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NR.
TITLU LUCRARE LICENȚĂ
CRT.
1.
Investigații fizio-patologice în intoxicații experimentale cu
fungicide la broasca mare de lac
2.
Rolul compușilor pe bază de sulf în reducerea stresului salin
pe parcursul procesului de germinație
3.
Studiul taxonomic și ecologic asupra faunei de coleoptere
protejate din Parcul Natural Porțile de Fier
4.
Analiza comparativă a structurii populațiilor de tripși de pe
plante de Trifolium repens și Trifolium partense dintr-o
câmpie de șes din Tufeni
5.
Studii comparative cu privire la utilizarea compușilor cu sulf
în îmbunătățirea toleranței la salinitate
6.
Investigații fiziologice în infarctul miocardic
7.
Predispoziția familială și factori de risc pentru cancer
limfatic
8.
Studiul greutății la indivizi din populația umana din grupa de
vârstă 18-40 ani
9.
Cercetări privind influența în vitro a unor fungicide asupra
creșterii și dezvoltării patogenului Diplocarpon rosae
10.
Cauzele genetice, simptomatologia și diagnosticul bolii
polichistice renale
11.
Cercetări privind efectele citogenetice ale extractelor
etanolice de Hericium coralloides
12.
Antibiorezistența tulpinilor de Escherichia coli izolate din
diverse procese infecțioase de la pacienții din județul Vâlcea
în perioada 01.01.2018-31.12.2018
13.
Evaluarea influenței poluării mediului asupra efectelor
citogenetice ale extractelor de Pyrrhocoris apterus.
14.
Cauzele genetice ale sindromului Williams și metode de
diagnostic
15.
Studiul taxonomic și ecologic al populațiilor de tripși
(insecta Trysanoptera) de pe Trifolium repens într-o pajiște
colinară nepoluată
16.
Diversitaea fitoplanctonului din lacurile de pe teritoriul
comunei Bogați – jud. Argeș
17.
Influența insecticidelor asupra mediului de dezvoltare al
broaștelor
18.
Poluarea cu erbicide la broaștele adulte
19.
Studiul efectelor citogenetice ale extractelor de Tagetes sp.
cu și fără nanopartcule de argint
20.
Efectul detergenților pe două specii de pești
21.
Cauzele genetice, simptomatologia și diagnosticul
sindromului Silver-Russell
22.
Diagnosticul presimptomatic al cancerului mamar și ovarian
23.
Aspecte fiziologice, biochimice și hematologice la două
specii de pești expuse acțiunii insecticidelor

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Incidența diverselor infecții cu Pseudomonas aeruginosa în
populația județului Argeș, în perioada 2018-2019
Etiopatia, simptomatologia și diagnosticul bolilor Menkes și
Wilson
Incidența infecției cu HPV la femeile din Câmpulung în
perioada 2018-2019
Etiopatogenia și diagnosticul sindromului Noonan
Investigații hematologice și biochimice în litiaza biliară
Modificări histo-fiziologice ale stomacului în diferite
afecțiuni
Efecte protectoare induse de extracte vegetale asupra
rinichiului la șoareci intoxicați cu Paracetamol
Boli genetice umane cu transmitere legată de X
Etiopatogenia sindroamelor plurimalformative
Modificări histo-fiziologice ale aparatului renal în diferite
afecțiuni

