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Titular disciplină: 
Prof. univ. dr. USTUROI Marius Giorgi 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului se doreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la creşterea 
şi exploatarea diferitelor categorii de păsări, în funcţie de specializarea productivă (carne, ouă sau 
ficat gras), în scopul eficientizării economice a fermelor avicole, în diferite situaţii conjuncturale 
de marketing şi de genofond. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de apreciere şi evaluare 
a activităţilor specifice fermelor avicole, inclusiv funcţionalitatea echipamentelor şi instalaţiilor 
utilizate în creşterea păsărilor . 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Creşterea găinilor pentru producţia de ouă. Compoziţia chimică a ouălor (Compoziţia 
chimică a gălbenuşului. Compoziţia chimică a albuşului. Compoziţia chimică a cojii minerale). 
Factori de influenţă ai producţiei de ouă (Factori care influenţează compoziţia ouălor. Factori 
care influenţă producţia numerică de ouă. Factori care influenţează greutatea ouălor). Sisteme 
de creştere a hibrizilor ouători (Sistemele de creştere extensiv şi semiintensiv. Sistemele de 
creştere intensiv şi superintensiv). Creşterea şi exploatarea hibrizilor ouători (Creşterea 
tineretului de înlocuire. Creşterea şi exploatarea găinilor ouătoare). Bolile găinilor ouătoare 
crescute intensiv. Năpârlirea păsărilor (Năpârlirea naturală; Năpârlirea artificială) 
Creşterea găinilor pentru producţia de carne. Compoziţia chimică a cărnii. Insuşirile cărnii 
de pasăre. Factorii care influenţează producţia de carne. Creşterea păsărilor de reproducţie-
găini rase grele (Creşterea tineretului părinţi. Creşterea şi exploatarea părinţilor adulţi). 
Sisteme şi tehnologii de creştere a broilerului de găină (Sistemul extensiv. Sistemul intensiv. 
Sistemul superintensiv. Factori tehnologici asiguraţi puilor de carne) 
Creşterea curcilor pentru producţia de carne. Creşterea curcilor de reproducţie (Creşterea 
tineretului de curcă. Creşterea curcilor adulte de reproducţie). Creşterea broilerului de curcă 
(Creşterea broilerului de curcă pe aşternut. Creşterea broilerului de curcă în baterii). Probleme 
de nutriţie şi patologie la curci 
Creşterea raţelor pentru producţia de carne. Creşterea raţelor de reproducţie (Creşterea 
tineretului Pekin. Pregătirea tineretului pentru producţia de ouă. Creşterea raţelor adulte Pekin). 
Creşterea broilerului de raţă (pe aşternut permanent; pe grătare; în tabere de vară; pe suprafeţe 
acvatice; în baterii; reşterea combinată) 
Creşterea gâştelor pentru producţia de carne. Creşterea gâştelor de reproducţie (Creşterea 
tineretului de gâscă. Creşterea gâştelor adulte). Creşterea broilerului de gâscă pentru carne 
Creşterea palmipedelor pentru ficat gras. Ficatul gras de pasăre. Factori care influenţează 
produţia de ficat gras. Creşterea raţelor pentru ficat gras (Creşterea raţelor adulte Barbarie. 
Creşterea bobocilor de raţă pentru ficat gras). Creşterea gâştelor pentru ficat gras 

 
Lucrări practice 

Caracteristicile hibrizilor comerciali. Hibrizi de găină pentru producţia de ouă. Hibrizi de 
găină pentru carne. Hibrizi de curcă pentru carne. Hibrizi de raţă pentru carne. Hibrizi de gâscă 
pentru carne. Hibrizi de raţă şi gâscă pentru producţia de ficat gras. 



Echipamente utilizate în creşterea instensivă păsărilor. Echipamente de furajare. 
Echipamente de adăpare. Echipamente evacuare dejecţii. Echipamente pentru iluminare. 
Echipamente de încălzire. Echipamente de ventilaţie. Echipamente de colectare a ouălor 
Baterii utilizate în creşterea instensivă păsărilor. Bateria BP-3 şi Bateria BP-4 (caracteristici 
constructive, dimensionale şi funcţionale). 

 
Proiect 

Studiu de fezabilitate. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea exploataţiilor avicole. 
Necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unei exploataţii avicole. Indicatori pentru dimensionarea 
exploataţiilor şi metodologia de calcul. 
Dimensionarea şi funcţionalul sectoarelor productive. Dimensionarea şi funcţionalul 
sectorului de tineret părinţi (mişcarea efectivului, necesarul de hrană, dinamica creşterii în 
greutate, numărul de hale, numărul de ferme, fluxul tehnologic). Dimensionarea şi funcţionalul 
sectorului de părinţi adulţi (mişcarea efectivului, necesarul de hrană, dinamica creşterii în 
greutate, numărul de hale, numărul de ferme, fluxul tehnologic). Dimensionarea şi funcţionalul 
sectorului de incubaţie (incubatoare şi eclozionatoare necesare, fluxul tehnologic, pui 
eclozionaţi). Dimensionarea şi funcţionalul fermelor de pui de carne (mişcarea efectivului, 
necesarul de hrană, dinamica creşterii în greutate, numărul de hale, numărul de ferme, fluxul 
tehnologic). Dimensionarea şi funcţionalul abatorului de păsări (graficul de afluire a abatorului 
cu păsări de tăiat, profilul şi bilanţul materiei prime din abator) 
Eficienţa economică a exploataţiei avicole. Evidenţierea producţiei, veniturilor şi 
cheltuielilor rezultate în ferme (complexe avicole) de diferite mărimi. Stabilirea indicatorilor 
de eficienţă economică ai producţiei rezultate în exploataţia avicolă proiectată. 
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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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