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Statutul disciplinei 
Disciplină de aprofundare (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof univ. dr. Mircea Pop  
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
Formarea abilitatilor necesare intelegerii si utilizarii cunostintelor specifice metabolismului 
energetic si al substantelor nutritive la animale în practica nutritiei si alimentatiei animalelor   
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei:  
Intelegerea conceptelor si proceselor specifice metabolismului energetic si al substantelor 
nutritive la animale de ferma si a influentei asupra performantelor de valorificare a hranei si de 
productie la principalele specii de animale de ferma 
Formarea capacitatii de aplicare a cunostintelor specifice in practica nutritiei si alimentatiei 
animale 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Metabolismul energetic si al substantelor nutritive la animale de ferma 

Noţiuni generale şi definiţii specifice. 
Principii generale de metabolism energetic 

Aspecte specifice metabolismului energetic 
     Transformarile energetice si utilizarea energiei in organismul animal 
      Energia bruta. Energia digestibila. Energia metabolizabila. Energia neta. 
      Eficienta utilizarii energiei la animale si factorii de influenta. 
Specificul metabolismului glucidic la animalele de ferma 

Specificul metabolismului lipidic la animalele de ferma 

Specificul metabolismului proteic la animalele de ferma 
Specificul metabolismului vitaminic la animalele de ferma 
Specificul metabolismului mineral la animalele de ferma.  

 
Lucrări practice 

Aplicarea cunostintelor de metabolism energetic si al substantelor nutritive in nutritia si 
alimentatia aplicata la principalele specii si categorii de animale de ferma 
Intocmirea si sustinerea unui proiect individual cu tema:   Aspecte specifice de metabolism 
                             al substantelor nutritive la ....   (o specie de animale de ferma la alegere) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 

Evaluare orală si prezentarea proiectului 
individual conform cerințelor stabilite 70% 

Evaluare continuă a activităţii directe  30% 
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