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Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Ioan GÎLCĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi lucrări practice) 

În cadrul cursului şi al lucrărilor practice se va urmări ca obiectiv general: 

 Cunoaşterea tehnologiilor moderne de exploatare a principalelor specii de interes zootehnic 

în vederea obţinerii de produse animaliere de calitate şi în condiţii de economicitate şi cu 

respectarea principiilor de siguranţă alimentară. 

Ca obiective specifice, la curs şi lucrări practice se vor urmări: 

 Familiarizarea studenţilor cu tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor 

 Aprofundarea tehnologiilor de creştere si exploatare in vederea obţinerii, în condiţii de 

economicitate şi calitate, a principalelor producţii zootehnice 

 Însuşirea noţiunilor referitoare la ameliorarea genetică, biotehnologiilor de reproducţie si 

nutriţie, pentru ca viitorii specialişti să se implice in obţinerea unor produse animaliere de 

calitate 

 Conducerea proceselor de inginerie şi exploatare a instalaţiilor/echipamentelor din ferme 

şi complexe zootehnice; descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor din 

domeniul agroalimentar 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Sistematica zoologică. (Noţiunea de specie; Noţiunea de rasă şi formarea raselor). 

Însuşirile morfologice şi productive ale animalelor. Fiziologia producţiilor animaliere.  

Reproducţia şi ameliorarea genetică a animalelor. Igiena animalelor. 

Noțiuni privind mecanizarea principalelor fluxuri tehnologice din fermele zootehnice 

Tehnologia creşterii şi exploatării taurinelor. 

Tehnologia creşterii şi exploatari ovinelor. 

Tehnologia creşterii şi exploatării suinelor. 

Tehnologia creşterii şi exploatării păsărilor. 

Tehnologia creşterii şi exploatării cabalinelor.  

 

Lucrări practice 

Norme de P.M şi P.S.I.. Tehnica abordării şi contenţiei animalelor 

Individualizarea animalelor. Culorile la animale. Prezentarea standardului de rasă. Recunoaşterea 

raselor 

Examenul analitic şi sintetic al exteriorului. Calculul indicilor corporali. 

Aprecierea calității producțiilor de origine animală 

Prezentarea principalelor mașini și instalații zootehnice 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de taurine 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de ovine 



Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de porcine 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul fermelor de păsări 

Analiza fluxului tehnologic în cadrul hergheliilor şi depozitelor de armăsari 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare. 
40% 
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