spermograma la rumegătoare 
Spermograma la vier, armăsar şi păsări 
Ddiluarea  materialului seminal 
Conservarea  materialului seminal 
Deconservarea, examenul şi inocularea spermei la femelele animalelor domestice 
Biotehnologia transferului de embrioni la rumegătoare 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare. 30% 

 
 
Persoana de contact 
Şef lucrări dr. Gherasim NACU 
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407463 
E-mail: nacu_gherasim@yahoo.com; gnacu@uaiasi.roMotăți de evaluare Procent din nota finală 


