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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Ioan GÎLCĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi lucrări practice) 

În cadrul cursului şi al lucrărilor practice se va urmări ca obiectiv general: 

 Cunoaşterea tehnologiilor moderne de exploatare a principalelor specii de interes zootehnic 

în vederea obţinerii de produse animaliere de calitate şi în condiţii de economicitate 

Ca obiective specifice, la curs şi lucrări practice se vor urmări: 

 Familiarizarea studenţilor cu tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor 

 Aprofundarea tehnologiilor de creştere si exploatare in vederea obţinerii, în condiţii de 

economicitate şi calitate, a principalelor producţii zootehnice 

 Însuşirea noţiunilor referitoare la ameliorarea genetică, biotehnologiilor de reproducţie si 

nutriţie, pentru ca viitorii specialişti să se implice in obţinerea unor produse animaliere de 

calitate 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Fiziologia producţiilor animaliere (Fiziologia producţiei de lapte; Fiziologia producţiei de carne; 

Fiziologia producţiei de ouă) 

Reproducţia animalelor domestice (Aparatul genital mascul şi femel; Manifestările vieţii sexuale la 

animalele domestice; Indici de reproducţie.). 

Creşterea tineretului (Urmărirea procesului de creştere; Factorii care influenţează procesul de 

creştere; Principii de bază în orientarea creşterii). 

Ameliorarea animalelor domestice (Principiile ameliorării; Selecţia animalelor; Sisteme de 

împerechere (potrivirea perechilor); Metode de creştere; Aprecierea valorii de ameliorare). 

Igiena animalelor (Igiena adăpostirii animalelor; Noţiuni de profilaxie veterinară) 

Tehnologia creşterii şi exploatării bovinelor (Situaţia şi evoluţia creşterii bovinelor; Rasele de 

taurine; Tehnica reproducţiei taurinelor; Tehnica creşterii tineretului taurin. Tehnica exploatării 

taurinelor pentru producţia de lapte; Tehnica exploatării taurinelor pentru producţia de carne; 

Ameliorarea taurinelor). 

Tehnologia creşterii şi exploatării ovinelor (Situaţia şi evoluţia creşterii ovinelor; Rasele de ovine; 

Tehnica reproducţiei ovinelor; Tehnica creşterii şi exploatării ovinelor; Tehnici moderne de 

exploatare a ovinelor lactante. Ameliorarea ovinelor). 

Tehnologia creşterii şi exploatării suinelor (Situaţia şi evoluţia creşterii suinelor; Rasele de suine; 

Tehnica reproducţiei suinelor; Tehnica creşterii suinelor pe categorii de vârstă; Tehnici moderne de 

îngrăşare a suinelor pentru carne şi bacon. Ameliorarea suinelor). 

Tehnologia creşterii şi exploatării păsărilor (Situaţia şi evoluţia creşterii păsărilor; Rasele de păsări; 

Tehnica reproducţiei şi ameliorări păsărilor; Tehnica exploatării hibrizilor de găină pentru ouă şi 

carne). 

 

Lucrări practice 



Protecţia muncii în fermele zootehnice şi în laboratoarele de analiză a calităţii produselor 

animaliere 

Tehnica abordării şi contenţiei animalelor. Individualizarea animalelor. Aprecierea exteriorului la 

animalele domestice. Efectuarea măsurătorilor la animalele domestice. Însămânţările artificiale la 

animalele domestice. Calculul indicilor corporali 

Rasele de taurine din România. Bonitarea şi clasarea taurinelor. Aprecierea valorii de ameliorare a 

taurinelor şi a activităţii de reproducţie în fermele de taurine 

Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de lapte la taurine. Controlul productiei de carne la 

taurine. Aprecierea stării de ingrăşare pe animalul viu 

Rasele şi varietăţile de ovine din România. Bonitarea şi clasarea ovinelor de reproducţie. Controlul 

producţiei de lapte şi carne la ovine 

Rasele de porcine din România. Tehnica aprecierii porcinelor de reproducţie. Controlul productiei 

de carne la suine. 

Rase de găini şi principalii hibrizi ouători şi de carne exploataţi în România. Controlul 

procesului de incubaţie. Aprecierea producţiei de ouă şi a calităţii ouălor. Aprecierea producţiei de 

carne la hibrizii de găină. 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de taurine. 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de ovine. 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de suine 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de păsări 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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