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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 biotehnologiilor moderne de reproducție 
(transfer de embrioni, biotehnici asociate transferului de ebrioni) 
Pregătirea teoretică și practică a studenților necesare pentru efectuarea și coordonarea acțiunilor 
de intensivizare a reproducției prin aplicarea transferului de embrioni, inducerea căldurilor în 
extrasezon, procesarea embrionilor, fecundației IN VITRO 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1.Transferul de embrioni. 1.1. Bazele morfofiziologice ale transferului de embrioni 
(Gametogeneza, hormonologia reproducției femelelor, particularitățile ciclului sexual, 
dezvoltarea embrionară precoce.  
2. Transferul de embrioni la vacă. 2.1 Alegerea donatoareloe și receptoarelor. 2.2 Inducerea 
poliovulației: principiu, procedee și factori care influențează reacția ovarelor. 2.3. Sincronizarea 
estrului la donatoare și receptoare. 2.4 Recoltarea embrionilor prin metode sângeroase și 
nesângeroase. 2.5. Procesarea embrionilor: aprecierea calității embrionilor, conservarea și 
deconservarea embrionilor. 2.6 Transferul embrionilor la vacile receptoare 
3. Transferul embrionilor la rumegătoarele mici 
4. Fecundația ”in vitro”. 4.1. Importanța, perspectivele și aplicațiile fecundației in vitro. 4.2 
Obținerea ovocitelor. 4.3 Maturarea ”in vitro” a ovocitelor. 4.4 Capacitarea spermatozoizilor. 
4.5 Fecundația și  cultura ”in vitro” a embrionilor. 4.6 transferul embrionilor 
5. Bisecția embrionilor 
6. Sexarea embrionilor : importanță, tehnici 
7. Clonarea animalelor : principiu, metode și rezultate 
8. Transgeneza : metode, realizări 
9. Sincronizarea căldurilor, inducerea fătărilor, inducerea estrului în extrasezon 

Lucrări practice 
Protecția muncii. Condiționarea aparaturii utilizate la însămânțări artificile și transfer de 
embrioni 
Studiul preparatelor hormonale implicate în tratamente de poliovulație și sincronizare a estrului  
Alegerea donatoarelor și receptoarelor de embrioni 
Aprecierea răspunsului la tratamentul de poliovulație. Recoltarea embrionilor 
Evaluarea embrionilor  



Conservarea și transferul embrionilor 
Recoltarea ovocitelor 
Maturarea, fecundarea și cultura in vitro a embrionilor 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Scris 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Referate 30% 
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