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I. Preliminării  

  

Curriculumul pentru disciplina „Tehnologii în zootehnie” este elaborează pentru planul de 

învăţământ la specialitatea „Achiziţii publice” ediţia 2016. Conform planului de învăţământ, ediţia 

2016, volumul constituie 90 de ore, inclusiv 30 ore teoretice, 15 ore lucrări practice, 45 ore studiu 

individual.  

Disciplina se studiază în semestru II şi se finalizează cu examen. Studierea disciplinei se bazează 

pe cunoştinţe obţinute la biologie, chimie, matematică, geografie. Scopul curriculumului 

„Tehnologii în zootehnie” este formarea competenţelor profesionale specifice în domeniul a 

diferitor tehnologii în zootehnie. În rezultatul studierii disciplinei elevul va poseda cunoştinţe şi 

abilităţi privind  diferitele tehnologii de nutriţie a animalelor domestice, tehnici de ameliorare şi 

selecţia a animalelor domestice şi tehnologii moderne şi avansate de creştere a bovinelor, 

porcinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, păsări domestice şi iepuri de casă.  

II. Motivarea, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională  

Cerinţele pieţei muncii solicită specialiști competenţi şi capabili  să contribuie la solicitarea 

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

relevată să contribuie în domeniul tehnologiilor în zootehnie.   

Disciplina „Tehnologii în zootehnie” va dezvolta abilităţi în cunoaşterea tehnologiilor de nutriţie 

corectă a animalelor domestice, diferite forme şi metode de încrucişare şi înmulţire a animalelor 

domestice şi tehnologii avansate de creştere a animalelor domestice ceea ce va spori cantitatea şi 

calitatea produselor de origine animală.  

Unităţile de învăţare incluse în curriculum oferă profesorilor, din instituţiile de învăţământ 

profesional tehnic, posibilitatea de a-şi elabora strategii proprii de proiectare şi organizarea a 

demersului educaţional în vederea formării la elevi a competenţelor ce corespund necesităţilor de 

perspectivă ale pieţei muncii.  

Disciplina „Tehnologii în zootehnie” asigură formarea profesională în cadrul următoarelor unităţi 

de curs: „Economia achiziţiilor”, „Tehnici în achiziţiei”, „Managementul achiziţiei”, „Achiziţia 

animalelor, lânii,  pielii şi blănurilor”.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei.  

1. Caracterizarea tehnologiilor de nutriţie animalelor domestice.  

2. Aplicarea tehnologiei de selecţie la animale domestice.  

3. Organizarea tehnologiei de creştere a animalelor domestice pe specii.  

IV. Administrarea disciplinei  

  

  

Semestrul  

  

Total   

Numărul de ore  Studiul 

individual  

Numărul  

de credite                    Contact direct  

    total  teoretice  practice   

II  90  45  30  15  45  3  

V. Unităţile  de  învăţare  
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                     Unităţi de competenţă             Unităţi  de  conţinut  

                               I  Tehnologii de nutriţie a animalelor domestice  

Caracterizarea tehnologiilor de nutriţie a 

animalelor domestice:  

- organizarea tehnologiilor de nutriţie a 

bovinelor;  

- aplicarea tehnologiilor de nutriţie a 

porcinelor;  

- organizarea tehnologiilor de nutriţie a 

ovinelor;  

- organizarea tehnologiilor de nutriţie a 

cabalinelor;  

- aplicarea tehnologiilor de nutriţie a 

păsărilor domestice;  

- aplicarea  tehnologiilor de nutriţie a 

iepurilor de casă.  

1.1 Tehnologia de nutriţie a bovinelor vacilor 

gestante, lactate şi viţeilor.  

1.2 Tehnologia  de nutriţie a vierilor 

reproducători, scroafe gestante, scroafe în 

lactaţie.  

1.3 Tehnologia de nutriţia berbecilor de 

reproducerea, oilor mame ai mieilor sugari. 1.4 

Tehnologia de nutriţie a armăsarilor de 

reproducţie, iepelor, mânjilor sugari.  

1.5 Tehnologia de nutriţie a găinilor (pentru 

ouă), (pentru carne); răţilor (pentru ouă), 

(carne); gâştelor (ouă), (carne); curci (ouă), 

(carne);  

1.6 Alimentaţia iepurilor de reproducere  

                              2.   Tehnologii de selecţie la animale domestice  

Aplicarea tehnologiei de selecţie la animale 

domestice.  

- aprecierea exteriorului animalelor 

domestice;  

- aplicarea selecţiei ca factor de 

ameliorare a animalelor domestice;  

- aplicarea metodele de creştere folosite 

în selecţie.  

  

2.1 Regiunile corporale şi culoarea 

animalelor domestice. 2.2 Constituţie şi 

condiţia animalelor domestice.  

2.3 Aprecierea selecţiei după: exterior, 

productivitate, origine, rude colaterale şi 

descendenţi.  

2.4 Potrivirea   perechilor.  

2.5 Încrucişări de ameliorări şi de producţie.  

3. Tehnologii de creştere a animalelor domestice.  

Organizare tehnologiei de creştere 

a animalelor domestice pe specie. - 

clasificarea raselor de bovine;  

- argumentarea tehnologilor de creştere a 

bovinelor specializare în producţia de lapte, 

lapte-carne, carne;  

- argumentarea sistemelor şi metodelor 

de îngrăşare a bovinele;  

- clasificarea raselor de porcine;  

- analiza tehnologiilor de creştere a 

tineretului porcin;  

- argumentarea sistemelor şi metodelor 

de îngrăşare a porcinelor;  

- clasificarea raselor de ovine şi caprine;  

- exploatarea ovinelor şi caprinelor de 

diferite specializări;  

3.1. Rasele de bovine .  

3.2. Tehnologii de creştere a bovinelor 

specializate în producţia de lapte, lapte-carne, 

carne.  

3.3. Sisteme şi metode de îngrăşare a 

bovinelor.  

3.4. Rasele de porcine.  

3.5. Tehnologii de creştere a tineretului porcin.  

3.6. Sisteme şi metode de îngrăşare a 

porcinelor.  

3.7. Rasele de ovine, caprine.  

3.8. Creşterea şi exploatarea ovinelor şi 

caprinelor.  

3.9. Tehnologii de creştere a ovinelor şi 

caprinelor specializate în producţia de lapte, 

pielicele, lână, carne.  
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- analiza tehnologiilor de creştere a 

ovinelor şi caprinelor;  

- clasificarea raselor de cabaline;  

- argumentarea raselor de cabaline;  

- organizarea şi planificarea creşterii 

cabalinelor;  

- argumentarea tehnologiilor de creşterea 

a cabalinelor;  

- enumerarea raselor de păsări 

domestice; - argumentarea tehnologiilor de 

creşterea a diferitor specii de păsări, de ouă, de 

carne;  

- enumerarea raselor de iepuri de casă;  

- aplicarea tehnologiilor de creştere a 

iepurilor de casei.  

3.10. Rasele de cabaline,  

3.11. Creşterea şi exploatarea cabalinelor de 

tracţiune şi sport.  

3.12. Tehnologii de creştere a cabalinelor de 

tracţiune şi sport.  

3.13. Rasele de păsări.  

3.14. Tehnologii de creştere a diferitor specii de 

păsări de prăsilă, pentru ouă, pentru carne.  

3.15 Rasele de iepuri de casă.  

3.16. Tehnologii de creştere a iepurilor de casă.  

  
VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare  

  

  

Nr. 

d/o  

  

Unităţii de învăţare  

 Numărul de ore   

Total  Contact direct  Lucrul 

individual  Prelegeri   Practic/ 

seminar  

1.  Tehnologii de nutriţie a animalelor 

domestice  

30  10  6  14  

2.  Tehnologii de selecţie a animalelor 

domestice  

24  120  4  10  

3.  Tehnologii de creştere a animalelor 

domestice.  

36  10  5  21  

  Total  90  30  15  45  

  
VII. Studiu individual ghidat de profesor la achiziţionarea laptelui.  

  

                     Materii pentru studiul   

individual  

Produse de 

elaborat  

Modalităţi de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

                                               1. Tehnologii de nutriţie a animalelor domestice.   

1.1. Tipurile de nutriţie a animalelor.  

  

1.2. Modul de nutriţie a animalelor domestice.  

Referat  

  

Portofoliu  

  

Argumentare 

verbală    

Comunicarea 

verbală   

Săptămâna -I  

1.3. Structura raţiei.  

  

1.4. Tehnologii de alimentaţie a tineretului 

bovin.  

Tabel  

  

Portofoliu  

  

Prezentarea 

tabelei  

Comunicare 

verbală  

Săptămâna -II  
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1.5. Tehnologii de alimentaţie a tineretului 

bovin.  

1.6. Tehnologii de nutriţie a tineretului suin 

de reproducere.  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

Comunicare 

verbală 

Prezentarea  

portofoliu  

Săptămâna -III  

1.7. Tehnologii de nutriţie a mieilor sugaci, 

mieilor înţărcaţi şi de reproducere  

1.8.Tehnologii de nutriţie a cailor de muncă.  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

Comunicare 

verbală  

Săptămâna -IV  

1.9. Tehnologii de nutriţie a broilerilor a 

diferitor specii de păsări.  

1.10. Tehnologii de nutriţie a iepurilor supuşi 

îngrăşării.  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

Argumentare 

verbală    

Argumentare 

verbală    

Săptămâna -V  

2. Tehnologii de selecţie la animale domestice.  

2.1. Culorile animalelor domestice.  

  

2.2. Creşterea în rasă pură  

  

Referat  

  

Portofoliu  

  

Comunicare 

orală 

Prezentarea  

portofoliu  

Săptămâna -VI  

2.3. Împerecheri omogene şi heterogene.  

2.4. Împerecheri înrudite şi neînrudite.   

Portofoliu  

  

Portofoliu  

Comunicare 

orală  

Comunicare 

orală  

Săptămâna VII  

2.5. Constituţia păsărilor domestice.  

  

2.6. Regiunile corporale la suine, ovine, 

cabaline, păsări domestice.  

2.7. Hibridarea animalelor domestice.   

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

Comunicare 

orală  

Comunicare 

orală 

Comunicare  

Orală  

Săptămâna 

VIII  

3. Tehnologii de creştere a animalelor domestice.  

3.1. Rase de bovine de peste hotare.  

  

3.2. Productivitatea bovinelor  

  

Imagini  

Portofoliu  

Referat  

  

Comunicare 

orală 

Prezentare 

referatului  

Săptămâna -IX  

  

3.3. Tehnologii avansate de creştere a 

bovinelor pentru lapte, carne, mixte.  

3.4.Tehnologii de sacrificare a bovinelor.    

  

  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

  

Prezentare 

orală   

  

Săptămâna -X  

3.5.Rase de porcine de peste hotare.   

  

3.6. Productivitatea porcinelor  

Imagini  

Portofoliu  

Referat  

  

Comunicare   

orală  

Săptămâna -XI  

3.7. Tehnologii avansate de creştere a 

porcinelor  

3.8. Tehnologii de sacrificare  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

Comunicare 

orală  

Săptămâna XII  
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3.9.Rasele de ovine şi caprine de peste hotare 

3.10. Productivitatea ovinelor şi caprinelor.  

Imagini  

Portofoliu  

Portofoliu  

Comunicare 

orală  

Comunicare 

orală  

Săptămâna - 

XIII  

3.11. Tehnologia de sacrificare a ovinelor şi 

caprinelor.  

3.12. Rase de cabaline  

Portofoliu  

Imagini  

Portofoliu  

Comunicare  

verbală  

  

Săptămâna - 

XIII  

3.13.Hipismul.  

3.14.Tehnologii de sacrificare a cabalinelor  

Portofoliu 

Imagini  

Comunicare 

orală  

Săptămâna - 

XIV  

3.15.Rasele de păsări de peste hotare.  

3.16.Alegerea  ouălor pentru incubaţie a 

puilor  

Portofoliu 

Scheme, 

tabele  

Comunicare 

orală  

Săptămâna - 

XIV  

3.17. Parametrii şi regimul de incubaţie a 

puilor.  

3.18. Tehnologii avansate de creştere a 

păsărilor domestice.  

Portofoliu  

  

Portofoliu  

  

Comunicare 

orală  

Comunicare 

orală  

Săptămâna -  

XV  

3.19 Tehnologii avansate de creştere a 

iepurilor de casă.  

3.20.Biologia iepurilor  de casă  

Portofoliu  Comunicare  

orală  

Săptămâna - 

XV  

  
VIII. Lucrare practică/ de laborator recomandate  

  

  Unităţi de învăţare  Lista lucrărilor practice de laborator  Ore  

1.  Tehnologii de nutriţie 

a animalelor 

domestice  

1. Alcătuirea raţiei pentru bovine şi porcine.  

2. Alcătuirea raţiei pentru ovine şi cabaline.  

3. Alcătuirea raţiei pentru păsări domestice şi iepuri 

de casă.  

2  

2  

2  

2.  Tehnologii de selecţie 

a animalelor 

domestice  

1. Aprecierea animalelor după exterior . Aprecierea 

constituţiei animalelor domestice.  

2. Alcătuirea schemelor de încrucişare.  

2  

  

2  

3.  Tehnologii de creştere 

a animalelor 

domestice  

1. Alcătuirea planului de însămânţări  şi fătări a 

bovinelor şi porcinele.  

2. Marcarea bovinelor şi porcinele.  

3. Întocmirea planului de montă  şi fătări la ovine .   

4. Numerotaţia ovinelor şi cabalinelor.  

5. Numerotaţia păsărilor.   

6. Alegerea ouălor pentru incubaţie.  

2  

  

  

2  

  

  

   1  

Total   15  

  
  
  
  
  
  



10  

  

IX. Sugestii  metodologice  

Curriculumul la disciplina „Tehnologie în zootehnie” realizează proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea demersului educaţional în realizarea unei pedagogii axate  pe competenţe.  

În procesul de învăţământ competenţele date se formează prin sarcini didactice corespunzătoare şi 

prin adaptarea unei game de tehnici, care asigură dinamică, formativă, motivată reflexivă, 

continuă. Pe parcursul predării se vor folosi următoarele tipuri de lecţie: lecţie de formare a 

competenţelor de achiziţionare a cunoştinţelor, lecţie de analiză şi sinteză, lecţie mixtă, lecţie de 

formare a deprinderilor practice, lecţie seminar.  

Pe parcursul  lecţiilor se utilizează scheme, standuri, tabele, instrucţiuni, acte  normative, video 

materiale, portofoliu.   

  

Nr/  Unităţi de învăţare   Metodele de predare învăţare  

1.   Tehnologia  de  nutriţie 

animalelor domestice  

a  a. Prelegerea  

b. Descrierea, demonstrarea, explicaţia  

c. Conversaţia euristică  

d. Problematizarea  

e. Activitatea în grup  

f. Studiul de caz.  

2.  Tehnologie  de  selecţie 

animalelor domestice  

a  а. Prelegerea  

b. Conversaţia euristică  

c. Problematizarea  

d. Activitatea în grup  

e. Studiul de caz  

f. Analiza  

g. Cercetarea   

3.  Tehnologia  de  creştere  a  

animalelor domestice pe specie  

a. Prelegerea  

b. Descrierea, demonstraţia, explicaţie  

c. Cercetarea  

d. Activitatea în grup  

e. Analiza  

f. Studiul de caz.  

  

  

X. Sugestii  de evaluare a competenţelor profesionale  

La disciplina „Tehnologie în zootehnie” evaluarea va viza evidenţierea eficacităţii 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 disciplinei.  

Pentru evaluarea competenţei: „Caracterizarea tehnologiilor de nutriţie a animalelor 

domestice” elevii  vor  fi capabili:  

- de a organiza tehnologia de creşterea bovinelor;   

- de a aplica tehnologia  de creştere a porcinelor;  

- de a aplica nutriţia normată a animalelor domestice.  
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În rezultatul evaluării competenţei: „Aplicarea tehnologiei de  selecţiea  animalelor 

domestice”:  

- definirea noţiune de rasă şi structura rasei;  

- aprecierea valorii de ameliorare a animalelor domestice după genotip şi fenotip; - aplicarea 

potrivirilor perechilor la ameliorarea animalelor domestice.  

Pentru evaluarea competenţei „Organizarea tehnologiilor de creştere a animalelor domestice 

pe specie” elevii vor fi capabilii:  

- de a organiza tehnologii avansate de creştere şi exploatare a diferitor specii de animale domestice  

- întocmirea planului de montă şi fătări a diferitor specii de animale domestice ; - aplicarea bonitării 

animalelor domestice.  

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

e susţinut în formă orală în baza biletelor de examinare.  

  

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  Studiu de caz  - corectitudinea interpretării studiul de caz propus;  

- corespunderea soluţiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a 

cazului analizat;  

- utilizarea limbajului de specialitate;  

- completitudinea 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 conformitatea cu itemii şi 

obiectivele sarcinilor;  

- 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  Fişe de lucru  - corectitudinea şi rigoarea formulării răspunsurilor;  

- selectarea şi structurarea logică a argumentelor;  

- utilizarea limbajului;  

- rezolvarea corectă a sarcinilor fişei  

- complexitatea formulării concluziilor.  
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu  

Pentru a forma competenţele profesionale planificate în cadrul discipline „Tehnologie în 

zootehnie” 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.  

Lista de utilaje, echipamente, instrumente şi materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice 

şi de laborator recomandate:  

1. Instrumente şi materiale: baston zootehnic, panglică zootehnică, compas zootehnic, cleşte 

pentru numerotaţia animalelor.  

2. Lista materialelor didactice: fişa instructiv tehnologică, placate, scheme, mostre de nutreţuri, 

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

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

3. Echipament: halate albe.  

XII. Resurse didactice recomandate elevilor  

  

Nr. 

d/o  

  

Denumirea resursei  

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursă  

1  Bucătaru N., Radionov V. Creşterea ovinelor şi prelucrarea 

produselor. Ch., 2000. 486 h. 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.  
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