




I.Preliminarii 
Unitatea de curs Bazele zootehniei, apiculturii şi producerea furajelor este inclusă ca componentă 
fundamentală pentru specialitatea Agronomie.  
Studierea unităţii de curs Bazele zootehniei, apiculturii şi producerea furajelor se bazează pe 
cunoştinţele căpătate de elevi de la unităţile de curs: Biologie, Chimie, Matematică (Agrotehnică, 
Fitotehnie, Mecanizare). Unităţile de învăţare oferă fiecărui elev posibilitatea de a-și descoperi 
potenţialul propriu în cunoaştere, comportament, socializare şi dezvoltă la elevi practici bune în 
activitatea de instruire activă, oferă posibilitatea reală de integrare socială şi posibilitatea de a acumula 
independent informaţiile necesare. Formarea de competenţe dă posibilităţi elevului de a face faţă 
situaţiilor cotidiene concrete. 
Scopul fundamental în studierea zootehniei este lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la 
corelarea dintre zootehnie şi fitotehnie ca părţi componente ale sectorului agrar.  
Unitatea de curs include următoarele unităţi de învăţare: “Zootehnie generală”, “Zootehnie specială” și 
un curs mic de Apicultură. “Zootehnia generală” va contribui la căpătarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice referitoare la noţiunile generale despre ameliorarea animalelor domestice, alimentarea și 
producerea furajelor. “Zootehnia specială” studiază procesele tehnologice de creştere a speciilor de 
animale domestice (bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări). 
  

II.Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
Demersurile unităţii de curs sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a 
celor profesionale necesare continuării studiilor sau încadrării pe piaţa muncii. 
Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare al disciplinei, prezentul curriculum: 
-dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientând elevii spre activităţi independente de mini-
cercetare; 
-oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: desfăşurarea activitatății individuale, 
formularea concluziilor şi argumentarea lor, luarea deciziilor; 
-propune desfăşurarea activităţii independente şi în grup; 
-oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face observaţii; 
-oferă elevului şi profesorului posibiltatea de autoevaluare a activităţii. 
Ca disciplină tehnologică Bazele zootehniei, apiculturii şi producerea furajelor urmăreşte un obiectiv 
major – educarea unei personalităţi cu o gândire logică, capabile să însuşescă cu succes şi să folosească 
metodele cele mai efective de analiză calitativă a conținutului alimentelor. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale din descrierea Calificării: 
1.Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice 
activităţii; 
2.Gestionarea şi optimizarea proceselor tehnologice de producere;  
3.Efectuarea expertizei şi aprecierea calităţii produselor;  
4.Organizarea personalului în procesul de producere; 
5.Dezvoltarea ideilor innovative în domeniu. 

Competențe profesionale specifice disciplinei: 
1.Analiza importanţei sociale şi economice a sectorului zootehnic, starea actuală şi tendinţele de 
dezvoltare pe plan naţional în dependenţă de specie. 
2.Organizarea procesului de creştere şi dezvoltare , reproducere şi ameliorare a animalelor domestice.  
3.Identificarea principiilor de bază a alimentaţiei animalelor domestice. 
4.Organizare alimentaţiei normate şi raţionale şi producerea furajelor. 
5.Utilizarea tehnologiei corespunzătoare de creştere, înmulţire şi exploatare pentru diferite specii 
conform particularităţilor bio-economice.  
6.Analiza cerințelor zooigienice ale microclimatului şi a altor factorii ce influenţează sănătatea şi nivelul 
productiv al animalelor domestice. 

 



IV. Administrarea disciplinei  

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Teorie Practică 

6 90 42 18 30 examen 3 

V. Unităţi de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Ameliorarea animalelor domestice 

CS.Analiza importanţei sociale şi economice a 
sectorului zootehnic, starea actuală şi tendinţele 
de dezvoltare pe plan naţional în dependenţă de 
specie. 
-Indentificarea originii și schimbărilor în organismul 
animalelor domestice. 
-Clasificarea raselor de animale domestice. 
-Organizarea procesului de creştere şi dezvoltare. 
-Clasificarea tipurilor de constituţie după aspectul 
exterior. 
-Organizarea procesului de reproducere şi 
ameliorare a animalelor domestice.  

1.1Noțiuni, definiții, termeni de baza în domeniul 
zootehniei.  
1.2Originea și domesticirea animalelor. 
1.3Noțiuni despre creştere, dezvoltare, exterior şi 
constituţie. 
1.4Noţiuni despre reproducere şi ameliorare. 
 

2.Alimentația animalelor domestice 

CS.Indentificarea principiilor de baza a alimentației 
animalelor domestice. 
-Indentificarea grupelor de furaje și cerințele de 
bază pentru producerea lor. 
-Organizarea procesului de producere a fânului, 
silozului și fânajului calitativ 
-Organizarea alimentației normate și raționale a 
animalelor domestice. 

2.1Noțiuni despre alimentația animalelor 
domestice 
2.2Clasificarea și producerea furajelor. 
2.3Tehnologia de producere a fânului, silozului și 
fânajului calitativ. 
2.4Alimentația normată și rațională a animalelor 
domestice. 
 

3.Zootehnia speciilor 

CS.Indentificarea tehnologiei corespunzătoare 
de creştere, reproducere şi exploatare conform 
particularităţilor bio-economice ale bovinelor. 
-Indentificarea tehnologiei corespunzătoare de 
creştere, reproducere şi exploatare conform 
particularităţilor bio-economice ale porcinelor. 
-Indentificarea tehnologiei corespunzatoare de 
creştere, reproducere şi exploatare conform 
particularităţilor bio-economice ale ovinelor. 
-Indentificarea tehnologiei corespunzătoare de 
creştere, reproducere şi exploatare conform 
particularităţilor bio-economice ale cabalinelor. 
-Indentificarea tehnologiei corespunzatoare de 
creştere,reproducere şi exploatare conform 
particularităţilor bio-economice ale păsărilor. 

3.1Creşterea bovinelor. 
3.2Creşterea porcinelor. 
3.3Creşterea ovinelor. 
3.4Creşterea cabalinelor. 
3.4Creşterea păsărilor. 
 



4.Bazele igienei animalelor domestice 

CS.Analiza cerințelor zooigienice ale 
microclimatului și a altor factori ce influențează 
sănătatea și nivelul productiv al animalelor 
domestice. 

4.1Noţiuni despre igiena animalelor şi veterinărie. 
 

5.Bazele apiculturii 

CS.Caracterizarea particularităților de 
dezvoltare a membrilor familiei de albine. 
Planificarea procesului de polenizare a culturilor 
agricole. 
-Utilizarea metodelor avantajoase de înmulţire a 
albinelor melifere. 
-Specificarea lucrărilor de bază la stupină în 
dependenţă de sezon. 
-Indentificarea bolilor albinelor, măsurile de 
prevenire şi combatere. 

 

5.1Biologia familiei de albine. 
5.2Resursele melifere ale apiculturii și polenizarea 
culturilor agricole. 
5.3Întreţinerea şi înmulţirea albinelor melifere. 
Lucrările la stupină în decursul anului. 
5.4Bolile, duşmanii si dăunătorii albinelor melifere. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 
VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de 
elaborat  

Modalităţi de evaluare Termene de 
realizare 

1.Ameliorarea animalelor domestic 

1.Istoricul dezvoltării ramurii. 
2.Studierea factorilor de influenţă 
asupra exteriorului şi constituirii. 

Rezumat 
Rezumat 
Calcule  

Prezentarea rezumatului  
Prezentarea rezumatului 
Argumentarea calculelor  

Săptămâna 1 

3.Evidenţa creşterii şi dezvoltării 
animalelor tinere. 

Calcule 
 

Argumentarea calculelor  Săptămâna 2 

4.Regulamentul denumirii şi marcării 
animalelor domestice. 

Rezumat 
 
 
 

Prezentarea rezumatului Săptămâna 3 

  

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
Individual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

1 Amelioarea animalelor domestice 20 8 4 8 

2. Alimentaţia animalelor domestice 26 8 4 14 

3 Zootehnia speciilor 26 14 8 4 

4 Bazele igienei animalelor domestice 4 2 - 2 

5 Bazele apiculturii 14 10 2 2 

 Total 90 42 18 30 



2. Alimentația animalelor domestice 

1.Morfologia aparatului digestiv şi 
digestia furajelor. 

Referat 
 

Prezentarea referatului 
 

Săptămâna 4 

2.Particularităţile digestiei la diferite 
specii de animale domestice. 

Tabel Prezentarea tabelului Săptămâna 5 

3.Caracteristica diferitor grupe de 
furaje. 

Schema de 
preparare/  Calcule 

Prezentarea schemei 
/calculelor 

Săptămâna 6 

4.Prepararea fânului prin diferite 
metode. 

Tabel 
 

Prezentarea tabelului Săptămâna 7 

5.Prepararea silozului combinat şi a 
cocenilor de porumb după 
recoltarea ştiuleţilor. 

Schema de 
preparare/  Calcule 
 

Prezentarea schemei 
/calculelor 
 

Săptămâna 8 

6.Aprecierea calităţii fânului, 
silozului şi a fânajului. 

Rezumat Prezentarea rezumatului Săptămâna 9 

7.Evidenţa fânului şi a silozului. Tabel Prezentarea tabelului Săptămâna 10 

3.Zootehnia specială 

1.Organizarea campaniei de 
producere a ovinelor în Republica 
Moldova. 

Prezentarea 
graficului ,,T’’ 
 

Prezentarea graficului 
 

Săptămâna 11 

2.Tehnologia de producere a cărnii 
de pui. 

Prezentare PP Argumentarea 
prezentării 

Săptămâna 12 

4.Bazele igienei animalelor domestice 

1.Măsurile de igienă pentru 
prevenire şi combatere a bolilor la 
animale. 

Eseu structurat Prezentarea eseului. Săptămâna 13 

5.Bazele apiculturii 

1.Organizarea polenizării culturilor 
agricole 

Calcule Prezentarea calculelor Săptămâna 14 

 

III. Lucrările practice/de laborator recomandate 

Nr.  Unități de învățare Practică/ 
Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Ameliorarea animalelor 
domestice 

4 1.Studierea raselor de animale domestice. 
2.Studierea regiunilor corporale şi a masurătorilor 
corporale. 

2. Alimentaţia animalelor 
domestice 

4 1.Studierea valorii nutritive de origine vegetală. 
2.Tehnica alcătuirii raţiilor pentru animalele domestice. 

3. Zootehnia specială 8 1.Alcătuirea raţiilor de alimentaţie pentru bovine de 
diferite grupe. 
2.Alcătuirea raţiilor de alimentaţie pentru porcine de 
diferite grupe. 
3.Alcătuirea raţiilor de alimentaţie pentru ovine de 
diferite grupe. 



 
VIII. Sugestii metodologice 

 
Asigurarea metodică a procesului de predare-învăţare-evaluare se va realiza de către cadrele didactice 
care propun elevilor pachetul de materiale necesar: materiale pentru activitate în sala de studiu pentru 
fiecare unitate de învăţare, materiale-suport pentru activitatea de învăţare individuală, materiale 
pentru autocontrol/autoevaluare la fiecare unitate de învăţare.  
Profesorul poate alege şi aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor, 
care sunt adecvate experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor şi care asigură cel mai 
înalt randament la realizarea competenţelor preconizate: lucrul cu lectura și cartea, conversaţia, 
explicația, joc de rol, problematizarea, observația, studiul individual, asistare la calculator, seminare, 
studiu de caz, știu – vreau să știu – am cunoscut, romanița, teste de control, întrebări pentru examene, 
teste-grilă, etc. 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 
Obiectivul major al evaluării cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor la unitatea de curs Bazele zootehniei, 
apiculturii şi producerea furajelor este măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute în activitatea de 
învăţare a elevilor pe parcursul orelor de contact direct şi individual. În acest context, valoarea 
evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a competenţelor la elevi reflectate în 
standardele educaţionale. Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de 
dificultate, pentru a permite o individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor evaluaţi. 
Elaborarea itemilor pentru evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor corespunzătoare. 
Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode 
interactive: studiu de caz, lucrări practice, proiecte, testări. Activităţile practice vor fi realizate eficient 
de către elevi în cazul în care aceştia vor fi informaţi de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, 
modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare), condiţiile de realizare a activităţii. 
Evaluarea sumativă se va realiza la finele studierii unităţii de curs ca examen oral sau scris. 

În cadrul orelor de studiu individual, elevii vor fi notaţi pentru fiecare produs elaborat. Produsele 
elaborate pot cuprinde: referate, rezumate scrise, teste, cartograme schițate, eseuri structurate, 
prezentare la calculator, argumentare orală, proiecte în grup, portofolii etc.  
Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat   Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă unitar și 
coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost evidențiate 
conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale temei, 
competențele și abilitățile de ordin teoretic și practic și maniera 
în care acestea servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, rigoarea și 
coerența demersului științific, logica și argumentarea ideilor, 
corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, varietatea 
surselor de informare, relevanța și actualitatea acestora, 
semnificația datelor colectate, ș.a. 

2. Referat  Corespunderea referatului temei. 

4.Alcătuirea raţiilor de alimentaţie pentru cabaline de 
diferite grupe. 

4. Bazele apiculturii 2 1.Planificarea polenizării în gospodăriile agricole 

 Total 18  



Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 
3. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 
supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, nu 
trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evident, lizibil 
pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea argumentelor 
sunt clare şi evidente. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 
rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă a textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de 
citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul 
inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 
ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 

 
X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu la unitatea de curs Bazele zootehniei, 
apiculturii şi producerea furajelor prevede sală de clasă pentru desfăşurarea orelor teoretice . Pentru 
eficienţa procesului de studiu, sala de clasă trebuie să fie dotată corespunzător unităţii de curs, cu: 
planşe, manuale, reviste, broşuri, registre, mostre, proiector, calculator, etc.  

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. V.A. Guzun,ş.a, Zootehnie,ed. Tehnica-
Info,Chişinău,2004. 

Sala de lectură 1 

2. V.Pelcaru,G.Popescu,Zootehnie cl. XI-XII, ed. 
Ceres, Bucureşti,1989. 

Sala de lectură  
Bibliotecă 

10 

3. E.Bivol,V.Cibotaru,Cartea fermierului,ed. 
Continental Grup, Chişinău,2005. 

Sala de lectură  
Bibliotecă 

 

20 

4. N.Lupan,Tehnologia creşterii bovinelor, 
Tipografia Centrală ,Chişinău,1997. 

Sala de lectură 15 



5. V.Macari,ş.a,Bazele zooveterinăriei, Tipografia 
Centrală ,Chişinău 2002. 

Sala de lectură  
Bibliotecă 

5 

6. N.Bucătaru,Creşterea cabalinelor, Tipografia 
Centrală ,Chişinău,2003. 

Sala de lectură  5 

7. 
 

S.Coșman,Alimentaţia animalelor domestice, 
Tipografia Centrală, Chişinău,2002. 

Sala de lectură 5 

8. N.Bucataru, Afaceri în apicultură, Tipografia 
Centrală, Chişinău,2005. 

Sala de lectură 2 

9. M.Beşliu,Ghidul apicultorului, Tipografia 
Centrală ,Chişinău,2003. 

Sala de lectură 2 

10. M.Bahcivanji,S.Coşman,Preparea nutreţurilor 
calitative(fân,fânaj siloz),Tipografia Centrală, 
Chişinău,2003. 

Sala de lectură 10 
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