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NUTRIȚIE ANIMALĂ ȘI AGRONOMIE 1 

STRUCTURĂ  

Anul de studiu I 

Semestrul II 

Regimul disciplinei  Disciplină obligatorie de specialitate - Producţie 
animală 

Nr. de ore / săptămână 2 ore curs, 3 ore lucrări practice 

Nr. credite transferabile 3 ECTS 
 

OBIECTIVE  
Disciplina îşi propune de a oferi studenţilor informaţii care să le permită înţelegerea căilor care pornesc de la 
necesarul animalelor în diferite elemente nutritive şi care ajung la sursele de hrană menite să acopere acest 
necesar şi la cele mai potrivite combinaţii între nutreţuri, care să conducă la maximizarea producţiilor 
animaliere, în condiţii de eficienţă economică, de securitate alimentară, de asigurare a bunăstării animalelor şi 
cu impact minim asupra mediului înconjurător. În momentul profesării în domeniul disciplinei sau în domenii 
colaterale, prin cunoştinţele acumulate în facultate, absolvenţii trebuie să aibă cunoştinţe concrete despre 
nutreţurile folosite în hrana animalelor, despre modul de producere al lor, despre combinaţiile optime dintre 
ele, despre eficacitatea hrănirii animalelor. 
 

CONȚINUT 
Curs Nr. ore 
Rolul şi locul nutriţiei în creșterea animalelor. Implicațiile nutriţiei  în creşterea animalelor. Scurt istoric şi perspectivele 
nutriţiei animalelor 

2 

Conţinutul nutreţurilor şi al corpului animal. Metode de analiză a componentelor nutrețurilor. Conţinutul nutreţurilor şi al 
corpului animal în apă. Conţinutul nutreţurilor şi al corpului animal în proteine (în aminoacizi, în peptide, în proteine 
complexe). Conţinutul nutreţurilor şi al corpului animal în lipide. Conţinutul nutreţurilor şi al corpului animal în hidraţi de 
carbon (în glucide simple și în glucide complexe). Conţinutul nutreţurilor în factori antinutriţionali. Conţinutul nutreţurilor și 
al corpului animal în minerale (macro-minerale și micro-minerale). Conţinutul nutreţurilor și al corpului animal în vitamine 
(vitamine liposolubile și vitamine hidrosolubile). 

10 

Aprecierea valorilor nutritive ale nutreţurilor. Aprecierea valorilor nutritive ale nutreţurilor pe baza digestibilităţii. 
Aprecierea valorilor nutritive ale nutreţurilor pe baza conţinutului lor în energie. Sisteme de exprimare a valorilor nutritive 
energetice ale nutreţurilor. Aprecierea valorilor nutritive ale nutreţurilor pe baza conţinutului lor în proteine. Sisteme de 
exprimare a valorilor nutritive proteice ale nutreţurilor 

8 

Necesarul animalelor. Definirea noțiunii de <necesar>. Necesarul pentru întreținere (necesarul de energie pentru 
întreținere, necesarul de proteină pentru întreținere, necesarul de minerale și de vitamine pentru întreținere). Necesarul 
pentru creștere și îngrășare (necesarul de energie pentru creștere și îngrășare, necesarul de proteină pentru creștere și 
îngrășare, necesarul de minerale și de vitamine pentru creștere și îngrășare). Necesarul pentru producția de lână (necesarul 
de energie pentru producția de lână, necesarul de proteină pentru producția de lână, necesarul de minerale și de vitamine 
pentru producția de lână). Necesarul pentru reproducție (necesarul de energie, de proteină, de minerale și de vitamine al 
reproducătorilor masculi și al femelelor gestante). Necesarul pentru producția de ouă (necesarul de energie pentru 
producția de ouă, necesarul de proteină pentru producția de ouă, necesarul de minerale și de vitamine pentru producția de 
ouă). Necesarul pentru producția de lapte (necesarul de energie pentru producția de lapte, necesarul de proteină pentru 
producția de lapte, necesarul de minerale și de vitamine pentru producția de lapte). Consumul de hrană și de apă al 
animalelor (factori care influențează consumul de hrană și de apă al animalelor, sistemul unităților de sațietate, fenomenele 
de substituire furaje – concentrate, necesarul de apă al animalelor). Necesarul comparativ al oamenilor și al animalelor  

8 

 
Lucrări practice / seminar Metode de predare Nr. ore 
Studiul nutreţurilor și al aditivilor. Studiul principalelor nutrețuri (nutrețuri de volum și 
nutrețuri concentrate). Studiul aditivilor furajeri 

Susţinere liberă, tabele, 
programe 
computer 

3 

Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor. Prelevarea și condiționarea probelor de nutrețuri. 
Metode de determinare a apei și a substanței uscate din nutrețuri. Metode de determinare a 
cenușii brute din nutrețuri. Metode de determinare a proteinei brute din nutrețuri. Metode 
de determinare a grăsimii brute din nutrețuri. Metode de determinare a celulozei brute din 
nutrețuri. Metode de determinare a substanțelor extractive neazotate din nutrețuri. 
Determinarea digestibilității nutrețurilor (în experiențe simple și în experiențe duble). 
Determinarea efectului productiv al nutrețurilor (cu ajutorul bilanțului nutritiv material și cu 
ajutorul bilanțului nutritiv energetic). Unități de măsură a valorii nutritive energetice a 
nutrețurilor (unități de măsură cu exprimare directă și unități de măsură convenționale). 
Unități de măsură a valorii nutritive proteice a nutrețurilor  

21 
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Tehnica întocmirii raţiilor la taurine şi ovine. Aspecte generale privind întocmirea rațiilor la 
rumegătoare. Tehnica întocmirii raţiilor pentru tauri. Tehnica întocmirii raţiilor pentru vacile 
gestante. Tehnica întocmirii raţiilor pentru vacile în lactație. Tehnica întocmirii raţiilor pentru 
tineretul taurin femel de reproducție. Tehnica întocmirii raţiilor pentru tineretul taurin la 
îngrășat. Tehnica întocmirii raţiilor pentru oile gestante. Tehnica întocmirii raţiilor pentru oile 
în lactație. Tehnica întocmirii raţiilor pentru tineretul ovin femel de reproducție. Tehnica 
întocmirii raţiilor pentru tineretul ovin la îngrășat  

18 
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EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală (%) 

Curs 
Verificarea cunoştinţelor 
prezentate 

Examen (grila)  80 

Lucrări practice / 
seminar / proiect 

Verificarea cunoştinţelor 
prezentate 

Test 20 

 

Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Liliana BADER 

Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Șef lucr. dr. Liliana BADER 

Șef lucr. dr. Cosmin ȘONEA 
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