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Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În conformitate cu programa analitică, obiectivele disciplinei sunt: 
 cunoaşterea bilogiei specifice;  
 cunoaşterea raselor de animale autohtone şi a celor mai importante rase din alte ţări;  
 evaluarea cantitativă a producţiilor animaliere;  
 cunoaşterea căilor de sporire a cantităţii şi a calităţii producţiilor;  
 cunoaşterea particularităţilor tehnologice şi a sistemelor de creştere, întreţinere şi exploatare 

a animalelor;  
 cunoaşterea principiilor generale caracteristice tehnologiilor de producere a cărnii;  
 cunoaşterea principiilor generale caracteristice tehnologiilor de producere a mierii de albine; 
 cunoaşterea principiilor generale caracteristice tehnologiilor de producere a blănurilor; 
 cunoaşterea tehnologiilor de producere a ouălor de consum şi de incubaţie;  
 cunoașterea măsurilor de biosecuritate specifice fermelor de animale și centrelor de stocare a 

producțiilor; 
 formarea viitorilor specialişti ce-şi vor desfăşura activitatea în unități de producţie şi 

cercetare sau în învăţământul liceal. 
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu noțiunile specifice 

tehnologiilor generale aplicate în creșterea animalelor de fermă în vederea obținerii producțiilor 
destinate procesării, dar şi cunoașterea noțiunilor generale referitoare la morfologie, 
particularitățile de reproducere și ale altor aspecte de care depinde calitatea producțiilor, 
biotehnologia și biosecuritatea exploatațiilor. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa microbiologiei. 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE: Definiţia, conţinutul şi importanţa tehnologiilor de creştere a 
animalelor. Importanţa social economică a creşterii animalelor. Evoluţia procesului de creştere 
a animalelor. Însuşiri biologice generale care influenţează creşterea economică a animalelor 
ORIGINEA ANIMALELOR DOMESTICE: Formele sălbatice din care provin actualele specii 
de interes economic şi zootehnic. Domesticirea animalelor. Modificări morfologice survenite 
după domesticire 
RASE DE ANIMALE: Despre rasă şi formarea acestea. Caractere de rasă. Clasificarea raselor 
şi structura internă a acestora. Aclimatizarea şi degenerarea raselor 



TEHNOLOGII DE CREŞTERE A BOVINELOR: Importanţa creşterii bovinelor. Clasificarea 
raselor de taurine. Rase de taurine de lapte, carne și mixte. Tehnologii de creştere şi exploatare 
a vacilor pentru producţia de lapte. Tehnologii de recoltare a laptelui de vacă. Cadrul legislativ 
al producţiei de lapte. Tehnologii de creştere şi exploatare a taurinelor pentru producţia de carne 
Importanţa producţiei de carne şi factorii de influenţă. Sisteme tehnologice actuale utilizate în 
creşterea şi exploatarea taurinelor pentru carne. Tehnologii utilizate în creşterea tineretului 
taurin de reproducţie. Acțiuni sanitar-veterinar obligatorii care sunt efectuate la taurine 
TEHNOLOGII DE CREŞTERE A OVINELOR ŞI CAPRINELOR: Importanţa creşterii 
ovinelor și caprinelor. Rase de ovine și caprine. Tehnologii de creştere a ovinelor și caprinelor 
pentru producţia de lapte. Tehnologii de creştere a ovinelor și caprinelor pentru producţia de 
carne. Tehnologii de creştere a tineretului de reproducţie  
TEHNOLOGII DE CREŞTERE A SUINELOR: Importanţa economică și tendințe conturate în 
creşterea porcinelor. Rase de porci. Tehnologii de îngrăşare a porcilor. Sisteme tehnologice de 
creştere şi exploatare a porcilor 
TEHNOLOGII DE CREŞTERE A PĂSĂRILOR: Importanţa bio-economică a creşterii 
păsărilor. Rase de păsări. Evaluarea calității ouălor. Tehnologii de creştere a păsărilor pentru 
carne. Tehnologii de creştere a păsărilor pentru ouă. Sisteme de exploatare a păsărilor în sistem 
ecologic și tradițional 
TEHNOLOGII DE CREŞTERE A ALBINELOR: Importanţa creşterii albinelor. Producţiile 
apicole. Tehnologii de înmulţire a familiilor de albine. Tehnologii de întreţinerea familiilor de 
albine. Lucrări executate în stupină 

Lucrări practice 
Prezentarea însuşirilor morfoproductive specifice animalelor de lapte și carne 
Prezentarea însuşirilor morfoproductive specifice păsărilor 
Evaluarea exteriorului animalelor şi păsărilor 
Prezentarea tipurilor de constituție în acord cu producția de bază 
Importanța și rolul identificării animalelor de fermă 
Evaluarea calităţii producţiilor obținute de la animale (ouă, carne, lapte) 
Biosecuritatea fermelor 
Biosecuritatea pe fluxul de recoltare a producțiilor animale 
Biosecuritatea pe fluxul de colectare și stocare a producțiilor 
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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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