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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

Disciplina “ Piscicultură " în conformitate cu programa analitică îşi propune: 
- cunoaşterea tehnologiilor de creştere a principalelor specii de salmonidae; 
- însuşirea cunoştinţelor privind calitatea mediului acvatic și a capacității biogenice a apelor 

montane; 
- cunoașterea condițiilor de amplasare și funcționare a unei exploatații piscicole; 
- valorificarea superioară a produselor piscicole ; 
- asigurarea consultanţei tehnice privind programele structurale. 

 
         Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
       Definiție, importanță, populații și specii piscicole.  Zonarea ihtiofaunistică a apelor 
natural. 
       Particularitățile fondurilor piscicole
       Construcții și amenajări hidrotehnice specifice
       Specificul reproducerii salmonidelor
       Tehnologii de creștere și exploatare a principalelor specii de salmonide 
       Tehnica repopulării apelor de munte. 
       Perspective în aclimatizarea speciilor de pești 

Creșterea și hrănirea salmonidelor pe sectoare de producție.
Ameliorarea principalelor specii de salmonide
Transportul icrelor și a peștelui viu
Factorii limitativi în sectorul piscicol 
Elemente de pescuit sportiv 

 
Lucrări practice 

Norme de protecția muncii și de legislație în acvacultura 
Particularități ale exteriorului la salmonide. Particularități anatomice și fiziologice la pești 
Stabilirea vârstei după diferite criterii. Masurători, cântăriri și indici corporali.  Determinarea ritmului 

de creștere și a gradului de îngrășare 
Recunoașterea principalelor specii din fam Salmonidae și Thymalide 
Determinarea calităților fizico-chimice ale apei. Construcții și instalații hidrotehnice 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Prezentarea unui referat cu tematică și 
evaluare prin test. 30% 
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