




I. Preliminarii 

Curriculumul  unității de curs S.06.O.021 Zoonoze este elaborat conform planului de învăţământ ediţia 

2021, pentru specialitatea 72110 Siguranța produselor agroalimentare,  cu durata instruirii în baza 

studiilor gimnaziale - 4 ani. Conform planului de învăţământ, numărul total de ore constituie 90 ore,  teorie 

- 40 ore, lecţii practice şi de laborator - 20 ore, studiul individual 30 ore.  

Unitatea de curs se studiază în semestrul VI, prevede examen la final. 

Unitatea de curs Zoonoze face parte din componenta de specialitate, care prevede studierea particularităților 

epidemiologice, manifestările clinice specifice zoonozelor, profilaxia și aplicarea sancțiunilor sanitare față 

de produsele și subprodusele obținute de la animalele contaminate cu zoonoze. Principalul obiectiv al 

unității de curs este aplicarea corectă a măsurilor de sancţiuni în cazul zoonozelor. 

Structural, unitatea de curs Zoonoze, include următoarele unități de învățare: Generalități despre 

zoonoze, Boli cu caracter zoonotic. 

Studierea unității de curs este asigurată de cunoștințele obţinute la  unitățile de curs de profil: Biologie 

vegetală și animală, Biochimia, Sanitaria și igiena unităților agroalimentare, Microbiologie generală și 

alimentară. 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs Zoonoze contribuie la dezvoltarea abilităţilor profesionale necesare viitorilor 

specialişti, oferindu-le o bază solidă de cunoştinţe şi aptitudini tuturor celor care vor activa în domeniul dat. 

În timpul studierii, elevii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor 

curente, îşi dezvoltă competenţele existente, acestea contribuind la formarea profesională, le oferă soluţii 

noi şi eficiente pentru aplicarea metodicii de organizare a controlului epidemiologic al punctelor 

nefavorabile faţă de zoonoze. 

Unitatea de curs respectivă urmează să fie utilizată ca instrument de lucru pentru specialiştii, care 

vor activa în unităţile ce se ocupă de creşterea animalelor. Studiul zoonozelor permite cunoaşterea 

factorilor care provoacă apariţia îmbolnăvirilor la animale, determinate de germeni patogeni, formele de 

evoluție a zoonozelor, metodele epidemiologice, statistice, precum şi a posibilităţilor de diagnostic, 

prevenire şi combatere ale acestora. Lupta împotriva zoonozelor a devenit o problemă economică şi 

sanitară deosebit de importantă pe întregul glob. 

  Descoperirea agenţilor etiologici, cunoaşterea biologiei şi ecologiei microorganismelor patogene, a 

modului de transmitere a bolilor, precum şi stabilirea unor mijloace perfecţionate de diagnostic, tratament 

şi profilaxie, au înarmat omenirea cu metode noi, eficiente, de prevenire şi combatere a zoonozelor. 

Cunoștințele obținute asigură unitățile de curs: Controlul fizico-chimic al produselor agroalimentare, 

Inspecție și control sanitar-veterinar, Toxicologia alimentelor. 

 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

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

CPS6. Verificarea transabilității produselor alimentare 

CPS7. Verificarea corespunderii și integrității  produselor alimentare și a materialelor care 

interacționează cu acestea în raport cu reglementările legate de  calitate 

CPS9. Evaluarea și gestionarea riscurilor 

CPS11. Supravegherea respectării standardelor de calitate 

CPS12. Înregistrarea datelor în documentele de evidență internă 

 

Competențele specifice disciplinei 

CS1. Identificarea surselor de infecție pentru oameni și animale. 

CS2. Caracterizarea bolilor cu caracter zoonotic. 

  

 

 

 



IV. Administrarea modulului 

 

Semes-

trul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual 

  

Teorie  Lucrări practice 

/laborator 

VI 90 40 20 30 Examen 3 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilități  

1. Generalități despre zoonoze 

CS.1. Identificarea 

surselor de infecție 

pentru oameni și 

animale 

 

 

1.1 Noțiuni  în epidemiologie și boli infecțioase 

(zoonoze) 

1.2 Știința despre infecție 

1.3 Procesul epizootic 

- Descrierea surselor și 

rezervorul agenților 

patogeni. 

- Definirea noţiunii 

despre infecţie, boală 

infecţioasă, proces 

epizootic. 

-Deosebirile  bolilor 

infecțioase și 

parazitare. 

2. Boli cu caracter zoonotic  

CS.2. Caracterizarea 

bolilor cu caracter 

zoonotic 

 

 

2.1 Zoonoze de origine bacteriană 

Etiologie, tabloul clinic, măsuri de combatere și 

profilaxie în: 

- Antrax 

- Tuberculoză 

- Bruceloză 

- Leptospiroză  

- Listerioză  

- Pasteureloză  

- Rujet  

- Actinomicoză 

- Actinobaciloză 

- Morvă 

- Colibacterioză 

- Salmoneloză 

- Botulism 

-Tetanus.  

Măsuri legislative privind destinația carcaselor, 

produselor și subproduselor. 

2.2. Zoonoze de origine virotică și prionică 

Etiologie, tabloul clinic, măsuri de combatere și 

profilaxie în:  

- Febra aftoasă 

- Turbarea (Rabia) 

- Pseudoturbarea (boala lui Aujesky) 

- Gripa aviară 

- Gripa porcină 

- Encefalopatia spongiformă bovină. 

Măsuri legislative privind destinația carcaselor, 

produselor și subproduselor. 

2.3. Zoonoze de origine micotică 

-Clasificarea 

zoonozelor. 

- Descrierea 

zoonozelor de origine 

bacteriană. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Descrierea 
zoonozelor de origine 
virotică și prionică; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etiologie, tabloul clinic, măsuri de combatere și 

profilaxie în: 

- Tricofeție 

- Microsporie 

- Favos. 

Măsuri legislative privind destinația carcaselor, 

produselor și subproduselor. 

2.4 Zoonoze de origine parazitară 

Etiologie, tabloul clinic, morfopatologic, măsuri de 

combatere și profilaxie în: 

- Fascioloză 

- Dicrocelioză  

- Opistorhoză  

- Cisticercoza musculară a suinelor și bovinelor  

- Echinococoză și alveococoză  

- Ligulidoza peștilor 

- Trichiniloză 

- Ascaridoza suinelor  

- Dictiocauloza rumegătoarelor 

- Toxoplasmoză. 

Măsuri legislative privind destinația carcaselor, 

produselor și subproduselor. 

 

 

- Descrierea 

zoonozelor de origine 

micotică; 

 

 

 

 

 

 

 

- Descrierea 

zoonozelor de origine 

parazitară. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr.  

crt 

Unități de învățare Numărul de ore 

 

 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Teorie  Lecții practice  

și de laborator 

1. Generalități despre zoonoze 4 2 - 2 

2. Boli cu caracter zoonotic 86 38 20 28 

Total 90 40 20 30 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Generalități despre zoonoze 

1.1. Scurt istoric despre zoonoze. Conceptul 

zoonozelor. 

1.2. Impactul social și economic în zoonoze. 

Referat 

  

Comunicarea 

verbală a referatului 

 

Săptămâna 1 

Săptămâna 2 

2. Boli cu caracter zoonotic 

2.1. Zoonoze de origine bacteriană: 

- Etiologie, tabloul clinic, măsuri de 

combatere și profilaxie în 

Campilobacterioză. 

- Sancțiunile sanitar-veterinare în: 

Tuberculoză 

Bruceloză 

Leptospiroză 

Pasteureloză 

Antrax 

Tabel 

Fișă 

Argumentarea 

tabelului 

Completarea fișei 

Săptămâna 3 

 

 

 

Săptămâna 4 

 

 

Săptămâna 5 



Tetanus. 

2.2. Zoonoze de origine virotică și prionică 

- Etiologie, tabloul clinic, măsuri de 

combatere și profilaxie în Scrapie. 

- Sancțiunile sanitar-veterinare în: 

Rabie 

Gripă aviară 

Gripă porcină 

Febra aftoasă. 

Prezentare  Prezentarea  Săptămâna 6 

 

 

 

Săptămâna 7 

 

 

Săptămâna 8 

2.3. Zoonoze de origine parazitară. 

Ciclul evolutiv al: 

Teniei boului și porcului 

Opistorhilor 

Vermelui de galbează (fasciolelor) 

Toxoplasmelor. 

Schema 

evoluției 

paraziților 

Portofoliu 

Explicarea schemei  

Prezentarea 

portofoliului 

Săptămâna 9 

 

Săptămâna 10 

Săptămâna 11 

 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr. 

ord 
Unități de învățare Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

1. Boli cu caracter zoonotic Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii în antrax și tuberculoză. 

Aplicarea testului alergic (tuberculinarea) 

2 

2. Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii  în bruceloză și leptospiroză 

2 

3. Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii în salmomeloză și colibacterioză 

2 

4. Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii  în botulism și tetanus 

2 

5. Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii  în rabie și listerioză 

2 

6. Stabilirea măsurilor de  combatere și profilaxie conform 

instrucțiunii  în pasteureloză și tularemie 

2 

7. Controlul sanitar-veterinar al ficatului de la diferite specii 

de animale la prezența fasciolilor și dicroceliilor. 

2 

8. Controlul sanitar- veterinar al carcaselor și subproduselor la 

prezența larvelor de cisticerc și echinococ 

2 

Efectuarea trichineloscopiei cărnii de porc. 

Examinarea pulmonilor de la diferite specii de animale la 

prezența larvelor de ascarizi și dicticaule 

2 

9. 

10. Cercetarea peștelui la opistorhoză, ligulidoză, septicemia 

hemorogică, variolă 

2 

 Total  20 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Sugestii metodologice 

 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în proiectele 

didactice, elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul,  pregătirea şi progresul demonstrat atât de 

grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea metodelor şi tehnicilor de predare – 

învăţare - evaluare se va promova o abordare specifică, bazată în esenţă pe stimulare, pe individualizare, pe 

motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în sine.  

La alegerea strategiilor didactice se va ţine cont de următorii factori: scopurile şi obiectivele 

propuse; conţinuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială şi capacităţile elevilor, 

competenţele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la 

particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform opţiunilor metodologice ale fiecărui cadru 

didactic.  

Profesorul va utiliza următoarele metode, procedee şi tehnici de predare - învăţare: prelegerea, 

explicaţia, conversaţia euristică, dialogul etc., precum şi forme de lucru: frontal, individual şi în echipă. În 

proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, atât la 

compartimentul competenţe, cât şi la conţinuturile recomandate.  Profesorul va planifica ore de sinteză şi 

de evaluare, precum şi activităţi practice în corespundere cu cerinţele didactice. 

  Cadrul didactic va stabili coerenţa între competenţele specifice disciplinei, conţinuturi, activităţi de 

învăţare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecţiilor, profesorul va utiliza 

mijloace instrucţionale de tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecţie, Extindere. 

  Varietatea metodelor de predare – învăţare - evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei şi 

va servi ca instrument de stimulare a interesului elevilor faţă de disciplină şi specialitate. Studiul individual 

ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conţinut, propunându-le elevilor în acest scop 

sarcini individualizate.  

Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuţia, comunicarea 

reciprocă, prezentarea.  

Unități de conținut Metode recomandate 

1. Generalități despre zoonoze  exemplificare; 

 lucru individual; 

 descriere; 

 demonstrație; 

 activitate în grup. 

2. Boli cu caracter zoonotic  expunere; 

 conversație euristică;  

 studiu de caz; 

 discuție colectivă; 

 explicație; 

 exemplificare; 

 lucru individual. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

  

În cadrul unității de curs S.06.O.021 Zoonoze, evaluarea va viza evidențierea eficacităților 

activităților educaționale prin prisma raportului dintre cele proiectate și rezultatele obținute de către elevi în 

activitatea de învățare. Ea va viza aprecierea nivelului de dezvoltare la elevi a competențelor specifice 

disciplinei.  

Evaluarea va avea o funcție pedagogică complexă: din perspectiva celui evaluat – de stimulare, de 

întărire a rezultatelor, de formare a unor abilități, de conștientizare a propriilor posibilități, de orientare 



profesională pozitivă; din perspectiva celui care evaluează - de apreciere a eficienței celor întreprinse de el 

și a modificărilor necesare pentru realizarea plenară a celor proiectate.  

Evaluarea este administrată pe tot parcursul desfășurării procesului de instruire și își asumă funcțiile 

de a determina valoarea achizițiilor, nivelul rezultatelor; de a detecta punctele slabe ale învățării pentru a 

analiza metodele de predare și a adopta măsuri adecvate ameliorării sau  optimizării procesului instructiv.  

Pentru fiecare metodă, profesorul va elabora instrumentele de evaluare. De asemenea, lucrările 

practice ce dezvoltă capacităţi şi aptitudini de analiză şi evidenţă, vor servi şi ca mod de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, cadre didactice şi 

angajatori, informaţii relevante despre achiziţiile în termeni de cunoştinţe şi abilităţi în baza unor criterii 

definite explicit.  

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă şi sumativă, profesorul va ţine cont de 

competenţele specifice disciplinei. Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază 

de criterii şi descriptori de evaluare, Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să 

permită elevilor să demonstreze deţinerea/stăpânirea competenţelor specifice disciplinei. 

Nr Produsele Criteriile de evaluare a produselor 

1 Rezumatul oral - expunerea conținutului științific; 

- utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajul supus rezumării; 

- expunerea într-o structură logică și concisă; 

- folosirea limbajului de specialitate, a exemplelor adecvate; 

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

- corespunderea soluțiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a cazului 

analizat; 

- utilizarea limbajului de specialitate; 

- complexitatea informației și coerența între subiect și documentele 

studiate; 

- originalitatea formulării și realizării studiului; 

- aprecierea critică; 

- rezolvarea corectă a problemei. 

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

sarcinelor; 

- punctajul acumulat conform baremului de corectare. 

4 Chestionarea orală - corectitudinea și completitudinea răspunsului în raport cu conținuturile 

predate și obiectivele stabilite; 

- coerența, logica; 

- fluența, siguranța, claritatea, acuratețea, originalitatea răspunsului. 

5 Fișe de lucru - corectitudinea și rigoarea formulării răspunsurilor; 

- selectarea și structurarea logică a argumentelor; 

- utilizarea limbajului; 

- rezolvarea corectă a sarcinelor fișei; 

- complexitatea formulării concluziilor. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii  

Lucrările  practice  și  de  laborator  se  vor  desfășura  în  laboratorul multifuncţional al colegiului. 

Laboratorul este dotat  cu  utilaje, echipamente  și  materiale  necesare  pentru  realizarea  sarcinelor  

practice/ de laborator,  în  conformitate  cu Nomenclatorul  laboratorului. 

Utilaje: calculator, proiector, televizor, ecran, microscop, trichineloscop, frigider. 

Instrumente  și  materiale: ustensile de laborator, bisturiu, cuțite, foarfecă curbă, compresor,  

recipiente pentru colectarea deşeurilor, probe de analizat (produse și subproduse de origine animală), 



soluţii dezinfectante și antiseptice, ace, pompe, beţişoare de lemn, spatule, pipete, alergeni (tuberculină),  

mese pentru proceduri.  

Echipamente:  halat, mănuși, șorț, ochelari.  

Lista  materialelor  didactice: manuale, suport de curs, ghiduri,  fişe instructiv-tehnologice, 

planşe, standuri, scheme, mulaje, machete, tabele, proiecte, film video didactic, album, micro-

macropreparate, instrucțiuni legislative. 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată resursa 

1. HOLBAN, D. Ghid medical veterinar pentru proprietarii de 

bovine.Chișinău: ACSA, 2002 
Bibliotecă 

2. HOLBAN, D. Ghid medical veterinar pentru proprietarii de 

caprine și ovine. Chișinău: Ed. ACSA, 2003 
Bibliotecă 

3. HOLBAN, D. Ghid medical veterinar pentru proprietarii de 

porcine. Chișinău:  Ed. ACSA, 2002 
Biblioteca 

4. BUCĂTARU, N.; COȘMAN, S.;  HOLBAN, D. Afaceri în 

producerea laptelui. Chișinău: Ed. ACSA, 2006 
Bibliotecă 

5.  HAREA,V.; RODIONOV, V.; ROTARU, Il. Afaceri în creșterea 

porcinelor. Chișinău: Ed. ACSA, 2007 
Biblioteca 

6. TOMESCU, V.; GAVRILĂ, I.;  GAVRILĂ. D. Zoonoze - boli ale 

animalelor transmisibile la om. București: AGRO-Silvică, 1986 

Biblioteca 

7. VASIU, C.; STARCIUC, N. Boli infecțioase ale animalelor 

agricole. Partea I, Bacterioze, Chișinău, 2012 

Bibliotecă 

8. STARCIUC, N.; VASIU, C. Boli infecțioase ale animalelor 

agricole. Partea II. Viroze și boli prionice. Chișinău, 2012  

Biblioteca 

9. COBZARU, D. Boli infecțioase ale animalelor de companie. Note 

de curs, București, 2014 

Bibliotecă 

10. COZMA, V.; GHERMAN, C. Ghid de diagnostic parazitologic 

veterinar. Cluj-Napoca: Ed. Academic Pres, 2015.  

Bibliotecă 

11. АБУЛАДЗЕ, С.И. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных. Издательство «Колос», 

1982 

Bibliotecă 

12. ŞUTEU, I.; COZMA, V. Bolile parazitare la animale domestice, 

București: Ceres, 1998 

Bibliotecă 

13. http://w.boli-infecțioase-animale.ro 

http://w.boli-infecțioase-animale.ro 

www.tipomoldova.ro/carti/Parazitologie%20veterinara.pd 

 

Internet 

link 

 

 

 

http://w.boli-infecțioase-animale.ro/
http://w.boli-infecțioase-animale.ro/
http://www.tipomoldova.ro/carti/Parazitologie%20veterinara.pd

