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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Lenuța FOTEA 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a elementelor privind cunoaşterea şi 
înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor care stau la baza aplicării  diferitelor tehnologii de 
producţie specifice creşterii iepurilor şi animalelor de blană. Un alt obiectiv este însuşirea unor 
abilităţi de evaluare şi apreciere a calităţii producţiilor obţinute de la iepuri și animale de blană, 
precum şi elementele de management, tehnice şi economice care stau la baza organizării 
activităţii din sectorul de creştere a iepurilor şi animalelor de blană. La finalizarea cursului 
studenții trebuie să cunoască particularităţile biologice, morfologice şi fiziologice ale iepurelui şi 
a principalelor animale de blană; să cunoască principalele rase de iepuri; să cunoască specificul 
creşterii şi exploatării iepurilor şi animalelor de blană; să cunoască elemente  de selecţie şi 
ameliorare; să cunoască tehnica aprecierii însuşirilor de calitate  ale blăniţelor şi factorii de 
influenţă. 

La lucrările practice studenţii vor învăţa practic elemente care ţin de aprecierea iepurilor și  
animalelor de blană după exterior, abordare şi contenţie, diferite rase, culori şi varietăţi de 
culoare. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Importanţa creşterii iepurilor 
Elemente specifice comportamentale la iepuri 
Factorii care influenţează producţiile iepurilor de casă 
Rasele de iepuri 
Alimentaţia iepurilor de casă 
Reproducţia iepurilor 
Sisteme de creştere  
Valorificarea iepurilor de casă 
Animale de blană.  Importanţa şi necesitatea creşterii animalelor de blană 
Creşterea nutriilor 
Creşterea nurcilor   
Creşterea vulpilor 
Creşterea chinchilei 
Alte animale de blană  

 
 
 
 
 
 
 



Lucrări practice 
Norme de protecţie a muncii  
Abordarea şi  contenţia la iepuri şi animale de blană 
Sistematica zootehnică a iepurilor  
Particularităţi anatomice şi  de exterior la  iepuri    
Tehnica aprecierii iepurilor 
Determinarea sexului vârsta şi individualizarea  iepurilor 
Caracterele structurale ale blăniţei de iepure 
Aprecierea calităţii blăniţelor  de iepure 
Lâna de Angora şi principalele însuşiri 
Sacrificarea iepurilor şi prelucrarea primară a blăniţelor.  
Particularităţi de exterior la nurcă şi evaluarea blăniţelor  
 Particularităţi de exterior la nutrii şi evaluarea blăniţelor  
Particularităţi de exterior la vulpi şi evaluarea  blăniţelor  
 Particularităţi de exterior la alte animale de blană  
Valorificarea animalelor de blană.   Prelucrarea  primară a   blăniţelor 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

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