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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 bovinelor 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 bovinelor 
 Aprofundarea tehnologiilor de creştere si exploatare a bovinelor 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) 
I. Introducere. 1.1. Obiectul şi importanţa disciplinei. 1.2. Conceptul actual şi de perspectivă 
privind creşterea şi exploatarea bovinelor. 1.3. Importanţa socială şi economică a creşterii 
bovinelor. 1.4. Rezultatele obţinute, orientări şi tendinţe în creşterea bovinelor pe plan mondial. 
1.5. Orientări şi tendinţe în creşterea bovinelor în România. 1.6. Prognoza creşterii bovinelor şi 
creşterea demografică a populaţiei. 1.7. Locul şi rolul omului în realizarea trecerii la economia 
de piaţă 
II. Taxonomia, caracterele morfofiziologice şi productive ale bovinelor. 2.1. Taxonomia şi 
caracterele generale ale subfamiliei bovine. 2.2. Caracteristicile de bază ale genurilor, speciilor 
şi hibrizilor de bovine. 
III. Ecologia bovinelor. 3.1. Locul şi rolul bovinelor în ecosistemele agricole. 3.2. Lanţul trofic 
şi implicaţiile acestuia asupra bovinelor. 3.3. Interrelaţia sol-plantă-animal. 3.4. Evoluţia 
resurselor materiale şi zonarea ecologică a bovinelor. 
IV. Producţiile bovinelor şi factorii de influenţă. 4.1. Producţia de lapte. 4.1.1. Importanţa 
social-economică a producţiei de lapte. 4.1.2. Producţia şi consumul mondial de lapte şi 
produse lactate. 4.1.3. Producţia şi consumul de lapte şi produse lactate în România. 4.1.4. 
Prognoza producţiei şi consumului de lapte şi produse lactate în perspectiva anului 2010. 4.1.5. 
Factorii care influenţează producţia de lapte. 4.2. Producţia de carne. 4.2.1.Importanţa social-
economică a producţiei de carne. 4.2.2. Situaţia actuală şi perspectiva producţiei şi consumului 
mondial de carne de bovine. 4.2.3. Situaţia actuală şi perspectiva producţiei şi consumului de 
carne de bovine în România. 4.2.4. Factorii care influenţează producţia de carne. 4.3. 
Producţiile secundare. 4.3.1.Producţia energetică. 4.3.2. Subprodusele obţinute de la bovine. 
V. Comportamentul bovinelor. 5.1. Comportamentul pe păşune.5.2. Comportamentul în 
adăpost. 5.3. Comportamentul în grup. 



Lucrări practice 
Protecţia muncii şi apărarea sănătăţii animalelor. Norme P.S.I.  
Abordare, contenţie. Tehnica identificării şi individualizării taurinelor. 
Aprecierea vârstei la taurine 
Examenul analitic al exteriorului.  
Examenul de sinteză al exteriorului. 
Recunoaşterea şi caracterizarea principalelor rase şi metişi de taurine. 
Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de lapte 
Tehnica controlului aptitudinilor ugerului pentru mulsul mecanic. 
Tehnica controlului producţiei de carne. 
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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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