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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
Scopul general al disciplinei este da contribui la formarea unor specialiști cu o bună pregătire tehnică de 
specialitate și de a furniza cunoștințe și informații pentru formarea competențelor profesionale și 
transversale ale absolvenților, în strânsă concordanță cu obiectivele programului de studii. 
 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu noțiunile specifice tehnologiilor 
generale aplicate în creșterea animalelor de fermă şi cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la 
morfologie, particularitățile de reproducere și ale altor aspecte de care depinde calitatea producțiilor, 
biotehnologia și biosecuritatea animalelor și a exploatațiilor. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Obiectul de studiu 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
Definiţia, conţinutul şi importanţa producțiilor obținute de la ovine și caprine 
Bazele biologice şi tehnice ale producţiei de lapte şi carne
Managementul producției de carne la ovine și caprine  
- Managementul producției de carne de ovine și caprine 
- Sisteme de exploatare a ovinelor pentru producția de carne 
- Managementul deciziilor luate în vederea obținerii unor producții superioare de carne de ovine și 
caprine 
- Organizarea, producerea și valorificarea superioară producției de carne de ovine și caprine 
- Dimensionarea optimă a exploatațiilor de oi și capre în vederea creșterii gradului de eficiență 
economică și a calității și cantității producției de carne. 
Managementul producției de lapte la ovine și caprine 
- Managementul producției de lapte în fermele de oi și capre 
- Hrănirea, reproducția, ameliorarea și adaptarea ovinelor la diferite tehnologii de exploatare 
- Recoltarea, procesarea [i valorificarea superioară a laptelui obținut de la ovine și caprine 
- Dimensionarea optimă a exploatațiilor de oi și capre în vederea creșterii gradului de eficiență 
economică și a calității și cantității producției de lapte. 
Optimizarea şi rentabilizarea exploatării ovinelor și caprinelor pentru producţia de lapte, pielicele, lână 
şi carne 

 
Lucrări practice 

Norme de tehnica securităţii muncii şi P.S.I. în sectorul de creştere a ovinelor 
Aprecierea producţiilor la ovine și caprine 



Analiza fluxului tehnologic şi organizarea activităţii în exploataţiile de ovine și caprine pentru lapte  
Analiza fluxului tehnologic şi organizarea activităţii în exploataţiile de ovine și caprine pentru carne 
Analiza eficienţei economice în exploataţiile de ovine și caprine 
Proiectarea unei exploataţii de oi și capre  pentru lapte 
Proiectarea unei exploataţii de oi și capre pentru carne 
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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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