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Statutul disciplinei: 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Prof. univ. dr. USTUROI Marius Giorgi 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului se doreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare derulării 
activităţilor de creştere şi exploatare a păsărilor, a celor de coordonare a fluxurilor tehnologice 
din unităţile avicole, precum şi a rezervelor de sporire a producţiilor avicole şi de ridicare a 
eficienţei economice în fermele de păsări, în diferite situaţii conjuncturale de marketing şi de 
genofond. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de apreciere a 
elementelor care guvernează activitatea de ameliorare şi de înmulţire a păsărilor domestice; de 
asemenea, vor fi cunoscute standardele la principalele rase aparţinând diferitelor specii avicole 
de interes zootehnic. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Importanţa şi obiectivele disciplinei. Situaţia actuală şi de perspectivă a aviculturii pe 
plan naţional şi mondial. Tendinţe noi în avicultura modernă 
Originea şi domesticirea păsărilor. Locul păsărilor în scara zoologică. Evoluţia păsărilor. 
Originea şi domesticirea păsărilor (Originea şi domesticirea găinilor. Originea şi 
domesticirea curcilor. Originea şi domesticirea gâştelor. Originea şi domesticirea raţelor). 
Urmările domesticirii la păsări 
Reproducerea păsărilor. Aparatul reproducător la păsări (Aparatul genital mascul. 
Aparatul genital femel). Formarea oului (Ovogeneza. Ovulaţia şi fecundarea. Formarea 
membranelor terţiare. Expulzarea oului). Mecanismul neuro-hormonal al reglării 
reproducerii. Sisteme şi metode de reproducere la păsări (Împerecherea naturală. 
Însămânţarea artificială) 
Incubaţia artificială. Istoricul incubaţiei artificiale. Ouăle pentru incubaţie (Calitatea 
ouălor de incubaţie. Factorii care influenţează calitatea ouălor de incubaţie). Dezvoltarea 
embrionară la păsări (Etapele dezvoltării embrionare. Anexele embrionare). Regimul de 
incubaţie (Temperatura. Umiditatea relativă a aerului. Ventilaţia. Întoarcerea ouălor). 
Fluxul tehnologic din staţiile clasice de incubaţie (Particularităţi ale incubaţiei ouălor de 
găină. Particularităţi ale incubaţiei ouălor de curcă). Fluxul tehnologic din staţia de 
incubaţie a ouălor de palmipede (Tehnica incubaţiei ouălor de palmipede în aparate Bekoto. 
Tehnica incubaţiei ouălor de palmipede în aparate I.V.-60. Tehnica incubaţiei ouălor de 
palmipede în aparate de mică capacitate). Fluxul tehnologic din staţia de incubaţie cu mediu 
controlat (Principii generale de amplasare şi construcţie. Părţi şi elemente componente) 

 
Lucrări practice 

Studiul exteriorului la păsări. Elemente de exterior la găină. Particularităţi de exterior la 
curcă. Particularităţi de exterior la raţă. Particularităţi de exterior la gâscă 
Pielea şi producţiile pielii. Pielea. Producţiile pielii. Categorii de pene şi repartizarea lor 
pe corpul păsărilor. Culoarea şi desenul penelor. Ereditatea culorilor la păsări 



Rasele de păsări domestice. Rasele de găini. Rasele de curci. Rasele de raţe. Rasele de 
gâşte 
Aprecierea exteriorului la păsări. Metoda liberă. Metoda biometrică. Metoda punctelor. 
Metoda fotografierii. Aplicaţii practice 
Calitatea ouălor de incubaţie. Anomalii morfologie. Indicatori fizici de calitate. Indicatori 
chimici de calitate 
Incubaţia artificială. Controlul biologic şi analiza procesului de incubaţie. Echipamentele 
aparatelor de incubaţie. Incubatoare de mică capacitate. Incubatorul IV 60. Eclozionatorul 
EV 60 
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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, colocviu de 
laborator. 

30% 
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