
Animale de laborator (ANUL III, SEMESTRUL I + II) 
 
Nr. credite transferabile 2+ 2 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (opțional) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Lenuța FOTEA 
 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
        Animalele de laborator propun pregătirea teoretică și practică în domeniul: 
- Biologiei animalelor de experiență 
- Creșterea acestora și domeniile specifice utilizării lor în cercetări științifice 
- Sisteme de reproducție și selecție  
- Obținerea animalelor convenționale și gnotobiotice 
- Tehnici experimentale 
- Legislație U.E privind experiențele cu animale 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa animalelor de laborator 

1.Istoricul experiențelor pe animale. Primele controverse  
2 Biologia si cresterea rozatoarelor pentru experiente : soarecele  
3 Șobolanul   
4 Hamsterul  
5 Gerbilul  
6 Cobaiul 
7 Iepurele  
8.Carnivore pentru experiență câini, pisici și dihori 
9. Alte animale de experiență amfibieni, serpi, primate  
10. Organizarea unei biobaze 
11. Tehnici experimentale 
12. Legislație U.E. privind experiențele cu animalele 

 
Lucrări practice 

1. Principalele specii, particularități anatomice, fiziologice, hematologice, serologice și 
comportamentale ale rozătoarelor de experiență 

2. Cazare, reproducție și domenii de utilizare ale rozătoarelor de experiență           
3. Rase, particularități de creștere și reproducție la carnivorele crescute pentru experiență 
4. Particularități de creștere, și reproducere la amfibieni si domenii de utilizare  în ceretare 
5. Particularități de reproducere și creștere a șerpilorl 
6. Particularități de creștere și cerințe experimentale la primate 
7. Particularitâți constructive și funcționale ale biobazelor 
8. Tehnici experimentale  

 
 



Bibliografie  
1. Chiricuță I și col, 1992 – Biologia animalelor de laborator și oncologie comparată, Vol 

19, Cluj-Napoca. 
2. Ciudin Elena, 1994 – Biologia animalelor de laborator, curs uz intern. 
3. Costachescu Elena, 2009 – Animale de companie, material I.D. 
4. Coțofan V și col., 1988 – Cavitatea abdominală la dihorul de crescătorie, Simpozion. 
 

Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

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

 
 
Persoana de contact 
Şef lucrări dr. Lenuța FOTEA 
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0232/407599 
E-mail: fotealenuta@uaiasi.roModalități de evaluare Procent din nota finală 
 
 


