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I. Preliminarii 

Curriculumul pentru unitatea de curs F.02.O.011 Tehnologii de obținere a produselor 

animaliere este elaborat pentru specialitatea 72110 Siguranța produselor agroalimentare, ediția 

2021. 

Conform planului de învățământ, volumul de ore constituie 60, dintre care 20 ore teorie, 10 ore 

practică, 30 ore studiu individual și face parte din componenta fundamentală. Se studiază în 

semestrul II și finalizează cu examen prin obținerea a 2 credite. 

Unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor animaliere se studiază în semestrul I și 

componenta se finalizează cu examen. Studierea acesteia se bazează pe cunoștințe și abilități 

dobândite la disciplinele: Biologie, Chimie, Matematică. 

Scopul curriculumului este formarea competențelor profesionale specifice în domeniul 

tehnologiei de obținere a produselor de  la diferite specii de animale și păsări domestice. În rezultatul 

studierii unității de curs Tehnologii de obținere a produselor animaliere elevii vor poseda cunoștințe 

și abilități teoretice și practice în tehnologii performante de creștere și exploatare a animalelor 

domestice, în obținerea produselor de origine animalieră, bovine, suine, ovine, caprine, cabaline, 

păsări domestice, animale de blană, pești și albine. 

 

II Motivarea, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Cerințele pieței muncii solicită specialiști competenți și capabili să contribuie la solicitarea 

problemelor parvenite în activitatea lor, ceea ce poate fi realizat printr-o instruire profesională 

studiată la unitatea de curs  Tehnologii de obținere  a produselor animaliere. 

Această unitate de curs va conduce la dezvoltarea abilităților în domeniul tehnologiilor 

performante de creștere și exploatare a animalelor domestice și obținerea produselor animaliere cum 

sânt bovine, suine, ovine, caprine, cabaline, păsări domestice, animale cu blană pești și albine. 

Unitățile de învățare incluse în curriculum, oferă profesorilor din instituțiile de învățămât 

profesional tehnic, posibilitatea de a-și elabora strategii de proiectare și organizare a demersului 

educațional în vederea formării la elevi a competențelor ce corespund pieței muncii. 

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale specifice: 

CPS1. Aplicarea normelor de securitate în muncă  

CPS2. Organizarea procesului și locului de muncă  

CPS4. Verificarea condițiilor sanitare în procesul de valorificare a spațiilor de producție 

CPS5. Supravegherea și asigurarea controlului calității produselor pe întregul lanț alimentar. 

CPS8. Monitorizarea desfășurări procesului tehnologic în concordanță cu cerințele documentelor 

normative și interne, și a standardelor de sănătate, siguranță, calitate și de reciclare a deșeurilor 

CPS9. Evaluarea și gestionarea riscurilor 

CPS12. Înregistrarea datelor în documentele de evidență internă  
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Competențele specifice disciplinei 

CS1. Organizarea tehnologiei de obținere a produselor calitative de bovine domestice. 

CS2. Aplicarea tehnologiilor performante de obținere a produselor calitative de suine 

CS3. Descrierea tehnologiilor de obținere a produselor calitative de cabaline 

CS4. Explicarea tehnologiilor de obținere a produselor calitative de ovine și caprine 

CS5. Organizarea tehnologiilor de obținere a produselor calitative avicole 

CS6. Aplicarea tehnologiilor performante de obținere a produselor calitative a animalelor de blană 

CS7. Analiza tehnologiilor de obținere a produselor de pești 

CS8. Argumentarea tehnologiilor avansate de obținere a produselor calitative apicole 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total Contact direct Studiu 

individual Teorie  Practică 

2 60 20 10 30 Examen  2 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut 

I. Tehnologia obținerii produselor de bovine 

CS1. Organizarea tehnologiei de obținere a 

produselor calitative de bovine. 

- Clasificarea raselor de bovine;  

- Descrierea tehnologiei producerii laptelui 

și cărnii în unități specializate; 

- Argumentarea metodelor și sistemelor de 

îngrășare a taurinelor; 

- Descrierea procesului tehnologic de 

îngrășare a taurinelor specializate pentru 

carne. 

 

 

1. Rase de bovine; 

2. Tehnologia producerii laptelui și cărnii în 

unități specializate; 

3. Metode și sisteme de îngrășare a taurinelor 

4.Tehnologia de îngrășare a taurinelor 

specializate pentru carne. 

II. Tehnologia obținerii produselor de suine 

CS2. Aplicarea tehnologiilor performante de 

obținere a produselor calitative de suine 

-Clasificarea raselor de suine; 

-Descrierea tehnologiei de obținere a cărnii de 

porc în diferite categorii de gospodării; 

- Argumentarea particularităților tehnologiei 

intensive. 

 

 

1. Rase de porcine; 

2. Tehnologii de obținere a cărnii de porc în 

diferite categorii de gospodării; 

3. Particularitățile tehnologiei intensive. 

III. Tehnologia obținerii produselor de cabaline 

CS3. Descrierea tehnologiilor de obținere a 

produselor calitative de cabaline 

- Clasificarea raselor de cai; 

- Explicarea particularităților tehnologice de 

obținere a cărnii și laptelui de cabaline; 

- Descrierea valorificării capacităților de muncă și 

sport a cabalinelor. 

 

 

1. Rase de cabaline; 

2. Particularitățile tehnologice de obținere a 

cărnii și laptelui de cabaline; 

3. Valorificarea capacităților de muncă și sport a 

cabalinelor. 
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IV. Tehnologia obținerii produselor de ovine și caprine 

CS4. Explicarea tehnologiilor de obținere a 

produselor calitative de ovine și caprine 

- Clasificarea resurselor de ovine, caprine; 

- Descrierea tehnologiilor de obținere a 

produselor de la ovine și caprine în diferite 

categorii de gospodării; 

- Explicarea tehnologilor obținerii lânei, laptelui 

și cărnii de oaie, pielicelelor, pieilor și a 

blănurilor; 

- Argumentarea particularităților obținerii 

produselor de caprine. 

 

 

 

1. Rasele de ovine, caprine; 

2. Tehnologia de obținere a produselor avicole în 

diferite categorii de gospodării; 

3. Tehnologia obținerii lânei, laptelui și cărnii de 

oaie, pelicelelor, pieilor și blănurilor; 

4. Particularitățile obținerii produselor de 

caprine. 

 

V. Tehnologia obținerii produselor  avicole 

CS5. Organizarea tehnologiilor de obținere a 

produselor calitative avicole 

- Clasificarea speciilor și raselor de păsări 

domestice; 

- Argumentarea tehnologiei de obținere a ouălelor 

de consum și incubabile, a cărnii și grăsimii de 

pasăre, a ficatului de palmipede. 

 

 

Speciile și rasele de păsări domestice; 

Tehnologia de obținere a ouălelor de consum și 

incubabile, a cărnii și grăsimii de pasăre, a 

ficatului de palimipede. 

VI. Tehnologia obținerii produselor  animalelor de blană 

CS6. Aplicarea tehnologiilor performante de 

obținere a produselor calitative a animalelor de 

blană 

- Clasificarea raselor cunicule și ale altor animale 

de blană; 

- Explicarea tehnologiilor producției cunicule. 

 

 

Rasele cunicule și ale altor animale de blană; 

Tehnologia producerii cuniculelor și ale altor 

animale de blană. 

VII. Tehnologia obținerii produselor de pești 

CS7. Analiza tehnologiilor de obținere a 

produselor de pești 

- Clasificarea speciilor de pești; 

- Argumentarea tehnologiei de obținere a peștelui 

de consum în diferite gospodării piscicule; 

- Analiza particularităților tehnologice de obținere 

a carpului și a peștilor fitofagi. 

 

 

1. Speciile de pești; 

2. Tehnologia de obținere a peștelui de consum 

în diferite gospodării piscicule; 

3. Particularitățile tehnologice de obținere a 

carpului și a peștilor fitofagi. 

VIII. Tehnologia obținerii produselor apicole 

CS8 Argumentarea tehnologiilor avansate de 

obținere a produselor calitative apicole 

- Argumentarea tehnologiei obținerii mierei, 

cerei, polenului, propolisului, lăptișorului de 

matcă și a veninului de albine; 

- Aplicarea tehnologiei de organizare a polenizării 

plantelor agricole. 

 

 

Tehnologia obținerii mierei, cerei, polenului, 

propolisului, lăptișorului de matcă și a veninului 

de albine; 

Tehnologia de organizare a polenizării plantelor 

agricole. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 

d/o 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

 

Total 

Contact direct 

Teorie  Practică 

 

Studiu 

individual 

1. Tehnologia obținerii produselor de bovine 10 4 2 4 

2. Tehnologia obținerii produselor de suine 8 2 2 4 

3. Tehnologia obținerii produselor de cabaline 4 2 - 2 

4. Tehnologia obținerii produselor de ovine și caprine 8 2 2 4 

5. Tehnologia obținerii produselor  avicole 10 4 2 4 

6. Tehnologia obținerii produselor  animalelor de 

blană 

8 2 2 4 

7. Tehnologia obținerii produselor de pești 6 2 - 4 

8. Tehnologia obținerii produselor apicole 6 2 - 4 

Total  60 20 10 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii prime 

Studiu individual 

Produse de 

evaluare 

Modalități de evaluare Termen de 

realizare 

I. Tehnologia obținerii produselor de bovine 

1. Nutrețuri furajere. 

Tehnologia de nutriție a 

bovinelor 

2. Ameliorarea bovinelor. 

Exteriorul constituției. 

Metodele de apreciere a 

bovinelor.  

Proiecte 

Filme 

Proiect în grup 

Film documentar 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

2 săptămâni 

 

 

 

3 săptămâni 

II. Tehnologia obținerii produselor de suine 

1. Nutrețuri furajere  

Tehnologia de nutriție a 

porcinelor 

2. Ameliorarea bovinelor 

Exteriorul și constituția 

porcinelor 

Proiect de grup 

Filme 

Proiect de grup 

Filme 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

3 săptămâni 

 

4 săptămâni 

III. Tehnologia obținerii produselor de cabaline 

Hipismul 

Formele și tipurile de hipism 

Filme Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

5 săptămâni 

IV. Tehnologia de obținere produselor de ovine și caprine 

Nutrețuri furajere  

Tehnologii de nutriție a ovinelor 

și caprinelor 

Ameliorarea ovinelor și 

caprinelor 

Proiect de grup 

Filme 

Proiect de grup 

 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

6 săptămâni 

 

 

7 săptămâni 
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V. Tehnologia obținerii produselor avicole 

Nutrețuri furajere  

Tehnologii de nutriție a 

galinaceelor și palmipedelor 

Proiect de grup 

Proiect de grup 

Filme 

 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Proiect de grup 

Prezentarea filmului 

8 săptămâni 

 

 

9 săptămâni 

VI. Tehnologia obținerii produselor  animalelor de blană 

Nutrețuri furajere  

Tehnologii de nutriție a 

animalelor de blană și 

cuniculare 

Proiect de grup 

Proiect de grup 

Filme 

 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Proiect de grup 

Prezentarea filmului 

10 săptămâni 

 

11 săptămâni 

VII. Tehnologia obținerii produselor de pește 

Nutrețuri furajere  

Tehnologii de nutriție a peștelui 

Proiect de grup 

Proiect de grup 

Filme 

 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Proiect de grup 

Prezentarea filmului 

12 săptămâni 

 

 

13 săptămâni 

VIII. Tehnologia obținerii produselor apicole 

1. Rase de albine 

2. Lucrul de primăvară la 

prisacă 

Proiect de grup 

Filme 

Proiect de grup 

Filme  

Prezentarea proiectului 

Prezentarea filmului 

Proiect de grup 

Prezentarea filmului 

14 săptămâni 

 

 

15 săptămâni 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

od 

Unități de învățare Practică Lista lucrărilor de 

laborator 

1. Tehnologia obținerii produselor de bovine. 2 Alcătuirea rației de nutriție 

pentru bovine 

2. Tehnologia obținerii produselor de suine. 2 Alcătuirea rației de nutriție 

pentru suine 

3. Tehnologia de obținere a produselor de ovine și 

caprine. 

2 Alcătuirea rației de nutriție 

pentru ovine și caprine 

4. Tehnologia obținerii produselor avicole. 2 Alcătuirea rației de nutriție 

pentru păsări domestice 

galinacee și palmipede 

5. Tehnologia obținerii produselor  animalelor de 

blană. 

2 Alcătuirea rației de nutriție 

pentru iepuri de casă și 

nutrii 

 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul la unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor animaliere realizează 

proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional în realizarea unei pedagogii axate pe 

competențe. Pe parcursul învățării, competențele date se formează prin sarcini didactice 

corespunzătoare și prin adaptarea unei game variate de tehnici, care asigură dinamica formativă, 

motivată, reflexivă, continuă. Vor fi utilizate următoarele tipuri de lecție: lecție de formare a 
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competențelor de achiziționare a cunoștințelor, lecție de analiză și sinteză, lecție mixtă, lecție de 

formare a deprinderilor practice, lecție seminar. 

Pe parcursul lecțiilor se utilizează scheme, standuri, tabele, instrucțiuni, acte normative, 

videomateriale, portofoliu. 

 

Metodele de învățare sunt diferite 

Nr. Unități de învățare Metodele de predeare învățare 

 1. Tehnologia obținerii produselor de bovine. 

2. Tehnologia obținerii produselor de sunine.  

3. Tehnologia obținerii produselor de cabaline. 

4. Tehnologia obținerii produselor de ovine și 

caprine. 

5. Tehnologia obținerii produselor  avicole. 

6. Tehnologia obținerii produselor de blană. 

7. Tehnologia obținerii produselor de pești. 

8. Tehnologia obținerii produselor  apicole 

a) Prelegere; 

b) Conversația euristică; 

c) Problematizarea; 

d) Activitatea în grup; 

e) Studiul de caz; 

f) Analiza; 

g) Cercetarea. 

 

 

 

X. Sugestii  de evaluare a competenţelor profesionale 

 

La unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor animaliere evaluarea va viza 

evidenţierea activităţilor prin prisma raportului dintre cele proiectate şi rezultatele obţinute de către 

elevi în activitatea de învăţare. Ea va viza aprecierea nivelului dezvoltare la elevi a competenţelor 

specifice.  

La unitatea de învățare Tehnologia obținerii produselor de bovine,   elevii  vor  fi capabili: 

- să distingă rasele de bovine; 

- să descrie tehnologii de producere a laptelui și cărnii în unități specializate; 

- să analizeze metode și sisteme de îngrășare a taurinelor. 

În rezultatul evaluării unității de învățare Tehnologia obținerii produselor avicole, elevii  vor  

fi capabili: 

- să clasifice speciile și rasele de păsări domestice;  

- să analizeze tehnologii specializate de obținere a ouălelor de consum și de incubație, a cărnii 

și grăsimii  de pasăre, a ficatului de palmipede. 

Pentru evaluarea unității de învățare Tehnologia obținerii produselor de pești, elevii vor fi 

capabili: 

-să distingă speciile de pești; 

-să  argumenteze structura heleșteelor în gospodării specializate; 

-să analizeze tehnologii de obținere a diferitor specii de pești din Republica Moldova; 

-să pregătească heleșteele pentru iernat. 

Disciplina dată se finalizează cu susţinerea de către elevi a examenului de promovare în 

semestrul II de studii. Examenul e susţinut în formă orală în baza biletelor de examinare. 
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Nr Produsele Criteriile de evaluare a produselor 

1 Rezumatul oral - expunerea conţinutului ştiinţific; 

- utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajul supus 

rezumării; 

- expunerea într-o structură logică şi concisă; 

- folosirea limbajului de specialitate, exemplelor adecvate. 

2 Studiul de caz - corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

- corespunderea soluţiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a cazului 

analizat; 

- utilizarea limbajului de specialitate; 

- complexitatea informaţiei şi coerenţa între subiect şi documentele 

studiate; 

- originalitatea formulării şi realizării studiului; 

- aprecierea critică; 

- rezolvarea corectă a problemei. 

3 Testul docimologic - corectitudinea răspunsurilor în conformitate cu itemii şi obiectivele 

sarcinelor; 

- scorurile însumate în corespundere cu baremul de corectare. 

4 Chestionarea orală - corectitudinea şi completitudinea răspunsului în raport cu conţinuturile 

predate şi obiectivele stabilite; 

- coerenţa, logica; 

- fluenţa, siguranţa, claritatea, acurateţea, originalitatea răspunsului. 

5 Fişele de lucru - corectitudinea şi rigoarea formulării răspunsurilor; 

- selectarea şi structurarea logică a argumentelor; 

- utilizarea limbajului; 

- rezolvarea corectă a sarcinelor fişei; 

- complexitatea formulării concluziilor. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Pentru a forma competenţele profesionale planificate în cadrul unității de curs Tehnologii de 

obținere a produselor animaliere trebuie asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant şi centrat pe 

elev. Sala de curs va fi dotată cu mobilier, material didactic ilustrativ. Lucrările practice şi de 

laborator se vor desfăşura la ferma didactică şi în laborator. 

1. Lista materialelor didactice: fişe instructiv tehnologice, placate, scheme, mostre de nutreţuri, 

mostre de animale domestice, fotografii cu rase de animale, norme de nutriţie a animalelor domestice, 

valoarea nutritivă a nutreţurilor, regulamentul de bonitare a animalelor domestice. 

2. Echipament: halate albe, bonete. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată 

resursa 

1 BUCĂTARU, N., RADIONOV, V. Creşterea ovinelor şi prelucrarea 

produselor. Ch., 2000. 486 p. ISBN 5-10-00-001141-6 

 

 

 

Biblioteca  

 

Sala de lectură 

2 BULARGA, I. Nutriţia şi alimentaţia animalelor domestice. Ch. 

2009. 326 p. INBN 978-9975-9930-8-1 

3 DINU I. ş.a., Tehnologia creşterii suinelor. Bucureşti, 1990. 216 p. 

ISBVS 362-01078-6. 

4 NICHIFOROV, E., Creşterea şi îngrijirea calului de muncă. Ch., 

2002. 271 p. ISBN 5-10-000 735-4 

5 PLECARU, V., POPESCU, G., Zootehnie. Bucureşti. 1989. 320 p. 

ISBN  5-332-00-121-6 

6 RUSU, S. ş.a. Zootehnie. Bucureşti. 1981. 350 p. IABN 5-452-00-

134-5 

7 STĂNCILESCU, M., Creşterea iepurilor de casă. Bucureşti. 1988. 

BBC  4671-47.1-6368- 639.1 

8 VASILOVSCHI, N., Tehnologia creşterii bovinelor. Ch., 1995. 448 

p. ISBN 9975-63-064-2 

9 LUPAN, V., CHILIMAR, S. Tehnologia creşterii bovinelor. Ch., 

1997. 350 p. ISBN 5-10-000 471-1 

10 POP, A. Tehnologia creşterii animalelor domestice. Bucureşti. 1989. 

288 p. 

11 TEODOR, V. Ameliorarea animalelor. Chişinău. 1992. 220 p. ISBN 
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Internet  
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