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Obiectivele disciplinei (curs şi lucrări practice) 

În cadrul cursului şi al lucrărilor practice se va urmări ca obiectiv general: 
 Cunoştinţe cu privire la: ameliorarea genetică a bovinelor; reproducția bovinelor; 

exploatarea bovinelor pentru lapte; exploatarea bovinelor pentru carne; gestiunea 
exploatațiilor de bovine. Proiectarea exploatațiilor de creșterea bovinelor; 
Ca obiective specifice, la curs şi lucrări practice se vor urmări: 

 Asimilarea formativă pentru viitorii specialiști  a noțiunilor de cresterea bovinelor, 
problematică întâlnită de orice specialist în domeniu; 

 Cunoaşterea domeniilor de activitate în creșterea bovinelor; 
 Însușirea tehnologiilor de creștere și exploatare a bovinelor. 

 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Ameliorarea taurinelor. Bazele genetice ale ameliorării taurinelor. Direcțiile și obiectivele în 
ameliorarea taurinelor. 
Reproducția taurinelor. Reproducția și lactația. Reproducția și producția de carne. 
Creșterea tineretului taurin de reproducție. Bazele fiziologice și genetice ale procesului de 
creștere. Specificul managementului pentru tineretul taurin. 
Creșterea vacilor pentru producția de lapte. Optimizarea bazei furajere. Consumul, cerințele 
nutriționale și capacitatea de ingestie. Tehnologii de exploatare a vacilor pentru lapte. 
Creșterea taurinelor pentru producţia de carne. Trecut, prezent şi viitor în producerea şi 
industrializarea cărnii de taurine. Resursele de hrană şi alimentaţia taurinelor destinate 
producţiei de carne. Sisteme şi tehnologii de producere a cărnii de taurine. Managementul 
producției de carne. 
Transportul bovinelor 
Eficienţa economică în creşterea taurinelor şi posibilităţi de sporire a profitului. Căi şi 
mijloace de obținere a profitului în producția de lapte. Căi şi mijloace de obținere a profitului 
în producția de carne. 
 

Lucrări practice 
Norme de P.M. și P.S.I.. Evaluarea și analiza activității de reproducție în fermelșe de taurine. 
Organizarea lotului de prăsilă. 
Predicția valorii de ameliorare  a reproducătorilor. BLUP. 
Elementele programului de ameliorare la taurine. 
Analiza fluxului tehnologic de exploatare a bovinelor pentru lapte și carne. 
Proiectarea fluxului tehnologic de exploatare a vacilor pentru lapte. Proiectarea structurii 
efectivului. Urmărirea activității de reproducție. Tehnologia de întreținere și exploatare a 
vacilor pentru lapte. 
Proiectarea fluxului tehnologic de îngrășare a bovinelor. Sisteme și tehnologii de producerea a 
cărnii. Schema sintetică a principalelor acțiuni într-o explotație pentru producerea cărnii. 
Elemente constructive și organizatorice. 
Eficiența economică în creșterea vacilor pentru lapte și îngrășarea bovinelor. 
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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, proiect. 30% 
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