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Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general:  Familiarizarea cu  noţiunile fundamentale de zooigienă şi cu conceptul de 
profilaxie ; asimilarea  cunoştinţelor necesare privind normele igienico-sanitare impuse de 
legislaţia în vigoare; însușirea cunoştinţelor  privind  acţiunea factorilor de risc asupra  sănătății 
animalelor de rentă, implicit asupra sănătăţii umane și efectul lor asupra acesteia; deprinderea 
tehnicilor şi metodelor practice de igienizare în unităţile de creștere a animalelor; 

Obiective specifice:  Utilizarea terminologiei specifice, aplicarea tehnicilor şi metodelor practice 
de igienizare în umităţile de creștere a animalelor ca și a legislației sanitare în domeniu, 
cunoscând consecințele nerespectării acesteia. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Igiena aerului 
Igiena solului 
Igiena apei 
Igiena adăposturilor pentru animale 
Igiena alimentaţiei şi a păşunatului 
Igiena corporală a animalelor domestice 
Igiena animalelor pe timpul transportului 
Măsuri  de bosecuritate în exploataţiile zootehnice 
Bunăstarea animalelor. Definiție, cadru legislativ, norme generale și specifice 

Lucrări practice 
Studiul caracterelor fizice ale aerului 
Aprecierea igienică a surselor de apă – metode fizice 
Aprecierea igienică a surselor de apă – metode chimice 
Aprecierea igienică a furajelor 
Aprecierea igienică a construcţiilor zootehnice 
Măsuri bosecuritate în exploataţiile zootehnice 
Igiena corporală a animalelor 
Igiena corporală a animalelor 
Bunăstarea animalelor 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen  Complexitatea şi corectitudinea 
cunoştinţelor  70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Capacitatea de a utiliza adecvat 
cunoştinţele asimilate pe parcursul 
semestrului 

30% 

 
Persoane de contact 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407314  
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