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1. Stadiul actual şi perspectivele de creştere a animalelor de fermă în context global şi UE 

2. Obiectivele în creşterea animalelor de fermă şi posibilităţile de realizare a acestora 

3. Conceptul de bunăstare animală, cod de bune practici în creşterea animalelor de fermă 

4. Specii şi rase de animale ameliorate, specializate pentru producţia de lapte 

5. Specii, rase şi hibrizi de animale ameliorate, specializate pentru producţia de carne 

6. Specii şi rase de animale specializate pentru producţia de lână, pielicele şi blănuri 

7. Specii, rase şi hibrizi specializate pentru producţia de ouă şi carne 

8. Tipurile fiziologice şi semnificaţia acestora pentru creşterea animalelor de fermă  

9. Tipurile constituţionale şi implicaţiile acestora în creşterea animalelor pe direcţii de producţie 

la animalele de fermă  

10. Tipurile morfoproductive şi semnificaţia lor pentru creşterea animalelor de fermă şi a păsărilor 

11. Specii şi rase autohtone de animale de fermă, stadiul actual, zonare şi perspective de creştere 

12. Principiile şi criteriile ameliorării, semnificaţia acestora pentru tehnologia de exploatare a 

animalelor de fermă 

13. Fundamentarea elaborării programelor de ameliorare a animalelor: principii, metodologie şi 

etape (structura populaţiilor, sistemul de ameliorare.etc) 

14. Specificul tehnicii de selecţie în funcţie de specie: caracteristici şi particularităţi la animalele de 
fermă 

15. Selecţia după fenotipul propriu, însuşiri urmărite şi particularităţi în funcţie de specie, rase şi de 

direcţia de producţie 

16. Selecţia după criterii genotipice a animalelor de fermă, semnificaţie şi aplicabilitate 

17. Selecţia, proces sistematic care modifică structura genetică a populaţiilor: mod de acţiune, 
factori de influenţă şi efectul aşteptat  

18. Creşterea în rasă curată a animalelor de fermă: scop, aplicabilitate practică şi implicalii tehnico-

economice 

19. Creşterea prin încrucişare a animalelor de fermă: scop, aplicabilitate practică şi implicaţii 

tehnico-economice 

 
 



20. Consangvinizarea, proces dispersiv care modifică structura genetică a populaţiilor: mod de acţiune 

şi efecte 

21. Heritabilitatea caracterelor cantitative si calitative: definiţii, proprietăţi şi utilizarea ei in 

ameliorarea animalelor 

22. Corelaţiile dintre caracterele cantitative si calitative: clasificare, definiţii, proprietăţi, semnificaţie 

şi utilizarea lor in ameliorarea animalelor 

23. Obiective şi direcţii în ameliorarea taurinelor 

24. Obiective şi direcţii în ameliorarea ovinelor 

25. Obiective şi direcţii în ameliorarea suinelor 

26. Obiective şi direcţii în ameliorarea păsărilor 

27. Factorii care influentează activitatea de reproducţie la animalele de fermă 

28.  Importanţa tehnico-economică a dirijării duratei vieţii sexuale la speciile de fermă 

29.  Implicaţiile tehnologice şi economice ale utilizării metodelor de îmbunătăţire a activităţii de 

reproducţie la speciile de fermă si păsari 

30.  Maturitatea sexuală şi de reproducţie la animalele de fermă, implicaţiile tehnologice ale acestora 

31.  Particularităţile ciclurilor sexuale şi factorii care influenţează fecundaţia la speciile de fermă 

32. Particularităţile gestaţiei (incubaţiei) şi influenţa acestora asupra tehnologiei de întreţinere şi 

hrănire a femelelor 

33. Implicaţiile tehnologice ale specificului parturiţiei la speciile de fermă 

34. Sisteme de însamânţare la speciile de fermă 

35. Programarea şi urmărirea activitaţii de reproducţie la principalele specii de animale de fermă 

36. Principii generale de intreţinere, ingrijire şi utilizare a reproducătorilor masculi diferenţiate pe 

specii de animale. 

37. Specificul valorificării hranei şi alimentaţia reproducătorilor masculi 

38. Principii generale de întreţinere, îngrijire şi utilizare a femelelor de reproducţie diferenţiate pe 

specii de animale. 

39. Specificul alimentaţiei vacilor de lapte performante (lactaţie, gestaţie, repaus mamar) 

40. Principalii factori care influenţează creşterea şi dezvoltarea tineretului de înlocuire (diferenţiat pe 

specii) 

41. Mecanismul de creştere şi dezvoltare la speciile animalelor de fermă, obiective şi implicaţii 

tehnologice 

42. Specificul şi tehnica îngrijire şi de hrănire a nou născuţilor în perioada de alăptare, principii şi 

particularităţi în funcţie de specie 

43. Particularităţile şi tehnica de îngrijire şi de întreţinere a tineretului de înlocuire, principii şi 

particularităţi (diferenţiat pe specii) 



44.  Specificul si tehnica de hranire a tineretului animal de reproductie, principii şi particularităţi în  

funcţie de specie. 

45.  Mecanismul de producere şi secreţie al laptelui la speciile animalelor de fermă, factori de influenţă 

şi implicaţii tehnologice 

46.  Factorii care influenţează producţia animalelor de fermă şi păsări, implicaţii tehnico-economice 

47. Principii şi caracteristici tehnico-organizatorice a exploataţiilor de animale pentru producţia de 

lapte (bovine, ovine-caprine) 

48. Principii şi caracteristici tehnico-organizatorice a exploataţiilor de animale pentru producţia de 

carne la speciile poligastrice 

49. Principii şi caracteristici tehnico-organizatorice a exploataţiilor de animale pentru producţia de 

carne la speciile monogastrice. 

50. Principii şi caracteristici tehnico-organizatorice a exploataţiilor de animale pentru producţia de ouă  

51. Principii şi caracteristici tehnico-organizatorice a exploataţiilor de animale pentru producţia de 

lână, pielicele şi  blănuri 

52. Sisteme de întreţinere şi particularităţile de hrănire a speciilor de animale exploatate pentru 

producţia de lapte 

53. Sisteme de întreţinere şi particularităţile alimentaţiei speciilor de animale exploatate pentru 

producţia de carne 

54. Sisteme de întreţinere şi alimentaţia speciilor de păsări exploatate pentru producţia de carne şi ouă 

55.  Furajele utilizate in hrana animalelor de fermă, conveierul verde 

56.  Refacerea echilibrului ecologic în pratoecosistemele (pajişti naturale) degradate 

57.  Sisteme de păşunat şi managementul păşunatului 

58.  Evoluţia biologică a familiei de albine 

59.  Particularităţile reproducţiei albinelor 

60.  Hrana albinelor şi relaţiile de nutriţie 

61.  Surse melifere în apicultuăa: plante, arborii şi arbuştii meliferi  

62.  Întreţinerea familiilor de albine în perioada de pregătire pentru iernare 

63.  Organizarea stupăritului pastoral 

64.  Incubaţia  la viermii de mătase 

65.  Etapa de îngogoşare în creşterea  viermilor de mătase 

66.  Elemente şi condiţii necesare pentru înfiinţarea unei exploataţii salmonicole 

67.  Elemente şi condiţii necesare pentru înfiinţarea unei exploataţii ciprinicole  

68.  Tehnologia de creştere a sturionilor în heleşteie 

69.  Posibilităţi şi mijloace de creştere a eficienţei economice în exploataţiile de animale 

70. Particularităţile exploataţiilor agricole din România 



71. Rentabilitatea exploataţiilor agricole, particularităţi în funcţie de direcţia de producţie 

72.  Fonduri europene alocate pentru agricultura românească în cadrul Politicii Agricole Comune din 
EU 

73.  Finanţare nerambursabilă prin Programul National de Dezvoltare Rurala: axe, programe şi măsuri 
pentru implementare  

74.  Sprijin finaciar EU şi din bugetul naţional acordat producătorilor agricoli din România 

75.  Sprijinul financiar EU şi din bugetul naţional acordat crescătorilor de animale din România  
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