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Proiectarea și evaluarea tehnico-economică a producțiilor la monogastrice 2; 
Tehnologia creșterii păsărilor 1; Tehnologia creșterii păsărilor 2. 

Domeniu stiintific  Zootehnie 

Tematica probelor de 
concurs 

 Importanţa creşterii păsărilor şi rezultatele aviculturii industriale româneşti, în 
contextul Uniunii Europene; 

 Producţiile păsărilor: clasificare 
şi factori de influență (genetici şi de mediu): producţia de ouă (de incubație şi 
pentru consum); producţia de carne tip broiler; producţia de ficat gras; 

 Prezentarea principalelor rase și hibrizi cu importanță pentru producția industrială 
de ouă de consum; 

 Structura și formarea oului de pasăre; 
 Fluxul tehnologic în stațiile de incubație; 
 Tehnologii de creștere a puilor de carne; 
 Tehnologii de creștere și exploatare a hibrizilor ouători; 
 Proiectarea efectivelor de păsări și planificarea mișcării anuale a efectivelor de pui 

de carne în diferite sisteme de creștere; 
 Evaluarea fizică a producţiei principale obţinute în anul de plan într-o fermă de 

broileri, și evaluarea fizică a producţiei neterminate, rămase în fermă la sfârşitul 
anului de plan; 
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