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Titular disciplină: 
Prof.dr.ing. USTUROI Marius Giorgi 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului se doreşte însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor referitoare la 
noile tendinţe în sfera creşterii şi exploatării păsărilor, la principiile de asigurare a condiţiei de 
bunăstare la păsări, la tehnicile de îmbunătăţire a factorilor tehnologici, la metodele de 
valorificare superioră a producţiilor avicole, la rezervele de sporire a producţiilor avicole şi de 
ridicare a eficienţei economice, în diferite situaţii conjuncturale de marketing şi de genofond. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu metodele de evaluare a 
activităţii de incubaţie, cu tehnicile moderne de apreciere a calităţii producţiilor avicole (ouă, 
carne şi ficat gras) şi cu particularităţile echipamentelor utilizate în creşterea şi exploatarea 
păsărilor şi în valorificarea producţiilor avicole. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Managementul activităţii de incubaţie (Aspecte privitoare la obţinerea ouălor de incubaţie. 
Barierele naturale de protecţie antimicrobină ale ouălor. Sursele contaminării ouălor de 
incubaţie. Programe de reducere a contaminării efectivelor de păsări. Metode de igienizare a 
ouălor de incubaţie. Decontaminarea staţiei de incubaţie şi a echipamentelor). 
Managementul producţiei de ouă (Situaţia actuală şi tendinţele producţiei de ouă în 
România, UE şi pe plan mondial. Sisteme şi tehnologii de producere a ouălor destinate 
consumului public. Interrelaţii între resurse-sol, apă, nutreţuri, genofond-tehnologii de creştere 
şi producţia de ouă. Valorificarea superioară a ouălor. Calitatea, trasabilitatea şi siguranţa 
alimentară a ouălor. Producerea ecologică a ouălor de consum) 
Managementul producţiei de carne (Situaţia actuală şi tendinţele producţiei de carne de 
pasăre în România, UE şi pe plan mondial. Sisteme şi tehnologii de producere a cărnii de 
pasăre. Interrelaţii între resurse-sol, apă, nutreţuri, genofond-tehnologii de creştere şi producţia 
de carne. Procesarea pasărilor vii. Calitatea, trasabilitatea şi siguranţa alimentară a cărnii de 
pasăre. Producerea ecologică a cărnii de pasăre) 
Managementul producţiei de ficat gras (Legislaţie şi tendinţe în producţia de ficat gras. 
Sisteme şi tehnologii de obţinere a ficatului gras. Sacrificarea păsărilor pentru ficat gras. 
Valorifcarea ficatului gras) 
Impactul sectorului avicol asupra mediului (Legislaţia naţională şi internaţională în 
domeniul creşterii păsărilor. Legi şi normative. Metodologii de aplicare) 

 
Lucrări practice 

Incubaţia artificială (Fazele critice ale dezvoltării embrionare. Controlul biologic al 
incubaţiei. Embriodiagnosticul. Aprecierea calităţii puilor obţinuţi) 
Producţii avicole (Recoltarea, sortarea, clasificarea şi conservarea ouălor de consum. 
Metodologii moderne de apreciere a calităţii ouălor de consum. Tehnica aprecierii producţiei 
de carne la păsări. Metode de tranşare şi ambalare a cărnii de pasăre. Aprecierea calităţii 
ficatului gras). 



Echipamente şi instalaţii avicole (Incubatoare, eclozionatoare şi instalaţii pentru staţiile de 
incubaţie. Echipamente pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor. Echipamente pentru 
valorificarea producţiei de ouă: Echipamente pentru valorificarea producţiei de carne) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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