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Nr. credite transferabile: 3 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Conf. univ. dr. RADU-RUSU Răzvan Mihail 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

Prin parcurgerea cursului, studenții vor cunoaște și aplica noțiunile generale de biologie 
(morfo-fiziologie, dinamică metabolică) în realizarea de corelații cu nivelul cantitativ și cu 
analiza calității produselor alimentare 

În urma parcurgerii lucrărilor practice, studenții: 
- vor corela funcționarea în parametri fiziologici normali/anormali a organismului animal cu 

nivelul cantitativ al producțiilor animaliere; 
- vor corela funcționarea în parametri fiziologici normali/anormali a organismului animal cu 

aspectele de calitate a producțiilor animaliere; 
- studenții vor interpreta dinamica de calitate a materiilor prime alimentare prin prisma 

variațiilor parametrilor morfo-fiziologici ai organismelor producătoare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere în biologia producțiilor, scurt istoric al cunoașterii în domeniu. Noțiuni de biologie 
a celulei și histologie în relație cu producțiile animale 
Determinismului genetic al producțiilor animale 
Bazele morfofiziologice ale nutriției și metabolismului substanțelor nutritive în relație cu 
producțiile animale 
Morfologia și topografia elementelor aparatului locomotor la mamifere și păsări 
Bazele morfofiziologice ale producției de carne 
Bazele morfofiziologice ale producției de lapte 
Bazele morfofiziologice ale producției de ouă și produse avicole 
Bazele morfofiziologice ale obținerii produselor apicole  

Lucrări practice 
Norme de protecția muncii în laboratoarele analitice. Prezentarea laboratorului de Biologia 
producțiilor și a instrumentarului de lucru 
Studiul țesuturilor implicate în realizarea producțiilor animale (țesutul muscular, țesutul 
epitelial secretor, țesutul ovarian) 
Studiul scheletului și articulațiilor pe regiuni și subregiuni corporale la mamifere și păsări 
(nomenclatură, topografie, morfologie) 
Studiul musculaturii somatice la mamifere și păsări (nomenclatură topografie, morfologie) 
Corelarea noțiunilor anatomice pe regiuni și subregiuni corporale cu noțiunile tehnologice 
utilizate la abatorizare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 

Examen oral sau lucrare test grilă 70% 
Test grilă (după parcurgerea a cel puțin 
60% din lucrările practice) și probă 
practică în laborator (la încheierea 
semestrului) 

30% 
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