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BAZELE VETERINARIEI ȘI ZOOTEHNIEI ANIMALELOR 

 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
7 

 

E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lucrări 

practice/seminare 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 36 12/12 30 30 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Biologiei, Anatomia animalelor. 

Conform competenţelor Cunoașterea bazelor practice ale întreținerii animalelor. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

 

CPL 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din 

industria alimentară. 

 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie 

din industria alimentară. 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi 

gestionare sistemelor de producţie din industria alimentară. 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi 

gestionare sistemelor de producţie din industria alimentară. 

  Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de 

organizare și gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 

http://www.utm.md/
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 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 

 

CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor alimentar 

  Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 

alimentare. 

  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale 

fluxurilor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 

  Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor 

tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 

  Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu 

prevederile legale actuale. 

  Elaborarea şi/sau îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor alimentare. 

 

CPL 4. Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor din industria 

alimentară şi a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora. 

 

 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul 

produselor alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

  Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare în 

proiectare, producţie şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici 

de igienă bazate pe principiile siguranţei alimentare. 

  Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului 

calităţii materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite şi evaluarea 

performanţelor în domeniul managementului calităţii şi siguranţei 

alimentare 

  Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, 

caracterizarea produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale 

actuale. 

  Elaborarea schemelor de control de calitate (metrologice) la fabricarea 

produselor alimentare, ghidurilor interne de bune practici în unităţile din 

domeniul alimentar sau după caz a planului HACCP. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general studierea factorilor şi căilor de obţinere a produselor animaliere ca materie 

primă pentru industria prelucrătoare precum ar fi: carnea de la diverse specii de 

animale, laptele de vacă, oaie, capră, ouăle de găină, raţă, gâscă; cunoaştere 

factorilor care influenţează asupra cantităţii produselor alimentare şi asupra 

calităţii lor. 

Obiectivele 

specifice 

Cunoaşterea factorilor care influenţează asupra cantităţii şi calităţii 

produselor obţinute de la animale. Cunoştinţe despre bolile cele mai răspândite 

la animale şi metodele de prevenire a lor. Cunoaşterea cerinţelor expertizei 

sanitar – veterinare a cărţii şi laptelui. Cunoaşterea cerinţelor şi căilor de 

obţinerea a produselor animaliere ecologice. Aplicarea cunoştinţelor în 

rezolvarea problemelor tehnologice de fabricare a preparatelor din carne, 

evoluţia calităţii produselor gata. 
  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

 
Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

Ameliorarea animalelor domestice. Exterior şi constituţia 

animalelor. Producţiile animalelor domestice. Creşterea tineretului 

animal. Selecţia animalelor domestice. Rasa şi structura ei. 

Creşterea în rasă curată, metodele de încrucişare şi hibridări 

 

4 
 

1 

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale 

  Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și 

tehnologice specifice domeniului. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor 

metode de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice 

domeniului. 

  Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și 

tehnologice specifice domeniului profesional. 

  Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a 

proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional. 

  Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

profesional inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
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Reproducţia animalelor domestice. Maturitatea sexuală şi 

maturitatea de reproducţie. Metodele de însămânţare a animalelor 
domestice. Gestaţia la diverse specii de animale. 

4 1 

Alimentaţia animalelor. Valoarea nutritivă a furajelor. Resursele 

furajere şi clasificarea lor. Principiile alimentaţiei animalelor. 

 

4 
1 

Creşterea taurinelor. Clasificarea raselor de taurine. Rase de taurine 
omologate în RM. Tehnologia creşterii taurinelor. 

4 1 

Creşterea porcinelor. Clasificarea raselor de suine. Rase şi hibrizi 
de porcine crescute în RM. Tehnologia creşterii porcinelor. 

4 1 

Creşterea ovinelor şi caprinelor. Clasificarea raselor de ovine şi 

caprine. Rasele de ovine şi caprine crescute în RM. Tehnologia 

creşterii ovinelor şi caprinelor. 

4 1 

Creşterea păsărilor (Avicultura). Particularităţile creşterii diferitor 
specii de păsări (găini, curci, gâşte, raţe, prepeliţe), rase şi hibrizi 

crescute în RM. Tehnologia de creştere a păsărilor. 

4 1 

Medicina veterinară. Bazele anatomiei animalelor domestice. Boli 

chirurgicale. Boli interne. Boli parazitare. Boli infecţioase. 

Profilaxia bolilor. 

4 1 

Examenul sanitar – veterinar. Examenul sanitar – veterinar al cărnii 

şi produselor din carne. Examenul sanitar – veterinar a laptelui şi 
produselor lactate 

4 2 

T o t a l 36 10 
   

 
Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu  

frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor seminarelor 

Producţiile obţinute de la animalele domestice şi factorii care le 
influenţează. Metodele de creştere a animalelor domestice 

4 1 

Particularităţile creşterii taurinelor pentru carne şi taurinelor pentru 
lapte. Particularităţile creşterii porcinelor pentru carne, bacon, 

grăsime. 

4 1 

Structura organismelor animale. Boli întâlnite la animalele 
domestice şi profilaxia lor. Expertiza sanitar veterinară. 

4 2 

T o t a l 12 4 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

 învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

Examinarea preparatelor histologice si punerea in evidenta a 

componentelor celulare si a structurii diferitelor ţesuturi 

4 2 

Examenul santar-veterinar al animalelor înainte de sacrificare 4 2 



 

 

 
 
 
 
 
 

8. Referinţe bibliografice 
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Principale 1. Guzun V. ş.a. Zootehnie, Ed. Tehnică – Inf, Chişinău, 2004. 
2. Macari V. ş.a. Bazele zooveterinăriei, Chişinău, 2002. 

3. Bucătaru N., Coşman S., Holban D. Afaceri în producerea laptelui, Chişinău, 2006. 

4. Bucătaru N., Radionov V., Varban V. Creşterea ovinelor şi caprinelor, Chişinău, 

2003. 

5. Şindilari E., Stratan N. Expertiza sanitar veterinară a animalelor de origine animală, 

Chişinău, 1996, vol.1-2. 

Suplimentare 6. Bucătaru N., Maciuc V. Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană, 

Chişinău, 2005. 

7. Bucătaru N. Creşterea cabalinelor, Chişinău, 2003. 

8. Арзуманян Е.А., Бегучев А.П., Георгиевский В.И. Технология производства 

продукции животноводства, Москва: Агропромиздат, 1985г. 
 

9. Evaluare 

Forma de 

invățămînt 

Periodică 
Curentă Lucrul individual Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

Cu frecvență 15% 15% 15 % 15 % 40% 

Cu frecvență 

redusă 

25 % 25 % 50 % 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat. 

 

Determinarea valorii energetice şi alimentare în nutreturi 4 2 

Total 12 6 
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