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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Gherasim NACU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
La curs se urmărește cunoașterea bazelor fiziologice ale reproducerii animalelor: gametogeneză, 
ciclul sexual, însămânțare, gestație, parturiție și managementul acestor perioade și activități. De 
asemenea sunt studiate metodele moderne de reproducere: transfer de embrioni, fecundație in 
vitro, inducerea căldurilor în extrasezon.  
La lucrările practice se dobândesc competențe referitoare la aprecierea capacității reproductive a 
animalelor, a stărilor ginecologice precum și a producției spermatice 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1.Actualităţi în reglarea neuroendocrină a funcţiei de reproducţie la animale 1.1Structuri 
hipotalamo-hipofizare implicate în reglarea funcţiei de reproducţie 1.2 Noutăţi privind hormonii 
hipotalamici şi hipofizari 1.3 Modalităţi de corectare a dereglărilor funcţiei de reproducţie prin 
utilizarea unor preparate pe bază de hormoni 
2.Procese fundamentale care concură la realizarea fertilităţii la femelele de reproducţie 2.1 
Ciclul gametogen 2.2 Mecanisme biocibernetice de autoreglare în endocrinologia reproducţiei 
2.3 Mijloace moderne de intervenţie pentru corectarea tulburărilor de ciclicitate sexuală la 
femele 
3. Metode actuale pentru diagnosticul timpuriu al gestaţiei la animalele de fermă 
4. Managementul parturiţiei animalelor de fermă 4.1 Noutăţi privind factorii implicaţi în 
determinismul parturiţiei 4.2 Mijloace paraclinice pentru controlul parturiţiei la animalele de 
fermă 4.3 Mijloace moderne de prevenire şi combatere a tulburărilor funcţiei de reproducţie în 
perioada puerperală 
5. Aprecierea rezultatelor de reproducţie la animalele de interes zootehnic 5.1 Principalele 
evidenţe şi indici de reproducţie la taurine, suine, ovine 
6. Citohistofiziologia şi biochimia producţiei de material seminal 6.1 Biologia procesului de 
spermatogeneză la taurine, ovine, caprine, suine şi cabaline.6.2 Producția spermatică și factori 
de influență  
7. Managementul însămânţărilor artificiale la animale  
7.1 Bazele fiziologice ale însămînţărilor artificiale la animale 7.2 Recoltarea, evaluarea, și 
prelucrarea materialului seminal 7.3 Tehnici moderne de inoculare a spermei 
8. Biotehnologia transferului de embrioni la animale 
9. Biotehnici moderne pentru intensivizarea reproducţiei la animalele de fermă 9.1 
Inducerea căldurilor în extrasezon 9.2 Sincronizarea estrului şi ovulaţiei 9.3 Inducerea 
poliovulaţiei 

 



Lucrări practice 
Studiul medicamentelor comerciale pe bază de hormoni cu rol în controlul funcţiei de 
reproducţie 
Mijloace de prevenire şi combatere a tulburărilor de ciclicitate sexuală 
Metode clinice şi de laborator pentru diagnosticul de gestaţie la animale 
Examenul clinic şi paraclinic al femelelor în ultima perioadă a gestaţiei, aprecierea momentului 
fătării pe baza semnelor prodromale, căile şi mijloacele cele mai adecvate pentru managementul 
parturiţiei 
Evaluarea rezultatelor de reproducţie prin intermediul calculării nivelului indicilor de 
reproducţie 
Recoltarea, evaluarea, diluarea şi conservarea spermei pe specii 
Însămânţarea artificială: tehnici, rezultate 
Transferul de embrioni la rumegătoare 
Tehnici folosite pentru sincronizarea estrului şi ovulaţiei în sezon şi extrasezon la animale, 
inducerea poliovulaţiei şi inducerea fătărilor 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Scris 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Referate 30% 
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