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I. PRELIMINĂRI 

Prezentul curriculum este elaborat pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale la 

specialitatea Tehnologia produselor de origine animală. 

Studierea disciplinei are ca scop acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul 

produserii materiei prime. Disciplina dată va contribui la formarea ansamblului de cunoştinţe, 

capacităţi şi atitudini necesare la studierea disciplinelor de specialitate Tehnologia produselor de 

origine animală, Controlul tehno- chimic. 

În baza studierii stau cunoştinţele obţinute la Biologie şi Chimie. Ca forme de studiu sunt practicate 

lecţiile teoretice, lucrările practice şi de laborator îndeplinite în instituţia de învăţământ şi la 

întreprindere. Pe parcursul studierii disciplinei vor fi folosite forme şi metode didactice moderne de 

activizare- optimizare a procesului de predare- învăţare. În rezultatul studierii disciplinei elevul va 

cunoaşte Bazele anatomiei şi fiziologiei animalelor, tipurile de constituţie, exteriorul, modalităţile 

de apreciere practică a materiei prime, metodele de selecţie  şi înmulţire a animalelor. Cunoştinţele 

teoretice şi deprinderile practice căpătate pe parcursul studieirii disciplinei se vor aprofunda în 

cadrul practicilor de instruire, tehnologice şi de  diplomă. 

 

II. MOTIVAŢIA, UTILIZAREA DISCIPLINEI PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ 

Curriculum disciplinei  Bazele producerii materiei prime prevede studierea ameliorării, creşterii 

şi exploatării animalelor domestice. În procesul studierii, este necesar de acordat atenţie elevilor la 

condiţiile de nutriţie, întreţinere şi folosire a animalelor pentru ameliorarea de mai departe a 

calităţilor de rasă, nutriţia animalelor şi majorarea productivităţii lor. 

Cunoştinţele obţinute la disciplină servesc ca bază pentru însuşirea tuturor disciplinelor tehnologice 

– care contribuie la formarea specialistului cu o gândire bine dezvoltată, competent şi competitiv, 

flexibil să se integreze în economia naţională,  prin oferirea unor servicii tehnologice de calitate şi 

să contribuie la dezvoltarea economiei naţionale. 

Scopul studierii disciplinei constă în obţinerea cunoştinţelor privind legile fundamentale ale 

Anatomiei şi fiziologiei animalelor pentru producerea produselor animaliere. 

Principiul de bază în predarea disciplinei îl constituie crearea unui cadru de învăţare autentic, 

aprobat de practica de zi cu zi, de interesele persoanei de specificul profesiei alese şi orientat spre 

dezvoltarea competenţelor specifice. 

III.COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

COMPETENȚA PROFESIONALĂ DIN DESCRIEREA CALIFICĂRII:  

Efectuarea analizei proceselor de producere și aprecierea calității produselor de origine animală prin 

metode și criterii standarde. 

COMPETENȚE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI: 

          1 – Clasificarea etapelor procesului tehnologic de producere; 

2 – Manifestarea interesului pentru obținerea produselor de calitate, produselor noi; 

3 – Evaluarea aprofundată a proceselor de producere și apreciere calitativă a 

produselor de        origine animală prin metode și criteria standarde; 



4 – Prelevarea probelor de lapte pentru analizele fizico-chimice intermediare; 

5 – Cunoașterea normelor igienico-veterinare la locul de muncă. 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

III 90 25 20 45 Examen 3 

 

V. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Sistematica zootehnică. Exteriorul și constituția animalelor domestice. 

1.Clasificarea etapelor procesului tehnologic de 

producere: 

-  Aplicarea noţiunilor, teoriilor, principiilor şi a 
normelor necesare pentru asigurarea condiţiilor 
eficiente de creştere a animalelor domestice; 
-Argumentarea proprietăţilor de structură 
anatomică şi morfologică a animalelor; 
-Identificarea factorilor ce influienţează asupra 
creșterii animalelor domestice; 
-Descrierea tipurilor de constituție. 
 

 

1.1 Domesticirea animalelor domestice, 

modificările suferite de animale prin domesticire. 

 

1.2  Structura aparatului digestiv la animalele 

domestice (rumegătoare, suine, cabaline și 

păsări). 

 

1.3 Constituţia animalelor domestice. 

 

1.4 Clasificarea tipurilor de constituţie. 

2. Nutreţurile şi clasificarea lor 

2.Manifestarea interesului pentru obținerea 

produselor de calitate, produselor noi: 

- Identificarea nutreţurilor pentru animalele 
domestice şi influienţa lor asupra calităţii 
producţiei animaliere; 
-Familiarizarea cu principiile generale de 
întocmire a rațiilor; 
- Alcătuirea raţiilor de  hrană pentru diferite 
grupe de animale domestice; 
-Cunoașterea noțiunii de hrană și rație; 
-Analiza principiilor generale de întocmire a 
raţiilor alimentare şi clasificarea lor economică; 
-Studierea tehnologiilor alimentației corecte a 
vacilor mulgătoare, gestante și înțercate. 

2.1 Clasificarea şi caracteristica nutreţurilor. 

 

2.2Tehnologia colectării silosului, fânajului, 

făinii de iarbă şi a fînului. 

 

2.3Digestibilitatea substanțelor nutritive și 

factorii ce o determină. 

 

2.4 Noţiunea de hrană şi raţia. 

 

2.5Principiile generale de întocmire a raţiilor de 

hrană şi clasificarea lor economică. 

 

2.6Tehnologia alimentaţiei vacilor mulgătoare, 

gestante şi înţercate. 

3. Tehnologia creșterii animalelor domestice 
3. Evaluarea aprofundată a proceselor de 

producere și apreciere calitativă a produselor de 

origine animală prin metode și criteria standarde: 

 -Descrierea principalelor tehnologii de creştere a 
diferitor rase de bovine; 
-Cunoașterea factorilor ce influiențează calitatea 
și cantitatea de lapte și carne; 
- Familiarizarea cu rasele de bovine de diferite 

3.1 Importanţa creşterii bovinelor în economia 

naţională şi mondială. 

 

3.2 Factorii ce influienţează asupra calităţii şi 

cantităţii de lapte şi carne. 

 

3.3 Rasele bovinelor de lapte, de carne şi mixte, 

caracteristica lor. 

 



tipuri morfo-productive; 
-Descrierea principalelor tehnologii de creştere a 
ovinelor şi căprinelor; 
- Familiarizarea cu rasele de ovine și căprine 
răspîndite în RM; 
-Descrierea principalelor tehnologii de creştere a 
suinelor; 
- Familiarizarea cu rasele de suine răspîndite în 
RM; 
- Cunoașterea produselor secundare şi 
subproduselor din abator a suinelor; 
- Familiarizarea cu rasele de cabaline răspîndite în 
RM; 
-Argumentarea importanței necesității creșterii 
păsărilor de curte. 

3.4 Importanţa economică, starea actuală şi 

perspectiva dezvoltării oviculturii. 

 

3.5 Clasificarea raselor de ovine şi căprine. 

Rasele de ovine şi căprine răspîndite în RM. 

 

3.6 Importanţa creşterii suinelor în economia 

naţională şi mondială. 

 

3.7 Clasificarea raselor de suine şi caracteristica 

lor. 
 

3.8 Produsele secundare şi subprodusele din 

abator a suinelor. 

3.9 Importanța creșterii și exploatării cabalinelor. 

Rasele de cabaline. 

 

3.10 Importanța creșterii păsărilor de curte. 

Rasele principale răspîndite în RM. 

4. Compoziţia fizico-chimică a laptelui diferitor specii de animale şi direcţiile de utilizare. 

Igiena laptelui. 

5.Prelevarea probelor de lapte pentru analizele 

fizico-chimice intermediare: 

- Familiarizarea cu proprietățile laptelui de vacă, 

oaie, capră, iapă și bivoliță; 

- Cunoașterea compoziţiei fizico-chimică a laptelui, 

direcţiile de utilizare; 

-Studierea indicilor ce caracterizează calitatea 

sanitaro-igienică a laptelui; 

-Cunoașterea metodelor de primire, păstrare și 

transportare a laptelui la fabricile de procesare; 

-Argumentarea necesității existenței lăptăriilor de 

fermă; 

- Argumentarea necesităţii spălării şi dezinfectării 

vaselor şi utilajelor în unităţile de producere; 

-Pregătirea utilajelor și echipamentelor, în 

conformitate cu normele de igienă specifice, în 

vigoare. 

4.1 Laptele de vacă, oaie, capră, iapă şi bivoliţă. 

 

4.2 Compoziţia fizico-chimică a laptelui, 

direcţiile de utilizare. 

 

4.3 Indicii ce caracterizează calitatea sanitaro-

igienică a laptelui. 

 

4.4 Primirea, păstrarea și transportarea laptelui la 

fabricile de procesare. 

 

4.5 Lăptăriile de fermă. 

 

4.6 Spălarea şi dezinfecţia utilajului şi unităţile 

de producere. Substanţele pentru spălarea vaselor 

şi utilajelor. 

 

4.7 Controlul calităţii spălării. 

5. Igiena animalelor domestice 

5. Cunoașterea normelor igienico-veterinare la 

locul de muncă: 

- Studierea rolului igienei și păstrării sănătății în 
sporirea productivității animalelor; 
-Argumentarea rolului igienei şi a măsurilor de 
prevenire  şi combatere a bolilor la animale 
pentru păstrarea sănătăţii şi sporirea 
productivităţii animalelor; 
-Familiarizarea cu cerinţele igienice privind 
construcţia încăperilor, iluminării, canalizării şi 
ventilării; 
-Menținerea igienei locului de muncă; 
- Descrierea și argumentarea necesității efectuării 
dezinfecției, dezinsecției și deratizării fermelor. 

5.1 Rolul igienei în păstrarea sănătăţii şi sporirea 

productivităţii animalelor. 

 

5.2 Măsurile de prevenire şi combatere a bolilor 

la animalele domestice. 

 

5.3 Cerinţele igienice privind construcţia 

încăperilor, iluminării, canalizării şi ventilării. 

 

5.4 Igiena locului de muncă şi a personalului din 

sectorul zootehnic. 

 

5.5 Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea 

fermelor. 

 



VI. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ  

A ORELOR PE UNITĂŢI  DE ÎNVĂŢARE 

 

Nr 

d/o 

Unităţi de învăţare Numărul de ore  

 

T
o
ta

l 

Contact direct 

L
u

cr
u

l 

in
d

iv
id

u
a
l 

Prele

geri  

Practică 

/ 

seminar 

1 Sistematica zootehnică. Exteriorul și constituția animalelor 

domestice. 

30 8 6 16 

2 Nutreţurile şi clasificarea lor 31 6 8 17 

3 Tehnologia creșterii animalelor domestice 18 6 4 8 

4 Compoziţia fizico-chimică a laptelui diferitor specii de 

animale şi direcţiile de utilizare. Igiena laptelui. 

8 2 2 4 

5 Igiena animalelor domestice 3 3 - - 

 TOTAL  90 25 20 45 

 

VII. STUDIU INDIVIDUAL 

 

 

Materii pentru studiul individual  Produse de elaborat  Modalități de 

evaluare  

Termeni de 

realizare 

Domesticirea animalelor domestice. 

Etapele de domesticire. Modificările 

suferite de animale prin domesticire. 

 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna   1 

Tipurile de constituţie a bovinelor la ferma 

de prăsilă JLC „Agro-Maiac”SRL s. 

Rujniţa, r-nul Ocniţa. 

Elaborarea PPT Evaluarea PPT Săptămâna 2 

 Rasele de bovine şi clasificarea lor. 

Caracteristica bovinelor de lapte, carne, 

mixte. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna  3 

Tehnologia alimentaţiei vacilor 

mulgătoare, gestante, înţercate. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna  4 

Condiţiile de calitate a laptelui conform 

Standardului de Stat SM – 104 (lapte de 

vacă) 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna  5 

  Tehnologia de sacrificare a suinelor, 

randamentul de sacrificare a suinelor. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor. 

Săptămâna  6 

Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizărea în 

ferme. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna  7 

Sursele şi căile de contaminare microbiană 

a laptelui proaspăt muls. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna   8 

Importanţa îngrijirii corecte a animalelor 

pentru ridicarea rezistenţei organismului la 

boli, creşterea productivităţii şi calităţii 

producţiei. 

Elaborarea referatelor Evaluarea 

referatelor 

Săptămâna 9 



VIII. LUCRĂRILE PRACTICE RECOMANDATE 

 

Lucrare practică nr.1 Structura aparatului digestiv la animalele domestice (rumegătoare, 

suine, cabaline și păsări). 

Lucrare practică nr.2 Clasificarea tipurilor de constituţie. 

Lucrare practică nr.3  Principiile generale de întocmire a raţiilor de hrană şi clasificarea 

lor economică. 

Lucrare practică nr.4  Rasele bovinelor de lapte, de carne şi mixte, caracteristica lor.                                       

Lucrare practică nr.5  Clasificarea raselor de ovine şi căprine. Rasele de ovine şi căprine 

răspândite în RM. 

Lucrare practică nr.6 Clasificarea raselor de suine şi caracteristica lor. 

Lucrare practică nr.7  Importanța creșterii și exploatării cabalinelor. Rasele de cabaline. 

Lucrare practică nr.8   Importanța creșterii păsărilor de curte. Rasele principale răspândite 

în RM. 

Lucrare practică nr.9  Indicii ce caracterizează calitatea sanitaro-igienică a laptelui. 

Lucrare practică nr.10 Spălarea şi dezinfecţia utilajului şi unităţile de producere. 

Substanţele pentru spălarea vaselor şi utilajelor. 

Lucrare practică nr.11 Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea fermelor. 

 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE 

Pentru unitatea de învăţare :  

1. Sistematica  zootehnică, exteriorul şi constituţia animalelor domestice : se vor utiliza 

următoarele metode de predare: 

 Prelegerea;  

 Explicaţia; 

 Studiu de caz; 

 Lucrări practice. 

2. Nutreţurile şi clasificarea lor: 

 Prelegerea; 

 Descrierea; 

 Studiul de caz; 

 Demonstrarea obiectelor reale; 

 Lucrări practice. 

3. Tehnologia creşterii animalelor domestice: 

 Prelegerea; 

 Povestirea; 

 Studiu de caz; 

 Demonstrarea obiectelor reale; 

 Lucrări practice. 

4. Compoziţia fizico-chimică a laptelui diferitor specii de animale şi direcţiile de utilizare. 

Igiena laptelui: 

 Prelegerea; 

 Explicaţia; 

 Experimentul; 

 Lucrări practice. 

5. Igiena animalelor domestice: 



 Prelegeri, explicaţia; 

 Povestirea; 

 Studiu de caz; 

 Lucrări practice. 

 

X. SUGESTII DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

Pentru competenţa specifică Sistematica zootehnică. Exteriorul și constituția animalelor 

domestice, elevii vor: 

-  Aplica noţiunile, teoriile, principiile şi a normele necesare pentru asigurarea condiţiilor 

eficiente de creştere a animalelor domestice; 

- Argumenta proprietăţile de structură anatomică şi morfologică a animalelor; 

-Identifica factoriii ce influienţează asupra creșterii animalelor domestice; 

-Descrie tipurilor de constituție. 

Pentru competenţa specifică Nutreţurile şi clasificarea lor, elevii vor: 

-Identifica nutreţurile pentru animalele domestice şi influienţa lor asupra calităţii 

producţiei animaliere; 

-Familiariza cu principiile generale de întocmire a rațiilor; 

- Alcătui raţiile de  hrană pentru diferite grupe de animale domestice; 

-Cunoaște noțiunile de hrană și rație; 

-Analiza principiile generale de întocmire a raţiilor alimentare şi clasificarea lor 

economică; 

-Studiea tehnologiile alimentației corecte a vacilor mulgătoare, gestante și înțercate. 

Pentru competenţa specifică Tehnologia creșterii animalelor domestice, elevii vor: 

-Descrie principalele tehnologii de creştere a diferitor rase de bovine; 

-Cunoaște factorii ce influiențează calitatea și cantitatea de lapte și carne; 

- Familiariza cu rasele de bovine de diferite tipuri morfo-productive; 

-Descrie principalele tehnologii de creştere a ovinelor şi căprinelor; 

- Familiariza cu rasele de ovine și căprine răspândite în RM; 

-Descrie principalelor tehnologii de creştere a suinelor; 

- Familiariza cu rasele de suine răspândite în RM; 

- Cunoaște produselor secundare şi subproduselor din abator a suinelor; 

- Familiariza cu rasele de cabaline răspândite în RM; 

-Argumenta importanței necesității creșterii păsărilor de curte. 

Pentru competenţa specifică Compoziţia fizico-chimică a laptelui diferitor specii de animale şi 

direcţiile de utilizare. Igiena laptelui, elevii vor: 

- Familiariza cu proprietățile laptelui de vacă, oaie, capră, iapă și bivoliță; 

- Cunoaște compoziţiei fizico-chimică a laptelui, direcţiile de utilizare; 

-Studia indiciii ce caracterizează calitatea sanitaro-igienică a laptelui; 

-Cunoaște metodelor de primire, păstrare și transportare a laptelui la fabricile de 

procesare; 

-Argumenta necesității existenței lăptăriilor de fermă; 

- Argumenta necesităţii spălării şi dezinfectării vaselor şi utilajelor în unităţile de 

producere; 

-Pregăti utilajelor și echipamentelor, în conformitate cu normele de igienă specifice, în 

vigoare. 

Pentru competenţa specifică Igiena animalelor domestice, elevii vor: 

- Studia rolul igienei și păstrării sănătății în sporirea productivității animalelor; 



-Argumenta rolul igienei şi a măsurilor de prevenire  şi combatere a bolilor la animale 

pentru păstrarea sănătăţii şi sporirea productivităţii animalelor; 

-Familiariza cu cerinţele igienice privind construcţia încăperilor, iluminării, canalizării şi 

ventilării; 

-Menține igienei locului de muncă; 

- Descrie și argumenta necesității efectuării dezinfecției, dezinsecției și deratizării 

fermelor. 

 

XI. RESURSELE NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE STUDIU 

 

Pentru desfăşurarea cu succes a procesului de studii sălile de lectură trebuie să fie amenajate 

corespunzător, ca să poată asigura procesul de predare –învăţare. 

Temele prevăzute în curriculum de învăţământ trebuie să fie asigurate cu literatură de bază şi 

suplimentară: teste de evaluare, planşe, standuri, fişe de lucru, fişie instructiv- tehnologice, cît şi 

mijloace tehnice. 

Laboratorul  trebuie să fie amenajat şi asigurat cu utilaje şi ustensile necesare desfăşurării 

lucrului experimental, care vor duce la formarea abilităţilor şcolare. 

 

XII. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată, procurată resursa 

1 V. Guzun Tehnologia laptelui şi a produselor lactate. 

Lucrări de laborator, Editura „Universitas” FFP 

Tipografia Centrală Chişinău - 1996 

Sala de lectură a bibliotecii 

2 V. Lupan, S. Chilimar, V. Ujică Tehnologia creşterii 

bovinelor, Editura Universitas FFP Tipografia Centrală  

or. Chişinău 1997 

Sala de lectură a bibliotecii 

3 V. Guzun . V. Rodionov, A. Şumanschii Zootehnie,  

Editura  Tehnica Info, Chişinău - 2004 

Sala de lectură a bibliotecii 

4 V. Guzun Industrializarea  laptelui,  

Editura Tehnica Info, Chişinău - 2001 

Sala de lectură a bibliotecii 

5 V. Coţofan, R. Palicica, V. Enciu Anatomia şi fiziologia 

animalelor domestice, or. Timişoara, 1999,  volumul I. 

Sala de lectură a bibliotecii 

6 S. Cuzuioc Anatomia şi fiziologia animalelor domestice, 

Chişinău - 2010 

Sala de lectură a bibliotecii 

 

 


