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Statutul disciplinei: 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Şef lucr. Alexandru USTUROI 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul orelor de curs vor fi prezentate informaţii de specialitate referitoare la producerea 
ouălor destinate consumului uman, la obţinerea ovoproduselor, a cărnii şi a ficatului gras, 
precum şi noţiuni referitoare la producţia de pene; ulterior se vor expune o serie de elemente 
referitoare la produciile principale, respectiv secundare, obţinute în apicultură. 

La nivel de lucrări practice se vor exemplifica noţiunile prezentate în cadrul orelor de curs, 
realizându-se simultan modele de proiectare tehnologică care să vizeze categoriile de produse 
obţinute în avicultură şi apicultură. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs
Tehnologia obţinerii ouălor pentru consum (Aspecte generale cu privire la ouăle destinate 
consumului public, Factorii care influenţează producţia de ouă, Producerea ouălor de consum, 
Recoltarea, sortarea şi conservarea ouălor de consum, Defectele ouălor de consum) 
Tehnologia obţinerii produsele derivate din ouă
Praful de ouă (Principiile generale ale conservării prin uscare, Procedee de uscare, Tehnologia 
de obţinere a prafului de ouă). 
Ovoprodusele lichide pasteurizate (Aspecte generale cu privire la ovoprodusele lichide 
pasteurizate Tehnologia de obţinere a ovoproduselor lichide pasteurizate). 
Produsele congelate din ouă (Aspecte generale referitoare la produsele congelate din ouă, 
Tehnologia de obţinere a produselor congelate din ouă). Defectele produselor derivate din ouă
Tehnologia obţinerii cărnii de pasăre (Aspecte generale cu privire la producţia de carne de 
pasăre, Factori care influenţează producţia de carne de pasăre, Tehnologii de creştere a 
păsărilor destinate producţiei de carne, Abatorizarea păsărilor) 
Tehnologia obţinerii preparatelor din carne de pasăre (Clasificarea preparatelor din carne de 
pasăre, Tehnologia preparatelor din carne de pasăre fără membrană, Tehnologia preparatelor 
din carne de pasăre în membrană) 
Tehnologia obţinerii ficatului gras (Aspecte generale cu privire la producţia de ficat gras, 
Factori care influenţează producţia de ficat gras, Tehnologii de obţinere a ficatului gras)
Tehnologia obţinerii penelor (Aspecte generale cu privire la producţia de pene, Tehnologia 
generală de prelucrare industrială a penelor)
Tehnologia obţinerii produselor apicole (Aspecte generale cu privire la producţiile apicole, 
Factori care influenţează producţiile apicole, Tehnologii de creştere a familiior de albine)
Tehnologia obţinerii produselor apicole (Mierea, Ceara, Polenul, Propolisul, Lăptişorul de 
matcă, Veninul de albine, Apilarnilul)

Lucrări practice
Tehnologia obţinerii produselor avicole (Model tehnologic pentru producţia de ouă, Model 
tehnologic pentru producţia de carne) 
Tehnologia obţinerii produselor apicole (Utilaje apicole, Hrănirea albinelor, Lucrări specifice 
în stupină) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 
Evaluare scris (Test grilă, Subiect clasic) 70% 
Evaluare în timpul semestrului, teste de 
verificare, colocviu de laborator. 30% 
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