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Proba 1.1. EVALUARE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE:  
 
 FIZIOLOGIE:  

1. Mamogeneza. Etapele creşterii şi diferenţierii structurilor glandei mamare. 
2. Mamogeneza. Mecanismele neuro-umorale implicate în reglarea mamogenezei. 
3. Lactogeneza. Fazele lactogenezei. 
4. Rolurile funcţionale ale colostrului. 

5. Ejecţia laptelui. Controlul neuro-umoral al ejecţiei laptelui. 
 
Bibliografie: 

 N. CONSTANTIN, M. COTRUŢ, A. ŞONEA – 1998, Fiziologia animalelor domestice, vol. II 

 CZISZTER LUDOVIC TOMA – 2003, Dirijarea funcţiei glandei mamare, Ed. Eurostampa, Timişora 
 H. VOGEL – 1995, Teză de doctorat 

 
 

 GENETICĂ ŞI AMELIORAREA ANIMALELOR:  
1. Explicaţi ce se întâmplă cu materialul ereditar în timpul diviziunii mitotice şi meiotice. 
2. Explicaţi ce consecinţe are asupra variabilităţii caracterelor disjuncţia cromozomilor şi  crossing-overul 

în timpul diviziunii reducţionale. 
3. Care este utilitatea practică a legilor mendeliene în creşterea animalelor. 
4. Explicaţi ce înţelegeţi prin interacţiunile între gene de tip „intra locus” şi „inter locus”. 
5. Care este importanţa în creşterea animalelor a mutaţiilor şi a factorilor mutageni. 
6. Cum se poate influenţa raportul dintre sexe (sex ratio) în scopuri economice. 
7. Fenogeneza caracterelor cantitative (importanţa şi utilizarea în creşterea animalelor). 
 

Bibliografie Genetică: 
 BENCSIK I., 2012, Genetica,  Ed.Agroprint 
 BENCSIK I., 2005, Genetica generală , Ed.Mirton 
 BENCSIK I., 2001, Genetica animală , Ed.Mirton  

 BURA M., BENCSIK I., 2000, Ameliorarea genetică a iepurilor de casă , Ed.Mirton  
 

8. Valoarea fenotipică a caracterelor cantitative şi factorii ei cauzali. 
9. Predicţia valorii de ameliorare pe baza unor surse de informaţie independente (performanţa proprie sau 

performanţele ascendenţilor). 
10. Predicţia valorii de ameliorare pe baza unor surse de informaţie independente (performanţa rudelor 

colaterale sau performanţa medie a descendenţilor). 
11. Factorii care influenţează mărimea efectului de selecţie. 
12. Consecinţele genotipice şi fenotipice ale consangvinizării. 

13. Efectul heterozis în ameliorarea genetică a populaţiilor de animale. 
14. Impactul însămânţărilor artificiale şi a transferului de embrioni asupra progresului genetic. 

 
Bibliografie Ameliorarea animalelor: 
 DRONCA D.-2011-Ameliorarea animalelor, Curs- Partea I, Editura Eurobit, Timisoara, 

 DRONCA D.-2010-Ameliorarea animalelor, Curs- Partea a II a, Editura Eurobit, Timisoara, 
 DRONCA D. – 2007 – Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale, Editura  Mirton, Timişoara. 
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 REPRODUCEREA ANIMALELOR / BIOTEHNICI DE REPRODUCERE:  

1. Particularităţile ciclului estral la speciile de interes zootehnic; 
2. Acţiunile biologice şi utilizarea gonadotropinelor corionice în biotehnologiile de reproducere a animalelor; 
3. Acţiunile biologice şi utilizarea hormonilor gestageni în biotehnologiile de reproducere a animalelor; 
4. Acţiunile biologice şi utilizarea prostaglandinelor în biotehnologiile de reproducere a animalelor; 
5. Principiul şi procedeele de inducere a superovulaţiei la vacile donatoare de embrioni; 
6. Biotehnica inducerii şi sincronizării ciclurilor estrale şi a ovulaţiilor la bovine. Principiile metodelor; 

7. Biotehnica inducerii şi sincronizării ciclurilor estrale şi a ovulaţiilor la ovine. Principiile metodelor; 
 

Bibliografie: 
 N. PĂCALĂ – Biologia reproducerii animalelor. Edit. Mirton, Timişoara, 2000 
 N. PĂCALĂ – Biotehnologia transferului de embrioni la vacă. Edit. Marineasa, Timişoara, 2004 
 N. PĂCALĂ – Transferul de embrioni la mamifere. Edit. Helicon, Timişoara, 1998 
 A.T. BOGDAN şi colab. – Fertilitatea, natalitatea şi prolificitatea în zootehnie. Vol. I şi II. Edit. Dacia 

Cluj-Napoca, 1984, 1985 

 BOGDAN, A.T. şi colab. – Reproducţia animalelor de fermă. Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 1981 
 xxx – Notiţe de curs. 

 
 NUTRIŢIE ŞI ALIMENTAŢIA ANIMALELOR:  

1. Semnificaţia cunoaşterii conţinutului în apă al diferitelor categorii furajere în vederea conservării 

corespunzătoare a acestora;  
2. De ce este importantă cunoaşterea conţinutului în celuloză brută al furajelor? 
3. Cantitatea şi calitatea proteinei în alimentaţia monogastricelor;  
4. Specificaţi modalităţile de satisfacere a cerinţelor energetice ale monogastricelor;  
5. Precizaţi modul de asigurare a macroelementelor la diferite specii şi categorii de animale;  
6. Care sunt condiţiile în care se impune suplimentarea microminerală la diferite specii şi categorii de 

animale?  

7. Care sunt condiţiile în care se impune suplimentarea vitaminică a hranei la diferite specii şi categorii de 
animale?  

 
Bibliografie: 
 DRINCEANU D., 1994, Alimentaţia animalelor, Ed. EUROART, Timişoara 
 LUCA I., 2000, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Ed. Marineasa, Timişoara 
 MILOŞ M., DRINCEANU, D., 1980, Nutriţia minerală a animalelor, Ed. Ceres, Bucureşti 
 SOLTNER DOMINIQUE, 1990, Alimentation des animaux domestique, Collection Sciences et 

Tehniques Agricoles 

 STOICA I., 1997, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti 
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Proba 1.2. EVALUARE CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE:  

                                                           
                  

 

 BOVINE:  
1. Repausul mamar, tehnologia hrănirii şi întreţinerii vacilor pe durata repausului mamar. 
2. Tehnologia de hrănire a viţeilor, în perioada alăptării propriu-zise, cu furaje vegetale produse în fermă 

(elemente de proiectare tehnologică: calculul necesarului de furaje). 
3. Descrieţi variantele tehnologice de întreţinere a vacilor de lapte, pe timpul verii (întreţinerea în 

stabulaţie; întreţinerea pe păşune; întreţinerea mixtă). 
4. Descrieţi tehnologia de întreţinere liberă (nelegată), în adăposturi închise, a vacilor de lapte (elemente 

de proiectare tehnologică: amplasarea şi dimensionarea diferitelor zone tehnologice din adăpost) . 
5. Descrieţi adăpostul şi echipamentul necesar, pentru: furajare, adăpare, evacuare a dejecţiilor, dirijarea 

factorilor de microclimat, muls mecanic, în cazul întreţinerii legate pentru un efectiv de 50 de vaci de 
lapte. 

6. Proiectaţi furajarea şi întreţinerea a 100 de tăuraşi îngrăşaţi în sistem semiintensiv, folosind, ca furaj de 

bază, porumbul însilozat (elemente de proiectare tehnologică: calculul necesarului de furaje şi al 
dimensiunilor boxelor de cazare). 

7. Comportamentul şi implicaţiile tehnologice ale comportamentului taurinelor în raport cu cerinţele 
privitoare la bunăstarea taurinelor (cerinţele de bunăstare cu referire la adăpostirea, cazarea şi 
îngrijirea vacilor de lapte). 

 

Bibliografie: 
 Acatincăi S. (2010) – Tehnologia creşterii bovinelor – Ed. Agroprint, Timişoara, 2010 

 Acatincăi S., Cziszter L.T. (2008) - Proiectare tehnologică la bovine. Ed. Eurobit, Timişoara, 2008 
 Acatincăi S. (2013) – Etologie. Comportamentul taurinelor. Editura Agroprint, Timişoara 
 Cziszter L.T. şi colab. – (2009) Studiu privind acceptarea consumatorilor din România de a plăti 

pentru produse obţinute în condiţii de asigurare a bunăstării animalelor. Lucr. Şt. Seria D, vol. LII, 
Zootehnie, Bucureşti, pag. 246 

 Georgescu Gh. (2000) - Laptele şi produsele lactate. Ed. Ceres, Bucureşti, 2000 

 Georgescu Gh. (coord.) (2001) - Tratat de producerea, procesarea şi valorificarea cărnii. Ed. Ceres, 

Bucureşti 
 Lixandru B., Morariu Florica, Lixandru C. (2009) - Zooigienă şi bunăstarea animalelor de fermă. Ed. 

Eurobit, Timişoara 
 Stanciu G. - Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Brumar, Timişoara, 1999 

 

 

 OVINE:  
1. Precizați cu ce rase de ovine din import se pot ameliora rasele de ovine autohtone și ce tip de 

încrucișare recomandați să fie aplicat;  
2. Stabiliți efectivul de ovine la un modul de 100 de oi matcă cu reproducere dirijată și organizați 

reproducerea pentru 1000 de oi;  

3. Evaluați încărcătura optimă de oi la hectar pe o pășune din zona de șes (12000 kg masă verde/ha/an);  
4. Precizați importanța și descrieți tehnicile de furajare suplimentară a mieilor sugari;  
5. Proiectați întreținerea pe perioada de pășunat a 1000 de oi mame pe o pășune cultivată;  

6. Proiectați și organizați îngrășarea intensivă a 2000 de berbecuți până la vârsta de 6-7 luni și la o 
greutate de 35-40 kg;  

7. Recomandați căile și mijloacele tehnice pentru creșterea producției de lapte la un crescător privat ce 

deține oi de rasă Țigaie. 
 

Bibliografie: 

 PĂDEANU I. – Tehnologia creșterii ovinelor și caprinelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2001 
 PĂDEANU I. – Producțiile ovinelor și caprinelor, Timişoara, Ed. Mirton, 2002 
 PĂDEANU I. – Evaluarea tehnică și ameliorarea genetică  a producţiilor la ovine, Ed. Mirton, 

Timişoara, 2003 
 VOIA S. – Tehnologia creșterii ovinelor, Lucrări practice, Ed. Waldpreess, Timişoara, 2002 
 VOIA S. – Producțiile ovinelor și caprinelor. Tehnici de evaluare, Timişoara, 2005 

 PĂDEANU I. – Creşterea ovinelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2011 
 PĂDEANU I. - Creşterea ovinelor. Reproducere, Ameliorare, Tehnologii de creştere. Ed. Timişoara. 

Ed. Mirton. 2012 
 PĂDEANU I. - Tehnologii tradiționale și intensive de creştere a ovinelor. Ed. Mirton, Timişoara, 2013 
 PĂDEANU I. – Biologia și tehnologia creșterii ovinelor, 2014 
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 SUINE:  
1. Proiectaţi tehnologia de creştere și exploatare a vierilor;  
2. Proiectaţi tehnica alimentaţiei şi întreţinerii scroafelor şi scrofiţelor în perioada de pregătire pentru montă;  
3. Proiectaţi tehnica alimentaţiei şi întreţinerii scroafelor cu purcei. 
4. Proiectaţi tehnologia înţărcării purceilor şi sisteme de înţărcare;  
5. Proiectaţi tehnica alimentaţiei şi întreţinerii purceilor înţărcaţi; 
6. Proiectaţi tehnologia creşterii tineretului suin de reproducţie;  

7. Proiectaţi tehnica alimentaţiei şi întreţinerii suinelor supuse îngrăşării pentru carne. 
 
Bibliografie: 
 DINU I., HĂLMĂGEAN P., TĂRĂBOANŢĂ GH., FARCAŞ N., SIMIONESCU D., FELICIA POPOVICI – Tehnologia creşterii 

suinelor, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1990 
 HĂLMĂGEAN P. – Tehnologia creşterii şi exploatării suinelor, Ed. Ceres Bucureşti, 1984 
 LIXANDRU B., POLEN T. – Îndrumător de lucrări practice „Tehnologia creşterii suinelor”, vol. I şi II, USAMVB 

Timişoara, 1994 
 

 
 PĂSĂRI: 

1. Caracteristicile sistemului intensiv sau industrial (sistem convenţional) de creştere a broilerilor de găină.  
2. Caracteristicile sistemelor free-range şi ecologic (sisteme alternative) de creştere a broilerilor de găină.  
3. Bateriile avicole alternative (aprobate în Uniunea Europeană): îmbunătăţiri faţă de bateriile convenţionale.  
4. Stabilirea necesarului anual de furaje combinate (pe total şi pe reţete) pentru o fermă de creştere a broilerilor de găină, 

formată din 6 hale, cu suprafaţa utilă/fermă de 6.000 mp. 
5. Caracteristici ale programelor de iluminat aplicate în creşterea şi exploatarea industrială a păsărilor.  
6. Proiectaţi scheme de hibridare pentru obţinerea unor hibrizi de găină (pentru ouă de consum), autosexabili la ecloziune 
7. Stressul şi efectele lui. Măsuri antistress.  
 

Bibliografie: 
 DRIHA ANA, 2000, Curs de Tehnologia creşterii păsărilor, Editura Mirton, Timişoara; 
 DRIHA ANA, 2011, Tehnologia creşterii păsărilor – Proiectare tehnologică (îndrumător proiect ID), Editura Eurobit 

Timişoara; 
 HUŢU IOAN şi col., 2003, Creşterea puilor pentru carne, Editura Mirton, Timişoara; 
 MAIER E. şi col., 1977, Îndrumătorul specialistului din sectorul avicol cooperatist, Editura Ceres Bucureşti; 
 SANDU GH. şi col., 1983, Genetica şi ameliorarea păsărilor, Editura Ceres Bucureşti; 
 STRATULAT GH. şi col.,1989, Cartea fermierului. Creşterea păsărilor, Editura Ceres Bucureşti; 
 USTUROI M.G. şi PĂDURARU G., 2005, Tehnologii de creştere a păsărilor, Editura Alfa Iaşi; 
 VACARU I. şi col., 2002, Tratat de avicultură, volumul II. Reproducţie. Alimentaţie. Tehnologii de creştere şi 

exploatare, Editura Ceres Bucureşti; 
 VAN I. şi col., 2003, Creşterea şi industrializarea puilor de carne, Editura Ceres Bucureşti; 
 VAN I. şi col., 2009, Creşterea şi exploatarea pentru ouă a găinilor ouătoare, Editura Total Publishing Bucureşti; 
 *** 2010, Legislaţie. Programe de ameliorare pe specii. Programe de ameliorare pentru păsări. Agenţia Naţionala 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bucureşti; 

 *** 2011, Avicultorul. Revista crescătorilor de păsări din România, Editura SC Ceres SA Bucureşti. 

 
 

 BAZĂ FURAJERĂ:  
1. Care este structura floristică a unei pajişti semănate (temporare), în zona colinară, valorificată mixt?  
2. Precizaţi lucrările tehnologice, cele mai eficiente, ce se pot aplica pe o pajişte permanentă degradată, de tip izlaz 

comunal; 

3. Propuneţi o schemă de conveier verde furajer pentru zona de câmpie, irigată, destinat furajării taurinelor; 
4. Propuneţi o schemă de conveier verde furajer pentru zona colinară destinat furajării taurinelor; 
5. Propuneţi o schemă de conveier verde furajer pentru zona colinară destinat furajării ovinelor; 
6. Care sunt factorii tehnologici ce influenţează productivitatea, calitatea furajeră şi durata de folosire la o cultură de 

lucernă?  
7. Precizaţi în ordinea desfăşurării lor, etapele tehnologice de însilozare a porumbului pentru siloz. 
 

Bibliografie: 
 DRAGOMIR N. – Tehnologia de cultivare a pajiştilor şi plantelor furajere. Ed. Eurobit, Timişoara, 2005 
 DRAGOMIR N., PEŢ I. – Producerea şi conservarea furajelor, Lucrări Practice. Ed. Waldpress, Timişoara, 2002 
 ERDELY ŞT. şi colab. – Producerea şi conservarea furajelor. Tipo Agronomia, Cluj Napoca, 1990 
 IGNAT AL. – Bazele Producerii Furajelor. Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2000  

 
 
Preşedinte comisie EXAMEN DIPLOMĂ, 
 
Prof. dr. ing. ACATINCĂI Stelian 


