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Categoria
Nr. Disciplina formativa*

C S L P Cr FV C S L P Cr. FV
1 Rolul şi importanţa horticulturii DU 0201010120 2 1 - - 3 E - - - - - -
2 Matematică DF 0201010101 2 2 - - 4 E - - - - - -
3 Biochimie DF 0201010103 2 - 2 - 4 E - - - - - -
4 Biofizică şi agrometeorologie DF 0201010104 2 1 - - 4 VP - - - - - -
5 Baza energetică şi maşini horticole 1 DD 0201010105 2 - 2 - 4 E - - - - - -
6 Botanică horticolă 1 DF 0201010108 2 - 2 - 5 E - - - - - -
7 Educatie fizică 1 DC 0201010112 - 1 - - 3 VP - - - - - -
8 Informatică DF 0201010102 - - - - - - 1 2 - - 3 VP
9 Baza energetică şi maşini horticole 2 DD 0201010106 - - - - - - 2 - 2 - 3 E

10 Pedologie DF 0201010107 - - - - - - 2 - 2 - 3 E
11 Botanică horticolă 2 DF 0201010109 - - - - - - 2 - 2 - 4 E
12 Topografie DF 0201010110 - - - - - - 2 - 2 - 3 E
13 Fiziologia plantelor DF 0201010111 - - - - - - 2 - 2 - 3 VP
14 Educatie fizică 2 DC 0201010113 - - - - - - - 1 - - 3 VP
15 Practica 1 DD 0201010114 - - - - - - - - 4 C

Discipline optionale
16 Etică și integritate academică DC 0201010223 1 - - - 1 E - - - - - -
17 Cultură și tradiție în horticultură DC 0201010224 1 - - - 1 E - - - - - -
18 Limbi moderne aplicate - engleză 1 DC 0201010215 1 1 - - 2 VP - - - - - -
19 Limbi moderne aplicate - franceză 1 DC 0201010216 1 1 - - 2 VP - - - - - -
20 Limbi moderne aplicate - engleză 2 DC 0201010217 - - - - - - 1 1 - - 2 VP
21 Limbi moderne aplicate - franceză 2 DC 0201010218 - - - - - - 1 1 - - 2 VP
22 Tehnici de comunicare DU 0201010219 1 1 2 VP
23 Orientare pentru carieră DU 0201010220 1 1 2 VP

Total 14 6 6 30 13 5 10 30
30 30

Discipline facultative
22 Conducerea tractorului DU 0201010319 - - - - - - - - 2 - - E
23 Psihologia educaţiei DC 0201010321 2 2 - - 5 E - - - - - -
24 Pedagogie I DC 0201010322 - - - - - - 2 2 - - 5 E

4 săpt

Total / an 26 28

Cod 
Semestrul 1 (14 săpt) Semestrul 2 (14 săpt)

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201010120 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Rolul şi importanţa horticulturii 
2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunostinţe de biologie vegetală. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfașura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 

dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrări practice. Disciplina academică se 

impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor horticole. 

 Inţelegerea tehnologiilor de producţie horticolă durabilă. 

 Dezvoltarea unei filiere de producţie horticolă. 

 Producerea şi valorificarea materialului săditor horticol. 

 Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor horticole şi aprecierea calităţii acestora. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare. 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă. 

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice. 

 Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare. 

 Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la rolul şi importanţa horticulturii în 

agricultură şi în economia ţării. 

7.2. Obiectivele specifice Să familiarizeze studenţii încă din primul an de studiu cu noţiunile generale de 

horticultură. 

 Să prezinte cursanţilor noţiuni generale referitoare la sectoarele de producţie 

horticolă: pomicultura, viticultura şi vinificaţia, legumicultura, floricultura, 

arboricultura ornamentală şi arhitectura peisajeră. 

 Sa prezinte principiile de bază din managementul şi marketingului horticulturii. 

Sa asigure dobândirea unor abilităţi practice specifice activităţilor din 

horticultură. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 

1. Notiuni introductive 
 1.1.Definiţia horticulturii  

1.2. Istoricul horticulturii  

1.3. Rolul şi locul horticulturii în agricultură 

 1.4. Horticultura de la hoby la industrie  

2. Sisteme horticole de producţie 
 2.1. Sistemul pomicol 

 2.2. Sistemul vitivinicol  

2.3. Sistemul legumicol 

 2.4. Sistemul floricol 

 2.5. Sistemul dendrologic 

 3. Tehnologii de prelucrare a produselor 

horticole  

4. Biotehnologii în horticultură  

5. Mecanizarea horticulturii  

6. Protecţia plantelor horticole  

7. Ameliorarea plantelor horticole  

8. Horticultura ecologică  

9. Horticultura şi locurile de muncă 

 

Metode de predare 

         

 

Prelegerea 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 6 prelegeri  

 

 

 

 

 

1 prelegere  

 

1 prelegere  

1 prelegere  

1 prelegere 

 1 prelegere 

 1 prelegere 

 1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 14 

Rolul şi importanţa pomiculturii 

 Rolul şi importanţa viticulturii  

Rolul şi importanţa legumiculturii 

 Rolul şi importanţa floriculturii  

Rolul şi importanţa arboriculturii ornamentale  

Rolul şi importanţa arhitecturii peisagere  

Rolul şi importanţa mecanizării horticulturii 

 

Lucrări laborator 

 

 

1 lucrare de laborator  

1 lucrare de laborator  

1 lucrare de laborator  

1 lucrare de laborator  

1 lucrare de laborator  

 1 lucrare de laborator  

1 lucrare de laborator  
 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2019) – Note de curs  
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      2. Stanciu Ghe., (2006)- Horticultura României, Editura Cetatea de Scaun  

      3. Doina Stanescu ,(2003)- Horticultura generala- tehnologia de productie si valorificare a culturilor horticole 

Editura CERES. 
 
Bibliografie facultativă: 

1 http:/thorticulture.oregonstate.edu/content/generat-horticufture-onti 

2 MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea rolului si importantei 

horticulturii in toate sectoarele: 

pomicultura, viticultura si vinificatie, 

legumicultura, floricultura, 

arboricultura ornamentala si 

arhitectura peisagera. 

Verificare pe parcurs 

 

 

 

 

 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Dobandirea de cunostinte si abilitati 

practice in horticultura. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la examen este condiție de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Sef lucr. dr. Andreea ANDRECAN 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Sef lucr. dr. Andreea ANDRECAN 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Matematică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.  Dr. Rodica Sobolu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DF 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Cunostinte elementare de matematica 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 14 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminar  este obligatoriu ca studentul sa aiba notitele de curs sau elemente din 

bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor prezentate la inceputul 

seminarului si vor urmari rezolvarile prezentate pe tabla de alti colegi.  Disciplina 

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Culegerea, analiza şi interpretarea datelor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diferite surse, formularea 

de argumente, decizii şi demersuri concrete 

Capacitatea de prelucrare, sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, pentru rezolvarea unor probleme de 

bază şi de evaluare a solutiilor posibile 

 Capacitatea de a aborda şi evalua probleme complexe şi de a comunica şi demonstra rezultatele evaluării proprii 

Iniţiativă în analiza şi rezolvarea problemelor. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor 

de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul horticol. 

Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional  în 

condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 

informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 

de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aplicarea metodelor şi a tehnicilor specifice analizei matematice  în scopul 

rezolvării unor probleme caracteristice specializării 

Utilizarea reprezentării şi a proprietăţilor unor curbe plane în scopul amenajării 

optime a terenului 

Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de 

bază din statistica matematica. 

7.2. Obiectivele specifice Să aplice cunoştinţe matematice în scopul rezolvării unor probleme elementare 

din viaţa reală. 

Să formuleze modelul matematic  al unor probleme practice utilizate in 

cercetarile bilogice si agricole (de ex. modelul matematic al cresterii in timp al 

unei plante). 

Să identifice şiruri matematice în mediul înconjurător  

Sa abordeze realist problemele din agricultura utilizand legi probabilistice si 

tehnici de optimizare 

Sa opereze cu notiunile de baza si sa incadreze diverse probleme practice in 

clasa corespunzatoare 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Complemente de analizǎ matematicǎ 

Noţiunea de funcţie. Derivata  unei funcţii 

Tabloul derivatelor. Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor. 

Şiruri. Procese iterative. Şirul lui Fibonacci şi numărul de aur -

aplicaţii în Agricultură (dezvoltarea nr. frunzelor şi a ramurilor în 

grupuri de numere Fibonacci, spirala lui Fibonacci-conopida şi 

conul de brad) 

   

Geometrie analitică în plan 

 Ecuatia dreptei. Cercul, elipsa, hiperbola, parabola. 

 

Noţiuni de calculul probabilitǎţilor 

Metode de predare 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

4 prelegeri 
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Noţiuni de bazǎ. Probabilitate. Proprietǎţi 

Scheme clasice de probabilitǎţi: (Poisson, Bernoulli,   Schema 

bilei nerevenite) 

Variabile aleatoare. Definiţie. Operaţii. Proprietăţi. 

Funcţia de repartiţie. Funcţia densitate de probabilitate. 

Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media, dispersia, 

abaterea medie pǎtraticǎ) 

 

Distributii statistice 

Distribuitia normala, Gamma, Exponentiala, Poisson, binomiala, 

multinomiala, χ
2 

 

Statistică biologică 

Noţiuni de bazǎ. Repartiţii unidimensionale şi bideminsionale 

Indicatori ai repartiţiilor de frecvenţe unidimensionale. Indicatori 

de poziţie: media, mediana, modulul. Indicatori de variaţie: 

varianţa, abaterea standard, coeficientul de variaţie 

Indicatori ai repartiţiilor bidimensionale:coeficientul de corelaţie 

liniară 

Teoria estimaţiei. Intervale de încredere ale mediei unei populaţii 

repartizate normal 

Verificarea ipotezelor statistice (testul t, testul u, testul F, testul 

Chi
2
) 

 Regresii. Corelaţii  

 Analiza varianţei. 

Utilizarea unor softuri specifice în scopul rezolvării unor probleme 

practice: R-Statistis, Matlab.  

 

 

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Determinarea domeniului maxim de definitie al unei 

functii reale data explicit. Studiul derivabilitatii unor 

functii reale date explicit. Derivatele functiilor 

elementare. Studilor proprietatilor functiilor derivabile. 

Identificarea si rezolvarea unor probleme practice cu 

ajutorul derivatelor. Verificarea verosimilitatii 

rezultatului si interpretarea acestuia. Şirul lui Fibonacci. 

Apicaţii. 

 

 

Scrierea ecuatiei unei drepte sub diferite forme in functie 

de datele problemei. Recunoasterea ecuatiilor conicelor 

prezentate la curs. Aflarea ecuatiei unor conice in 

conditii date. Curba gradinarului. Spirala lui Arhimede. 

Probleme practice. 

 

Identificarea schemelor probabilistice si rezolvarea unor 

probleme specifice prin integrarea acestora in schema 

corespunzatoare. 

 

Scrierea functiei de repartitie asociate unei variabile 

aleatoare. Calculul caracteristicilor numerice ale unei 

variabile aleatoare. 

 

Functii densitate de probabilitate asociate unor distributii 

remarcabile. Aflarea caracteristicilor numerice asociate 

acestora (media, mediana, modulul, cuartile, coeficientul 

de forma si coeficientul de simetrie) 

 

Calculul indicatorilor de pozitie si variatie ai unei 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

Lucrare practică efectuată pe 

calculator 

 

 

 

Lucrare practică efectuată pe 

 

 

2 lucrare de laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

1 lucrare de laborator 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

5 lucrari de laborator 
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repartitii de frecvente. Determinarea intervalelor de 

încredere ale mediei unei populaţii repartizate normal. 

Aplicarea testelor statistice în verificarea ipotezelor 

statistice. Calculul coeficientului ce corelaţie liniarǎ. 

Stabilirea ecuaţiei dreptei de regresie. Analiza varianţei. 

Aplicaţii. Efectuarea procesărilor statistice folosind 

softuri specifice (R-Statistics, Matlab). 

calculator. 

 

 

Rezolvarea unor probleme 

practice cu ajutorul 

calculatorului. 

 

 

 

 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Micula Maria, Matematici aplicate în agronomie, Casa de Editurǎ Transilvania Press, Cluj - Napoca, 1997. 

2. Maria Micula, Matematici aplicate, Editura Digital Data, Cluj-Napoca, 2000. 

3. The analysis of biological data by Michael Whitlock and Dolph Schluter. W. H. Freeman. 2014. 

4. Blaga Petru, Statisticǎ prin MATLAB, Presa universitarǎ clujeanǎ, Cluj-Napoca, 2002. 

5. R. Lyman Ott; Michael T. Longnecker. An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. 6th ed. 1296 p. 

(2010). 

Bibliografie Facultativă: 
1. Trâmbiţaş Radu, Metode statistice, Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Cluj - Napoca, 2000. 

2. Morris Kline, Mathematics for the Nonmathematician, Dover Publications, Inc., New York. 1995. 

2. http://mathworld.wolfram.com/ 

3. http://www.math.com 

4. http://probability.infarom.ro/ 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul disciplinei este in concordanta cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si strainatate. In vederea 

identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale 

teme si probleme practice , studentii efectueaza practica la firme specializate din sectorul horticol unde colaboreaza la 

elaborarea şi implementarea de proiecte şi studii privind înfiinţarea şi exploatarea culturilor horticole, păstrarea, 

prelucrarea şi valorificarea producţiei horticole 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea si identificarea modelului 

matematic ce caracterizeaza un 

anumit tip de probleme. Probleme 

practice 

Examen 

 

 

 

70% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicarea metodelor adecvate in 

scopul rezolvarii unor tipuri de 

probleme specificate 

Verificare pe parcurs si 

examinarea sub forma orala a 

cunostintelor dobandite.  

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

                  Conf. Dr. Rodica Sobolu 

Titular lucrari laborator/seminarii      

Asistent Dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Facultatea de Horticulturǎ 

1.3. Departamentul I – Horticulturǎ si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticulturǎ şi Peisagisticǎ 

1.5.Ciclul de studii
1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii   Horticulturǎ 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Biochimie  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Andreea Stănilă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist.dr. Zorita Diaconeasa 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64     

3.8. Total ore pe semestru 120     

3.9. Numărul de credite
4 4     

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie organică 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de baza de chimie organica din liceu 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
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sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

-Utilizarea adecvatǎ a terminologiei chimiei organice şi biochimiei, în contextul aplicaţiilor din domeniul 

horticulturii. 

- Descrierea şi interpretarea mǎrimilor, relaţiilor, modelelor şi fenomenelor legate de conţinuturile conceptuale 

abordate. 

- Formularea de concluzii folosind infirmaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale 

care sǎ rǎspundǎ ipotezelor formulate. 

- Cunoaşterea modalitǎţilor de rezolvare a problemelor cu conţinut teoretic şi practic, precum şi capacitatea de 

informare independentǎ. 

- Efectuarea de experimente pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietǎţi, relaţii şi recunoaşterea 

importanţei unei specii chimice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 - Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si 

asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, 

rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala in 

domeniul alimentar. 

- Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea capacitatilor empatice de 

comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii specifice in desfasurarea activitatii de grup in vederea 

tratarii/ rezolvarii de conflicte individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului. 
 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Asimilarea noţiunilor fundamentale de biochimie, necesare inginerilor in 

domeniul horticulturii pentru înţelegerea şi însuşirea altor discipline (botanica, 

fiziologie,etc); cunoaşterea compuşilor chimici din organismele vegetale. 
 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina de Biochimie urmăreşte să creeze cadrul necesar însuşirii de către 

studenţi a disciplinelor de specialitate din anii superiori, dându-le acestora 

cunoştinţe legate de componentele biochimice ale organismelor vii, precum şi 

transformǎrile metabolice suferite de plante. 
 

Studiul biochimiei este necesar pentru înarmarea studenţilor cu cunoştinţe şi 

deprinderi practice atât privind mânuirea instrumentarului de laborator, cât şi 

identificarea şi dozarea unor compuşi biochimici din plante. 
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8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

1. Protide: 1.1.Generalităţi; 1.2.Aminoacizi (proprietăţi, 

clasificare, reprezentanţi); 1.3.Peptide 1.4.Proteine 

(proprietăţi, structură); proteine globulare şi fibrilare; 

1.5.Proteide (proprietăţi , reprezentanţi);  Nucleoproteide 

(structură şi importanţă) 
 

2.Acizi nucleici; 2.1.Caracterizare generală, rol 

biologic; 2.2.Baze azotate purinice şi pirimidinice; 

2.3.Nucleozide şi nucleotide; 2.4.ADN-ul, structură, 

proprietăţi, rol; 2.5.ARN tipuri,structură 
 

3. Glucide;  Nomenclatura, clasificare, proprietati, 
 utilizari in industria alimentara. 
Monoglucide:structura, proprietati,rol; 

3.2.Diglucide:structura, proprietati, rol; 

3.3.Poliglucide:structura, proprietati, rol 

 

4.Lipide; 4.1.Caracterizare generala;4.2. Acizi grasi si alcooli 

componenti; 4.3.Lipide simple:Gliceride, ceride, steride: 
 structura, proprietati fizice si chimice, utilizari in industrie, rol; 

4.4.Lipide complexegliceroloipide, glicerofosfolipide,sulfolipide:  

 structura, proprietati fizice si chimice,  rol. 

 

5.Vitamine: 5.1.Caracterizare generală, clasificare, rol; 

5.2itamine liposolubile (A,D,E,F)- structură, funcţii, rol 

biochimic; 5.3.Viamine hidrosolubile (B1, B3, B6, C, PP, Acidul 

pantotenic, folic şi folinic)- structură, funcţii, rol biochimic. 
 

6Enzime;; 6.1.Consideraţii generale, nomenclatură, 

clasificare; 6.2.Structură; 6.3.Mecanism de acţiune; 

6.4.Factori ce afectează activitatea enzimatică 
 

7Hormoni şi pigmenţi vegetali; 7.1.Structură, 

proprietăţi, rol biochimic; 7.2.Reprezentanţi: auxine, 

gibereline, citokinine, acid abscisic, retardanţi; 

7.3.Pigmenţi carotenoidici, chinonici şi flavonici. 
 

 

8.Substanţe vegetale de origine secundară; 

8.1.Glicozide, 8.2.Lignine, 8.3.Taninuri, 8.4.Uleiuri 

eterice, răşini şi balsamuri; 8.5.Fitoncide şi insecticide 

vegetale;8.5.Alcaloizi. 
 

9. Noţiuni despre metabolism. 9.1. Metabolism glucidic. 

9.2. Metabolism protidic. 9.3. Metabolism lipidic. 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Observaţii 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Reguli de protectia muncii in laboratorul de 

biochimie. 
Principalele clase de compusi biochimici utilizati in 

industria alimentara. 

  

2. Determinarea substanţei uscate. Metode de separare a 

unor componente dintr-un amestec: filtrarea, 

centrifugarea, extracţia solid-lichid, lichid-lichid. 
 

2. Reactii de identificare ale mono , di şi poliglucidelor 

 

3. Reacţii caracteristice lipidelor. Identificarea glicerinei 

şi acizilor graşi din lipide. Solubilitatea grǎsimilor. 

Extracţia grasimilor totale prin metoda Soxhlet. 

4. Proprietatile generale ale aminoacizilorşi proteinelor : 

Solubilitatea ; Reactii de culoare; Reactii de precipitare. 

Colagularea si denaturarea proteinelor prin ȋncălzire 

5. Aplicaţii de calcul pentru capitolele Glucide, Lipide, 

Protide. 

6. Reacţii caracteristice enzimelor. Comparaţie intre 

activitatea enzimelor şi a catalizatorilor chimici. Influenţa 

temperaturii şi pH-0ului asupra activitǎţii enzimelor. 

Otrǎvirea enzimelor. 

7. Vitamine hidro şi liposolubile. Reacţii de identificare. 

Dozarea vitaminei C din fructe. 

8. Extracţia şi cuantificarea pigmenţilor vegetali. 

9. Determinarea polifenolilor totali din extracte vegetale 

prin metoda Folin-Ciocalteu. 

10.Metode de separare a unor componente dintr-un 

amestec: filtrarea, centrifugarea, extracţia solid-lichid, 

lichid-lichid. 

11. Colocviu laborator 

 

 

 

Seminar 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Seminar 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Examen practic 

 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

2 lucrǎri laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

2 lucrǎri laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. G. Neamţu - "Biochimie Alimentara" - Edit. Ceres, Bucureşti, 1997 
2. Andreea Stănilă, Carmen Socaciu, - „Biochimia alimentelor- Lucrări practice şi teste” , Editura Academic Press, Cluj- 

Napoca, 2004 
3. Andreea Stănilă – Analiza compusilor bioactivi din alimente; Ed.Academic Press Cluj-Napoca; 2013 – 

4. Andreea Stanila – Biochimie Structurala; Ed. AcademicPress Cluj-Napoca, 2013  
1.  

 

Bibliografie Facultativă: 

1) L.Stryer –“Biochemistry”-fourth edition, W.H.Freeman & Co., New York, 1995 
2) A.Lehninger, D.Nelson, M.M.Cox –“Principles of Biochemistry”, Worth Publ.N.Y.,1993 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Disciplina de Biochimie are rolul de a furniza studenţilor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice, cu ajutorul cǎrora 

aceştia sǎ poatǎ justifica şi controla aspectele referitoare la natura şi proprietǎţile compuşilor bioactivi din plante. 

Activitǎţile desfǎşurate de studenţi urmǎresc dezvoltarea capacitǎţilor de muncǎ individualǎ, de analizǎ şi interpretare a 

rezultatelor, a capacitǎţii de a oferi soluţii unor probleme practice. 
 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Identificarea principalelor clase de 

compusi biactivi de origine vegetalǎ. 

Cunoasterea reactiilor specifice 

compusilor biochimici.  

Cunoasterea proprietatilor claselor de 

compusi  bioactivi intalniti in plante. 

Examen 

oral 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunostinte teoretice si practice ale 

metodelor de analiza utilizate in 

laboratorul de chimie. 

Rezovarea problemelor 

stoechiometrice cu aplicabilitate 

practica (concentratii, puritate, 

randament). 

Sunt prevazute  verificari pe 

parcurs si colocviu la final de 

semestru 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Andreea Stănilă 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Asist.dr. Zorita Diaconeasa 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0216010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul IV. Măsurători terestre și științe exacte 
1.4.Domeniul de studii Horticol 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură/horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biofizică si agrometeorologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Matematică si fizica – nivel liceu 
4.2. de competenţe Informatică 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina academica pretinde atenție de la începutul până la sfârsitul 
cursului și respectarea programului acestuia. Cursurile constau în expuneri însotite 
uneori de prezentari Power Point (PP). 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

În cadrul orelor de laborator fiecare student desfășoară o activitate individuală cu 
materialele de laborator puse la dispoziție (conform descrierii din îndrumatorul de 
lucrări practice). Disciplina academică se impune pe toată durata de desfasurare a 
lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 16 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 136 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - Insușirea cunoștințelor teoretice și practice privind fenomenele fizice întâlnite în structurile vii; 
- Cunoașterea fenomenelor fizice din atmosferă și a interdependenței lor. Studierea influenței condițiilor 
meteorologice și a factorilor climatologici asupra creșterii și repartiției plantelor. 
- Realizarea unui sistem rapid de apreciere a situațiilor create de condițiile meteorologice asupra plantelor. 
Problematica mentionata anterior este abordata cu ajutorul metodelor, principiilor și legilor fizicii. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Creeaza studentilor aptitudini care permit urmărirea, descrierea și înțelegerea fenomenelor fizice din orice 
domeniu de activitate. 
Permite participarea studenților la activitățile de cercetare prin implicarea lor în experimente stiințifice din 
cadrul unor proiectelor interdisciplinare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștințelor de baza (teoretice și practice) privind fenomenele fizice 
necesare înțelegerii proceselor specifice lumii vii și fenomenelor meteorologice. 
Cunoașterea unor tehnici și metode utilizate în studierea fenomenelor fizice. 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea aptitudinilor și a spiritului creativ în vederea formării unor 
specialiști în horticultură și peisagistică având și cunoștinte de bază din biofizică 
și agrometeorologie. Cunoașterea efectelor factorilor fizici (temperatură, 
presiune, radiații, câmp electric, câmp magnetic, câmp gravitațional, etc.) asupra 
dezvoltării și funcționării biosistemelor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS Număr de ore – 28  Biofizica - parte 
importantă a ansamblului 

8.1. CURS 
Număr de ore – 28 

 Biofizica - parte importanta a ansamblului stiintelor 
biologice. Elemente de biomecanica (forta, energia, 
lucrul mecanic). Aplicatiile biomecanicii. 

 Elemente de termodinamica biologica, notiuni 
generale (sisteme termodinamice, parametrii si functii de 
stare, procese termodinamice). Principiul I al 
termodinamicii. 

 Entropia si principiul II al termodinamicii, 
interpretarea statistica a entropiei. Principiul III al 
termodinamicii. Aplicatiile termodinamicii la 
biosisteme. Cuplajul dintre procesele biosistemelor. 

 Elemente de electricitate. Notiuni fundamentale 
(sarcina electrica, campul electric, curentul, dipolul 
electric). Aplicatiile electricitatii la biosisteme. 

 Structura moleculara a materiei. Structura 
moleculelor, stabilitatea moleculelor, dipoli electrici 
moleculari, legaturi moleculare si intermoleculare, 
structura materiei vii. 

 Apa in sistemele vii, membrane, fenomene de 
transport si bioenergetica celulara.  

 Atmosfera terestra. 

Metode de predare 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  

Observații 
 
1 prelegere - 2 ore  
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 Elemente de biofizica a factorilor ambianti. Influența 
temperaturii asupra sistemelor biologice. Influența 
presiunii atmosferice asupra sistemelor biologice. 
Presiunea atmosferica si vanturile. 

 Radiatii electromagnetice ionizante si neionizante si 
efectul lor asupra sistemelor biologice. 

 Soarele si radiatia solara. Influența radiației solare 
asupra plantelor și animalelor. 

 Circulația generală a atmosferei. Temperatura 
solului. 

 Temperatura aerului și umiditatea aerului. 

 Produsele de condensare ale vaporilor de apă din 
atmosferă, precipitațiile atmosferice. 

 Elemente de climatologie. Sistemul de achiziționare 
și prelucrare a datelor meteo addVantage, prezent și 
viitor. 
 

Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere  
 
Prelegere  

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Numă de ore – 14 

 Noțiuni de calcul al erorilor, 
trasarea graficelor. 
 
 
 

 Studiul tensiunii superficiale a 
lichidelor 
 

 Utilizarea colorimetriei la 
determinarea concentrației soluțiilor. 
 

 Staţia meteo, studiul 
instrumentelor de meteorologie; 
Studiul temperaturii aerului; 
Studiul umidităţii şi presiunii aerului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nebulozitatea şi insolaţia. 
Precipitaţiile atmosferice. 
 
 
 
 
 
 

 Aplicarea programului 
informaţional addVantage 

Lucrări laborator 
 

Studierea mărimilor fizice și a unităților 
fundamentale. Calcule și prelucrare statistică a 
rezultatelor; determinarea erorilor inregistrate 
în timpul experiențelor. 
 
 
Determinarea tensiunii superficiale a unor 
lichide. 
 
 
Determinarea concentrației unor soluții printr-o 
metodă colorimetrică. 
 
Studiul unei statii meteorologice clasice. 
Studiul termometrelor: a. termometre ordinare; 
b. termometre psihrometrice; c. termometre de 
maximă; d. termometre de minimă; e. 
termometre de înregistrare (termografe). 
Studiul umiditatii aerului prin metode 
higrometrice și psihrometrice. Studiul 
barometrelor: a) barometrul cu sifon ( Gay-
Lussac), b) barometrul cu fund mobil (Fortin), 
c) barometrul cu fundul fix (tip Fuess). 
 
 
Studiul principalilor indici de nebulozitate: 
regimul mediu lunar si anual (frecventa 
nebulozitatii, regimul diurn, frecventa genurilor 
de nori). Studiul insolatiei (durata de stralucire 
a Soarelui) parametru meteorologic cu 
implicatii directe in domeniul agriculturii. 
Studiul precipitatiilor a.formate direct pe 
Pământ,  b.care cad din nori. 
 
Analiza datelor inregistrate de catre statia 
AdconTelemetry: temperatura, UR, precipitatii, 
viteza si directia vânturilor. Reprezentarea 

1 lucrare de 
laborator (2 ore/ 

lucrare) 



 

 4

datelor prin metoda grafica. 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Georgeta Țarălungă, Biofizică și meteorologie-Curs,Ed. Todesco,Cluj-Napoca,2003 
2. H.Criveanu, Agrometeorologie clasic si modern, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca, 2004 
3. E.Culea, Biofizica si meteorologie, curs – format digital, 2017. 
Bibliografie Facultativă: 
1. C.A.Dissescu, I.Luca, M.Tudor, M.L.Dăbulescu, D.Georgescu, V.ªoltuz, Fizică și climatologie agricolă,EDP, București,1971. 
2. H.D.Young, Fizică, EDP, Buc., 1983. 
3. John Milton, Agricultural Meteorology and Physics, Agri Horti Press,2017 
4. Jen-Yu Wang, Agricultural Meteorology, University of Wisconsin, Madison, Pacemaker Press, 1963 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătățirea continuă aprocesului predării și a conținutului cursului cu cele mai actuale teme și probleme 
practice, cadrele didactice participă la Simpozioanele anuale organizate de facultățile de profil din consorțiul USAMV - 
urilor și nu numai. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea tematicii prezentate la 
curs 

Examen 
60% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoașterea tematicii prezentate la 
lucrările practice 

Activitate la lucrări practice 
Colocviul de laborator. Referate 
de specialitate 

20% 
10% 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației știintifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

 

Data completării 

08.09.2020. 

Titular curs 

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

Data avizării în 

departament 

09.09.2020 

                                                                                          

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu-Ioan Bunea 
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Nr.__________din _________                                Formular USAMV  0201010105 (codul disciplinei) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Agricultura 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Baza energetică şi maşini horticole 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematica, Fizica 

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului.  

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca elementelor generale de tehnică (materiale, mecanisme, organe de maşini);  

Sa cunoasca tehnologiilor de producere şi utilizare a energiilor reînoiblile 

Sa cunoasca construcţia, funcţionarea şi exploatarea raţionala a motoarelor cu ardere internă, a tractoarelor şi a 

utilajelor de transport utilizate în horticultură. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa poata fi capabil sachizitioneze  masini si utilaje performante si necesare lucrarilor specifice.  

Sa poata lucra cu aceste utilaje.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la masinile si utilajele la nivelul 

exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea construcţiei, funcţionarii şi exploatării raţionale a motoarelor cu 

ardere internă, a tractoarelor şi a utilajelor de transport utilizate în horticultură. 

Cunoaşterea elementelor generale de tehnică (materiale, mecanisme, organe de 

maşini);  

Cunoaşterea tehnologiilor de producere şi utilizare a energiilor reînoiblile; 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
1. Noţiuni elementare de tehnică: forme de energie; 
termodinamica ecologică; materiale utilizate în horticultură; 
mecanisme şi organe de maşini 
2. Motoare cu ardere internă (MAI): consideraţii generale; 
clasificarea motoarelor cu ardere internă; mărimi şi indici 
caracteristici ai MAI; 
3. Motoare cu ardere interna: ciclul teoretic şi real al funcţionării 
MAS în patru timpi; ciclul teoretic şi real al funcţionării MAC în 
patru timpi; funcţionarea motoarelor în doi timpi cu aprindere prin 
scânteie; funcţionarea motoarelor cu ardere internă 
supraalimentate 
4. Motoare cu ardere internă: părţile fixe ale MAI; părţile mobile ale 
MAI; sistemul de distribuţie al MAI; instalaţia de alimentare a MAC 
5. Motoare cu ardere internă: instalaţia de alimentare a MAS; 
instalaţia de aprindere a MAS, sisteme de ungere ale MAI; sisteme 
de răcire ale MAI 
6. Motoare cu ardere internă: sisteme de uşurare a pornirii ; 
combustibili pentru MAI; lubrifianţi; parametrii principali ai MAI 
7. Motoare hidraulice: principii generale; motoare hidraulice 
rotative; motoare hidraulice liniare; motoare hidraulice oscilante 
8. Motoare electrice. Acţionări electrice: consideraţii generale; 
motoare electrice; scheme de acţionare; alimentarea cu energie 
electrică în ferme 
9. Tractoare horticole: clasificarea tractoarelor; corpul tractoarelor; 
transmisia tractoarelor 
10. Tractoare horticole: sistemul de rulare a tractoarelor; sistemele 
de direcţie utilizate la tractoare; sisteme de frânare utilizate la 
tractoare 
11. Tractroare horticole: echipamentele de lucru ale tractoarelor; 
echipamentul electric al tractoarelor 
12. Tractoare horticole: postul de comandă şi cabina tractorului; 
particularităţile constructive ale tractoarelor horticole; parametrii 
tractoarelor 
13. Autovehicule pentru transport utilizate în horticultură: 
consideraţii generale; mijloace de transport autopropulsate pentru 
produse; mijloace de transport pentru persoane 
14. Surse energetice regenerabile: consideraţii generale; energia 
solară 

Metode de predare 
 

 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
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 Bibliografie Obligatorie: 

1. Naghiu, Livia, Baza energetică pentru horticultură, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 355 pg. (ISBN 978-973-751-811-8) 

 
Bibliografie Facultativă: 

1 Abăităncei, D., Bobescu, Gh., Motoare pentru automobile, Editura 
2 Bobescu, GH., , Motoare pentru automobile şi tractoare, Vol. II, Dinamică, Calcul şi construcţie, Editura Tehnică, Chişinău, 

1998. 
3 Popa, B., Băţaga, N., Căzilă, Aurica, Motoare pentru autovehicule, Editura Dacia,            Cluj-Napoca, 1982. 

4 Turcoiu, T. ş.a., Echipamente de injecţie pentru motoare cu ardere internă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa intalniri si simpozioane in domeniu. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
 

Metode de predare Observaţii 

1 

Norme  de tehnica a securitatii muncii si P.C.I. in laboratoarele 

catedrei si atelierele mecanice din unitatile horticole. 

Identificarea principalelor materiale utilizate in constructia 

tractoarelor si masinilor horticole. Cunoasterea organelor de 

asamblare. 

Recunoasterea  

principalelor materiale 

utilizate în construcţia 

tractoarelor si maşinilor 

horticole 

2 ore 

2 

Cunoasterea organelor de transmitere si transformare a miscarii. 

Identificarea organelor de pastrare, conducere si reglare a 

scurgerii fuidelor. Utilizarea sculelor, aparatelor si masinilor de 

prelucrat metale. 

Recunoasterea   

organelor de 

transmitere si 

transformare a mişcării. 

2 ore 

3 

Identificarea partilor componente ale motoarelor cu ardere 

interna. Functionarea motoarelor cu ardere interna. Organe fixe 

si mobile. 

Recunoasterea partilor 

componente ale 

motoarelor 

2 ore 

4 
Distributia MAI. Ordinea de functionare. Punerea la punct a 

distributiei. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

5 
Cunoasterea sistemelor de alimentare a MAI. Verificarea, 

reglarea si intretinerea injectoarelor. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

6 Cunoasterea instalatiei de ungere si a instalatiei de racire. 
Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

7 Identificarea organelor transmisiei tractoarelor U-650 si U-445. 
Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

8 
Cunoasterea sistemului de rulare a tractoarelor. Sistemul de 

franare. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

9 Cunoasterea echipamentului electric si de lucru a tractoarelor. 
Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

10 Cunoasterea organelor de comanda ale tractorului U-445. 
Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

11 Cunoasterea organelor de comanda ale tractorului U-650. 
Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

12 
Pornirea si oprirea tractorului U-650; folosirea ambreiajului si a 

franelor. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

13 
Pornirea si oprirea tractorului U-445; folosirea ambreiajului si a 

franelor. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 

14 
Manevrarea echipamentului de lucru a tractoarelor U-650 si U-

445. 

Recunoastere parti 

componente  
2 ore 
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10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoaşterea noţiunilor elementare 

de tehnică utilizate în horticultură. 

2. Cunoaşterea construcţiei şi 

funcţionării motoarelor cu ardere 

internă. 

3. Cunoaşterea tipurilor de tractoare 

utilizate în horticultură. 

4. Cunoaşterea principalelor elemente 

constructive ale tractoarelor horticole. 

5.  Cunoaşterea echipamentelor de 

lucru ale tractoarelor horticole. 

6. Cunoaşterea principalelor reguli de 

exploatare a tractoarelor. 

7. Cunoaşterea surselor energetice 

alternative utilizabile în horticultură. 

sumativă(E) / continua 

(VP) 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea si identificarea partilor 

componente ale tractoarelor studiate 

 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef.lucr.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef.lucr.dr.ing. Topan Calin Gh. 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 

 



Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0201010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Botanică horticolă 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cătălina Dan  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Cătălina Dan 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conținut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv (on-line), bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. 
Studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  obligaţia de a 
respecta orarul destinat cursului.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice desfășurate la faculatte este obligatorie consultarea planșelor 
de studiu și a îndrumătorului  practic; fiecare student va desfașura o  activitate 
individuală sau pe grupuri, cu materialele de laborator puse la dispoziție și descrise 
în îndrumătorul de Lucrări practice. În cazul activității didactice desfășurate on-line 
se adaptează metodele de predare. 
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 9 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 



 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind: 
- celula vegetală; țesuturile vegetale 
- cunoașterea organelor morfologice ale plantei: organe vegetative – rădăcina, tulpina, frunza; organe generative 
ale plantei – floarea, fructul, sămânța 
- înmulțirea plantelor 
Interpretarea noțiunilor de specialitate din domeniul botanicii 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sistematizare noțiunilor teoretice (capacitate de organizare, sinteză). 
Creează studenților aptitudini pentru urmărirea, descrierea și înțelegerea mai multor discipline de specialitate din 
anii superiori: floricultură, dendrologie, arboricultură, pomicultură, viticultură, legumicultură, micropropagare, 
etc. 
Participarea la activităţile de cercetare prin implicarea studenţilor la experienţele din cadrul proiectelor 
interdisciplinare.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștințelor fundamentale din domeniu. 
Dezvoltarea aptitudinilor în vederea formării unor specialişti în domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice Punerea la dispoziția studentului a informațiilor generale privind plantele și 
legătura lor cu mediul. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

 Botanica, o știință biologică, legatura cu alte științe 
biologice (fitogeografia, ecologia plantelor, 
fitosociologia, micologia, etc.); importanța botanicii 
pentru înțelegerea plantelor și a altor discipline de 
specialitate;  prezentarea numelor de rezonanță ale 
acestei științe și a bibliografiei necesare. 

 Celula vegetală (citologie vegetală) 
 Țesuturi vegetale (histologie vegetală) 
 Organe vegetale (organografia vegetală) 
 Rădăcina 
 Tulpina 
 Anatomia tulpinii 
 Frunza 
 Floarea 
 Anatomia florii 
 Fecundația și inflorescența 
 Fructul 
 Sămânța 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

½ Prelegere  
 
 
 
 
 
1 Prelegere 
2 Prelegeri 
½ Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere  
2 Prelegeri 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

 Metodica de laborator  
 
 
 

 Celula vegetală (citologie vegetală) 
 
 
 
 
 
 

 
 
-instrumente de lucru folosite 
în laborator, 
-metode de lucru 
 
-forma celulelor, constituenții 
celulari; 
-constituenții vii ai celulei 
vegetale (protoplasma) 
- constituenții nevii ai celulei 
vegetale (paraplasma) 
- diviziunea celulară 

 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 



 
 Țesuturi vegetale (histologie vegetală) 

 
 
 
 
 

 Organografia vegetală, organe vegetale 
 Rădăcina 
 
 
 Tulpina 

 
 
 
 
 

 Frunza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organe generative 
 Floarea 

 
 
 
 
 
 
 

 Inflorescența 
 
 

 Anatomia florii. Fecundația la angiosperme 
 
 
 
 
 
 

 Fructul 
 
 
 
 
 
 
 

 
-țesuturi meristematice; 
clasificarea meristemelor 
-țesuturi definitive: de apărare, 
mecanic, fundamental trofic, 
conducător, secretor 
 
-morfologia rădăcinii 
-rădăcini metamorfozate 
-anatomia rădăcinii 
 
-morfologia tulpinii 
-tulpini metamorfozate 
(aeriene și subterane) 
- anatomia tulpinii: structura 
primară și structura secundară  
 
-morfologia frunzei 
-studiul părților foliare (studiul 
laminei foliare: nervațiune, 
margine, formă) 
-tipuri de frunze după 
morfologia limbului 
-morfologia pețiolului 
frunzelor 
-teaca, vagina (baza frunzei) 
 
-anexele foliare 
-dizpoziția frunzelor  
-tipuri de frunze în dezvoltarea 
ontogenetică 
-anatomia frunzei 
 
-morfologia florii 
-studiul elementelor florale 
-studiul părților florale la 
diferite tipuri de flori 
 
-reprezentarea grafică a 
florilor 
-formule florale 
 
-inflorescențele simple 
-inflorescențele compuse 
 
-tipuri de flori și de plante 
după repartiția organelor 
sexuale 
-anatomia organelor de 
reproducere ale florii 
- dubla fecundație 
 
-fructele simple: 
fructe simple uscate 
dehiscente; fructe simple 
uscate indehiscente; fructe 
simple cărnoase 
-fructe multiple 
-fructe schizocarpice 
-fructe compuse 

 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Sămânța 

 
 
 

-fructe false 
-morfologia seminței 
-studiul diferitelor tipuri de 
semințe 
-anatomia seminței 
-împrăștierea fructelor și a 
semințelor (adaptări pentru 
diseminare) 

 
1 lucrare  laborator 
 
 
 

 Bibliografie obligatorie: 
1. Andrei, M., 1978, Anatomia plantelor, EDP, Bucuresti 
2. Anghel, Gh., A. Nyarady, M. Paun, 1975, Botanica, EDP Bucuresti 
3. Buia, Al., M. Ravarut, 1965, Botanica Agricola, Ed. Agro-silvica, Bucuresti 
4. Ciobanu I., 1971, Morfologia plantelor, EDP Bucuresti 
5. Stana Doina, 2002, Morfologia si anatomia plantelor, Ed. Academicpres, Cluj Napoca 
6. Stana Doina, Cătălina Dan. Rozsa Sandor, 2016, Anatomia și morfologia plantelor - Lucrari practice, Ed. Academicpres, Cluj 

Napoca 
Bibliografie facultativă: 

1. Morariu I., 1965, Botanică generală și sistematică, Editura Inreprinderea Poligrafica 13 decembrie 1918 
2. Zanoschi V., C., Toma, 1985, Morfologia și anatomia plantelor cultivate, Ed. CERES, Bucuresti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului/seminariilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele  didactice participă la simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV-
urilor, conferințe cu specific biologic, evenimente de profil. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Activitate la lucrări practice şi 
rezultate la colocviul de laborator 
Referate de specialitate  
Rezultatele testelor  

20% 
 
10% 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina 
fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu  (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
07 Sept 2020 

Titular curs, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

Titular lucrări de laborator, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

Data avizării în 
departament 
14 Sept 2020 

 
Director de departament, 
Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201010112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii  Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura  

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucrari dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere 

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate in grup cu materialele sportive  puse la dispozitie 

.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
  1 3.3.seminar/laborator/proiect  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56  56 3.6.seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite
4  
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

Vor lua la cunostinta fiecare material teoretic, iar apoi vor practica pe echipe aceste cunostinte teoretice in cadrul 

jocurilor sportive organizate 

Studentilor li se va prezenta la inceputul fiecarei ore de curs probleme teoretice, fie cu ajutorul planselor 

explicative fie prin demonstrare iar apoi fierare vor incerca sa exemplifice ceea ce le-a fost aratat 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivele educaţiei fizice sunt realizate cu ajutorul unui sistem de mijloace ce  

trebuie cunoscute, selecţionate în funcjie de scopurUe ce urmează a fi realizate, 

dar şi în  

funcţie de nivelul pregătirii elevilor. In educatie fizică, continutul, mijloacele, 

metodele,  

formele de organizare a lectiei sunt influenţate direct de spajiul disponibil, de 

dotarea cu  

materiale sportive, de echipamentul sportiv necesar, de condiţiile igienice ce pot 

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

selectate şi adaptate pentru realizarea sardnilor procesului de predare - învăţare - 

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

fizic (considerat ca mijloc de bază) şi materialele, aparatele, instalaţiile şi spaţiul 

de  

lucru (socotite ca mijloace ajutătoare fără de care eficienţa exerciţiului fizic este 

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

corecta si armonioasa, la cresterea potentialului de munca si nu in ultimul rand 

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

sistematica a exercitiilor fizice in functie de bugetul de timp liber. In acest 

context, educatia fizica si sportul alaturi de disciplinele de specialitate isi aduce 

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1 

 

Tema 1: Joc de badminton 

 

Tema 2: Repetare si consolidare. Scoala alergarii. 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Lectia 2 

 

Tema 1: Scoala sariturii 

 

Tema 2: Dezvoltarea  vitezei de reactive si executie 

 

Lectia 3 

 

Tema 1: Consolidarea vitezei de reactive 

 

Tema 2: Volei.Pozitia  fundamentala. 

 

Lectia 4 

 

Tema 1: Volei. Deplasarea in teren 

 

Tema 2: Pasa de sus cu doua maini 

 

Lectia 5 

 

Tema 1: Serviciul si preluarea din serviciu 

 

Tema 2: Pasa de jos cu doua maini 

 

Lectia 6 

 

Tema 1:Blocajul 

 

Tema 2: Preluare in cadrul autodublarii 

 

Lectia 7 

 

Tema 1: Norma de control 

 

Tema 2: Joc bilateral volei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 
 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 

-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 



 4 

tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Cojocaru A., Ioniţă M., Volei- Caiet de lucrări practice, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 

- Drăgan A., Volei- noţiuni de bază, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 

- Mureşan A., Volei, Bucureşti, Editura Fundației România de Mâine, 2008 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului lucrarilor practice, 

cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la ale comisiilor de specialitate cu teme din 

domeniul sportului unde se intalnesc ,cadre de specialitate fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a domeniului 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator  

 

Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 

 

Lectie de verificare – norme 

de control  

  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 

 

30% 

 

 

 

 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

Stapanirea cunostintelor a temelor abordate si efectuarea  lucrarilor practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de 

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completări 

8.09.2020 

Titular curs 

.......................................... 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.Dr Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010102 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura 
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Informatica 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Rus Cristina Olimpia 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lector dr. Rus Cristina Olimpia 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Matematica si statistica, geometrie analitica 
4.2. de competenţe Cunostinte elementare de utilizare a calculatorului 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La laborator  este obligatoriu ca studentul sa aiba notitele de curs sau elemente din 
bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 
desfasura activitati individuale pe baza problemelor prezentate pe fise de lucru la 
inceputul laboratorului.  Disciplina academica se impune pe toata durata de 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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desfasurare a lucrarilor. 
Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor online 
utilizate. 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (intravilane şi extravilane). 
Realizarea desenelor şi schiţelor de mână ajutătoare planurilor de amenajare. 
Proiectarea şi amenajarea căilor de acces, a sistemului de circulaţie şi a terasamentelor în cadrul spaţiilor verzi 
amenajate. 
Asigurarea regimului optim de umiditate prin instalarea sistemelor de irigaţii sau desecarea terenurilor. 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor 
de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul horticol. 
Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional  în 
condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 
de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la tehnici de bază şi tehnici avansate în 
utilizarea foilor de calcul tabelar.  
Studentii trebuie sa inteleaga si sa aplice metodele si mijloacele de utilizare ale 
aplicatiei SketchUp si ale AutoCAD-lui adecvate la specificul specializarii lor. 

7.2. Obiectivele specifice Sa realizeze calcul tabelar de baza si sa realizeze grafice folosind aplicatia Excel 
Studentii trebuie sa reprezinte in SketchUp si in AutoCAD desene 2D sau 
obiecte din spatiul tridimensional astfel incat reprezentarea obtinuta sa descrie 
complet, ca forma si dimensiuni, obiectul insusi.  
Sa aplice deprinderile acumulate la elaborarea unor schite din domeniul 
proiectarii. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Notiuni de baza in Excel.  
Calcul tabelar. Funcţii statistice, matematice, condiţionale şi de 
căutare. Instrumentul Goal seek. Grafice de functii. Lucrul cu 
matrice.  
 
Introducere in SketchUp 
Geometrie simpla. Principii de desenare in 2D 
Principii de desenare in 3D 
Componente, grupuri, siruri, sandbox, layers. 
Realizarea unui proiect, la alegere. De exemplu, proiectarea unei 
case: design exterior si interior. Sau proiectarea unui cartier, a 
unui parc, a unei gradini botanice, a unei crame de vin. 
 
Introducere in AutoCAD.  
Lansarea si interfaţa AutoCAD. Configurarea workspace-lui. 
Paletele. Fereastra Options Comanda Help. Folosirea 
mouse-lui. Comenzile Zoom şi Pan. 
Geometrie simpla. Trasarea unei linii. Geometrie 
acurată. Trasarea cercului. Modul DYN. Sistemul de 
coordonate în AutoCAD (coordonate absolute, relative, 

Metode de predare 
 

 
Prelegere-discutii-exemplificare  
 
 
 
 
Prelegere-discutii-exemplificare  
 
 
 
 
 
 
Prelegere-discutii-exemplificare  
 
 
 
 

Observaţii 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
3 prelegeri 
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polare). Importul punctelor din Excel. 
Saltul pe obiecte, Osnap, Otrack. Temporary 
Tracking. Sistemul unitǎţilor de mǎsurǎ. 
Trasarea dreptunghiurilor. Trasarea poligoanelor. 
Trasarea elipsei. Trasarea liniilor ajutatoare, a 
semidreptelor, a arcelor şi a poliliniilor. 
Calculul ariei unor figuri plane. Hasurarea obiectelor. 
 
 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Calcul tabelar, reprezentări grafice. Funcţii matematice, 
de interogare, de căutare, condiţionale. Instrumentul 
Goal seek. Aplicaţii practice. 
 
Verificare Excel 
 
Familiarizarea cu modul de lucru al aplicatiei SketchUp 
Desenarea 2D si 3D. Exemple practice.  
 
Editarea si modificarea proprietatilor unui obiect. 
Exemplificare pe arhitectura unui desen. 
 
Crearea şi inserarea blocurilor. Lucrul cu componente, 
siruri. Lucrul pe nivele. Unelte Sandbox 3D. 
Exemplificarea realizarii unui proiect. 
 
Realizarea si prezentarea unui proiect, la alegere. 
 
Introducere in AutoCAD. Lansarea si interfaţa 
AutoCAD. Configurarea workspace-lui. 
Paletele. Fereastra Options Comanda Help. Folosirea 
mouse-lui. Comenzile Zoom şi Pan. 
 
Geometrie simpla. Trasarea unei linii. Geometrie 
acurată. Trasarea cercului. Modul DYN. Sistemul de 
coordonate în AutoCAD (coordonate absolute, relative, 
polare). Importul punctelor din Excel. 
Saltul pe obiecte, Osnap, Otrack. Temporary 
Tracking. Sistemul unitǎţilor de mǎsurǎ. 
 
Trasarea dreptunghiurilor. Trasarea poligoanelor. 
Trasarea elipsei. Trasarea liniilor ajutatoare, a 
semidreptelor, a arcelor şi a poliliniilor. 
Calculul ariei unor figuri plane. Hasurarea obiectelor. 

 
 
Exemplificare, problemetizare, 
Aplicatii practice. 
 
 
Test de verificare  
 
 
Exemplificare-discutii-dezbateri 
 
 
Exemplificare-discutii-dezbateri 
 
 
 
 
 
Verificare 
 
Exemplificare-discutii-dezbateri 
 
 
 
 
Exemplificare-discutii-dezbateri 
 
 
 
 
 
 
Exemplificare-discutii-dezbateri 
 

 
 
3 lucrari de laborator 
 
 
 
1 lucrare de laborator 
 
 
1 lucrare de laborator 
 
 
1 lucrare de laborator 
 
 
 
1 lucrari de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
2 lucrari de laborator 
 
 
 
 
2 lucrari de laborator 
 
 
 
 
 
 
2 lucrari de laborator 
 

Bibliografie Obligatorie: 
 

1. Notite curs si seminar 
2. Sobolu Rodica. Utilizarea calculatorului-manual didactic. AcademicPres. Cluj-Napoca. 2015. 
3. Florica Matei, Nicolae Aldea, Bazele informaticii, utilizarea si proiectarea calculatorului Editura AcademicPres, 2006. 
4. Matt Donley, SketchUp & Layout for Architecture, 2016 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Continutul disciplinei este in concordanta cu cerintele specializarii. In vederea identificarii unor cai de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice , studentii 
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efectueaza practica la firme specializate din sectorul horticol unde colaboreaza la elaborarea şi implementarea de 
proiecte şi studii privind înfiinţarea şi exploatarea culturilor horticole, păstrarea, prelucrarea şi valorificarea producţiei 
horticole 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Insusirea notiunilor si conceptelor 
predate la curs 

Colocviu 
 

 

30% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Identificarea metodelor adecvate in 
scopul rezolvarii unor tipuri de 
probleme specificate 

Verificare pe parcurs si 
examinarea sub forma practica. 
Proiect. 

70% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

Data completării 
8.09.2020 

Titular curs 
                  Lect. dr. Rus Cristina Olimpia 
 

 

Titular lucrari laborator/seminarii      
Lect. dr. Rus Cristina Olimpia 

 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                Formular USAMV   0201010106 (codul disciplinei) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Baza energetică şi maşini horticole 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef.luc.dr.ing. Topan Calin Gheorghe 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematica, Fizica 

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului.  

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 



 

 

 2 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
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Sa cunoasca elementelor generale de tehnică (materiale, mecanisme, organe de maşini);  

Sa cunoasca construcţia, funcţionarea şi exploatarea raţionala a tractoarelor şi a masinilor utilizate în horticultură. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa poata achizitiona masini si utilaje performante si necesare lucrarilor specifice.  

Sa poata lucra cu aceste utilaje.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la masinile si utilajele la nivelul 

exigentelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea construcţiei, funcţionarii şi exploatării raţionale a tractoarelor şi a 

masinilor utilizate în horticultură. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Consideraţii generale privind mecanizarea proceselor de lucru 
din horticultură:  Destinaţia şi clasificarea maşinilor horticole; 
Sisteme de maşini horticole 
2. Maşini pentru lucrările solului: Consideraţii generale asupra  
lucrărilor solului; Pluguri; Freze horticole; Maşini de săpat solul; 
Grape; Tăvălugi; Cultivatoare; Maşini pentru afânarea adâncă a 
solului;  Maşini de săpat gropi;  Nivelatoare; Maşini de modelat 
solul; Maşini speciale pentru aerarea gazonului 
3. Maşini pentru administrat îngrăşăminte şi amendamente; Maşini 
pentru administrat îngrăşăminte organice; Maşini de administrat 
îngrăşăminte chimice şi amendamente; Construcţia maşinilor de 
încorporat îngrăşăminte chimice lichide. 
4. Maşini de semănat şi plantat: Maşini de semănat;  Maşini de 
plantat 
5. Maşini şi aparate pentru tratamentele fitosanitare: Maşini şi 
aparate de stropit; Maşini de prăfuit; Sisteme pentru tratamente 
neconvenţionale; Maşini şi instalaţii pentru tratarea seminţelor şi 
tuberculilor; Maşini şi instalaţii pentru dezinfecţie şi dezinsecţie 
6. Instalaţii de irigat: Consideraţii generale privind instalaţiile de 
irigat; Instalaţii de irigat pentru culturile de câmp; Instalaţii de 
irigat în sere şi solarii; Instalaţii de irigat în pomicultură; Instalaţii 
de irigat în viticultură; Sistemul de programare, control şi 
monitorizare a instalaţiilor de irigat 
7. Maşini şi instalaţii speciale pentru sere şi solarii: Instalaţii 
pentru condiţionarea aerului în sere; Instalaţii pentru controlul şi 
dirijarea regimului de lumină din sere; Maşini şi instalaţii pentru 
confecţionarea cuburilor şi ghivecelor nutritive 
8. Utilaje speciale pentru pomicultură şi viticultură: Instalaţii 
pentru prevenirea îngheţurilor în pomicultură; Maşini pentru 
executarea tăierilor în pomicultură; Maşini pentru extras material 
dendrologic cu balot de pământ la rădăcină; Maşini pentru tăieri în 
viticultură 
9. Cositori : Destinaţia şi clasificarea cositorilor; Construcţia şi 

procesul de lucru executat de aparatele de tăiere ale cositorilor; 

Construcţia cositorilor pentru domeniul comunal 
Combine de recoltat seminceri: Consideraţii generale privind 
recoltatul semincerilor de legume; Procesul de lucru al 
combinelor; Construcţia şi funcţionarea principalelor organe de 
lucru ale combinelor; Adaptarea combinei pentru recoltarea 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
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semincerilor de ierburi 
10. Maşini pentru recoltarea legumelor: Maşini pentru recoltarea 
fasolei; Maşini pentru recoltarea mazărei; Maşini pentru recoltarea 
cartofilor; Maşini pentru recoltarea legumelor rădăcinoase; Maşini 
pentru recoltarea legumelor bulboase 
11. Maşini pentru recoltarea tomatelor; Maşini pentru recoltarea 
castraveţilor; Maşini pentru recoltarea ardeilor; Maşini pentru 
recoltarea verzei;  Maşini pentru recoltarea verdeţurilor; Maşini 
pentru recoltarea eşalonată a legumelor;  Indicii calitativi de lucru 
ai maşinilor pentru recoltare legumelor 
12. Maşini pentru recoltarea fructelor şi strugurilor: Maşini pentru 
recoltarea fructelor ; Maşini pentru recoltarea coacăzelor ; Maşini 
pentru recoltarea strugurilor 
13. Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea produselor horticole: 

Maşini şi instalaţii de curăţat şi condiţionat seminţe; Maşini de 

spălat fructe şi legume;  Sortarea fructelor şi legumelor; Maşini şi 

instalaţii pentru cântărirea, ambalarea şi etichetarea produselor 

sortate 
Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor horticole: Maşini 
pentru prelucrarea fructelor; Maşini  şi instalaţii pentru prelucrarea 
legumelor; Utilaje şi instalaţii pentru vinificaţie; Instalaţii pentru 
distilate 
14. Instalaţii pentru păstrarea produselor horticole: Instalaţii 
pentru uscarea produselor horticole; Păstrarea produselor horticole 
prin refrigerare; Păstrarea produselor horticole prin congelare 

 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 

 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 

   

2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
1. Pluguri: PP-3-30 (M), PDL-5-25, PCV-1,8 . Părţi componente, 
reglaje, exploatare şi întreţinere. 
2. Grape: GDD-1,8, GRC-2,5. Părţi componente, reglaje, 
exploatare şi întreţinere 
3. Freze: FPP-1,3, FV-1-1,5, FPL-4. Părţi componente, reglaje, 
exploatare şi întreţinere 
4. Cultivatoare: CPLR-3,5, CL-2,8. Maşina dezaxată de săpat 
gropi MDG-1. Părţi     componente, funcţionare, reglaje, 
exploatare şi întreţinere. 
5. Semănători: SUP-29, SPC-8. Părţi componente, funcţionare, 
reglaje, exploatare şi întreţinere. 
6. Maşini de plantat răsaduri şi cartofi: MPR-5, 4SaBP-62,5. Părţi 
componente, funcţionare, reglaje, exploatare şi întreţinere. 
7. Maşini de administrat îngrăşăminte chimice şi organice: MIC-1, 
MA-3,5, MIGV-1. Părţi componente, funcţionare, reglaje, 
exploatare şi întreţinere 
8. Aparate pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor: AS-14, AS-
16, aparate carosabile, aparate purtate în spate şi acţionate de 
motor termic. Descriere, funcţionare, exploatare şi întreţinere. 
9. Maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor: MST-900, 
MPSP-3x300. Descriere, funcţionare, reglaje, exploatare şi 
întreţinere. 
10. Motocositori pentru întreţinerea spaţiilor verzi: tipuri, 
descriere, funcţionare, reglaje, exploatare şi întreţinere 
11. Maşini de scos cartofi: MSC-2/75, CRC-2. Descriere, 
funcţionare, reglaje, exploatare şi întreţinere. 
12. Maşina de recoltat mazăre: MRM-2,2 M. Părţi componente, 
funcţionare, reglaje, exploatare şi întreţinere. 
13. Maşina de recoltat şi încărcat ceapă MRIC-1,2, dislocatorul 
pentru rădăcinoase. Părţi componente, funcţionare, reglaje, 
exploatare şi întreţinere. 
14. Instalaţie de filtrare a vinului 

Metode de predare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recunoasterea partilor 
componente, functionare si 
reglaje 

Observaţii 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Naghiu, Livia, Maşini şi instalaţii horticole – Vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 437 pg. (978-973-751-728-9) 

2. Naghiu, Livia, Maşini şi instalaţii horticole – Vol. II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 343 pg. (978-973-751-774-6) 

 
Bibliografie Facultativă: 

1 Dobrescu, C., 1981. Optimizarea parametrilor agregatelor agricole, Red. rev. de propagandă şi tehnică agricolă, Bucureşti. 
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2 Dobrescu, C., 1983. Studiul sistemic al agregatelor agricole, Red. rev. de propagandă şi tehnică agricolă, Bucureşti. 
3 Naghiu, AL., Baraldi, G., Naghiu, Livia, 2004. Maşini şi instalaţii agricole, Vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa intalniri si simpozioane in domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării,reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru lucrarea 

solului. 

2. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării,reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru semănat 

şi plantat. 

3. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării,reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru fertilizat. 

4. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru 

tratamente fitosanitare. 

5. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării instalaţiilor pentri irigat.  

6. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru recoltarea 

produselor horticole. 

7. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor şi instalaţiilor 

pentru prelucrarea primară a 

produselor horticole. 

sumativă(E) / continua 

(VP) 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea si identificarea partilor 

componente ale masinilor studiate 

 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef.lucr.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef.lucr.dr.ing. Călin Topan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Agronomic 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Pedologie   

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Mihai Buta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Mihai Buta 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Ecologie, Botanica, Ageometeorologie 

4.2. de competenţe Cunoştinţe referitoare la componentele şi funcţionarea sistemului edafic   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Predarea este interactivă, ilustrată cu imagini şi schiţe în Power point. Se urmăreşte 

un raspuns direct al informaţiilor prezentate prin întrebări şi răspuns atât din partea 

peofesorului cât şi  a studenţilor. Disciplina universitară impune respectarea orei de 

începere şi terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice sunt efectuate în laborator analize fizice şi chimice ale solului 

iar în teren se analizează morfologia profilului de sol  

Sub îndrumarea directă a cadrului practic, fiecare student va desfaşura o  activitate 

individuală cu materialele de laborator puse la dispozitie şi descrise în îndrumătorul 

de Lucrări practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare 

a lucrărilor.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor 
online utilizate 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
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Cunoaşterea factorilor şi proceselor de formare a solului în scopul aprecierii folosinţei terenurilor.  

Să înţeleagă modalităţile de identificarea şi interpretare a factorilor restrictivi ai solurilor  

Să poată realiza încadrarea taxonomică a solurilor. 

Să analizeze şi aplice practic importanţa proprietăţilor fizice şi chimice în obţinerea producţiei agricole 

Cunoaşterea proprietăţilor solurilor în vederea utilizarii acestora în concordanţă cu aplicarea diferenţiată a 

tehnologiilor de cultură  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze aptitudini practice în identificarea capacităţii productive a solurilor/terenurilor agricole. 

Să poată determina practic în teren şi laborator proprietăţile solului. 

Să poata organiza desfasurarea protocolului de laborator. 

Să demostreze logică şi organizare în identificarea tipurilor de sol. 

Să poată oferi consultanţă în modul de utilizare a resursei edafice. 

Să participe la activitatile de cercetare în campul de experienţe al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor referitoare la geneza solurilor, proprietăţilor specifice şi 

a taxonomiei solurilor.  

7.2. Obiectivele specifice Insuşirea cunoştinţelor privind factorii implicaţi în formarea solurilor şi geneza 

solurilor 

Să poată interpreta un buletin de analiză a solurilor 

Să poată analiza componentele de mediu şi întocmi fişa de cercetare a solului pe 

teren 

Să cunoască  factorii edafici şi de mediu care influenţează calitatea şi 

productivitatea terenurilor agricole. 

Să cunoască sistemul de taxonomie a solurilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Definiţii şi concepte privind solul. Principii şi concepte 

privind solul şi evoluţia lui în timp.  

Factorii de formare a solului Timpul. Clima. 

Materialul parental. Relieful. Apa freatică şi stagnantă. 

Organismele. 

Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solului. 

Originea părţii minerale a solului (compoziţia 

mineralogică şi petrografică a scoarţei terestre). 

Alterarea principalelor tipuri de roci. Procesele de 

formare a părţii minerale a solului (dezagregarea şi 

alterarea). 

Formarea şi alcătuirea părţii organice a solului 
Biocenoza solului. (Structura şi funcţiile principalelor 

organisme din sol. Microflora solului. Originea părţii 

organice a solului şi compoziţia ei. Descompunerea 

resturilor organice din sol. Humificarea Alcătuirea 

humusului. Tipuri de humus. 

Procese pedogenetice de formare a profilului de sol 
Formarea profilului de sol sau procese care determină 

diferenţierea în adâncime a solului (bioacumularea, 

argilizarea. argiloiluvierea, chiluvierea, criptopodzolirea, 

gleizarea şi stagnogleizarea, salinizarea şi sodizarea, 

migrarea şi acumularea carbonaţilor, procese vertice, 

formarea de allofane) Profilul de sol şi orizonturile 

pedogenetice.  

Proprietăţile fizice ale solului Textura solului. 

Structura solului Densitatea sau greutatea specifică. 

Densitatea aparentă. Porozitatea solului. Proprietăţile 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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fizico-mecanice ale solului. 

Însuşirile hidrofizice, de aeraţie şi termice ale solului 
Apa din sol (forţele ce acţionează asupra apei din sol, 

constantele hidrofizice, stările apei şi formele d eapă din 

sol, permeabilitatea solului pentru apă, pierderea apei 

din sol, regimul hidric al solurilor) Aerul din sol 

(compoziţia aeruli din sol, regimul aerului din sol. 

Temperatura solului (proprietăţile termice ale solurilor, 

regimul termic al solului). 

Proprietăţile chimice ale solului. Coloizii solului. 

Soluţia solului. Reacţia solului. Capacitatea de 

tamponare a solului. 

Taxonomia solurilor. Sisteme internaționale de 

clasificare. Structura Sistemului Român de Taxonomie a 

solurilor. Cadrul natural de formare a solurilor în 

România. 

Descrierea solurilor zonale  

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Identificarea şi descrierea principalelor minerale 

constitutive ale rocilor (proprietăţi, clasificare şi 

descriere) 

Identificarea rocilor magmatice (geneză, clasificare, 

descriere) 

Identificarea rocilor metamorfice (geneză, clasificare, 

descriere) 

Identificarea rocilor sedimentare (geneză, clasificare, 

descriere) 

Materialul organic. 

Testarea teoretică a cunoştinţelor prin utilizarea 

quizurilor interactive pe calculator (CD) şi practică prin 

utilizarea eşantioanelor. 

Morfologia profilului de sol 

Determinarea humusului. 

Determinarea densităţii sau greutăţii specifice, a 

densităţii aparente, porozităţii totale şi porozităţii de 

aeraţie. 

Determinarea carbonaţilor din sol (Calcimetru 

Scheibler) 

Determinarea texturii solului  

Determinarea acidităţii actuale a solului (pHH2O, pHHCl) – 

metode potenţiometrice şi colorimetrice. 

Determinarea indicilor hidrofizici 

Testarea teoretică a cunoştinţelor prin utilizarea testelor 

grilă şi practică prin determinări/interpretări de rezultate 

 

 

Studiul mineralelor 

 

 

Studiul rocilor 

 

Studiul rocilor 

 

Studiul rocilor 

 

Studiul substratelor organice  

Recunoaştere minerale şi 

roci 

 

Teren. Deschidere profil 

Analize 

Analize 

 

 

Analize 

 

Analize 

Analize 

 

Analize 

Testare şi interpretare date 

analitice 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. LAURA PAULETTE, 2008 – Pedologie, Editura Todesco, Cluj Napoca, 320 p.  

2. LAURA PAULETTE, 2007 – Pedologie - Studiul solului în teren şi laborator, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 206 p. 

3. BLAGA GH., FILIPOV F.,  LAURA PAULETTE, RUSU I.,  UDRESCU S., VASILE D. , 2008 – Pedologie. Editura Mega Cluj 

Napoca, 450 p. 

4. FLOREA N., I. MUNTEANU, 2012 -  Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS). Editura  Sitech, Craiova, 205 p. 

5. Lupaşcu Gh., M. Parichi, N. Florea, 1998 – Dicţionar de Ştiinţa şi Ecologia solului. Editura Universităţii Al. Ioan 

Cuza, Iaşi 

Bibliografie Facultativă: 

1. Ianoş Gh., 2004 – Geografia solurilor cu noţiuni speciale de pedologie. Ed. Mirton, Timişoara, 318 p. 

2. ICPA, 1986 - Metodologia de elaborare a studiilor pedologice. Bucureşti. 

3. Canarache A., 1990 – Fizica solurilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti 286 p. 

4. Jenny H, 1941 – Factors in soil formation. McGraw-Hill Book Co., NY 

5.  SECU CRISTIAN, C.V. PATRICHE, 2007 – Solurile lumii. Clasificare, răspândire, caracteristici Editura Terra Nostra, 

Iaşi, 314 p. 

6. *** European Comission, 2005 – Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, Office for oficial Publications 

of the European Communities, Luxemburg. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Conţinutul disciplinei este similar cu cel al disciplinelor din cadrul facultăţilor cu profil horticol al universităţilor din ţară 

şi este completat anual pe baza informaţiilor noi apărute în domeniu şi a dezbaterilor cu fermierii, practicienii şi 

specialiştii Societăţii Naţionale de Ştiinţa Solului. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Răspuns la tematică: conţinut, 

capacitate de sinteză.   

Activitatea la cursuri. 

Examen scris/test grilă 

 

 

80% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea materialului parental 

Determinarea şi interpretarea 

proprietăţilor fizice, chimice şi 

morfologice ale solului 

Teste cu eşantioane/test grilă 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf.dr. Mihai Buta 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf.dr. Mihai Buta 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Conf.dr Claudiu Bunea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0201010109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) Licență 
1.6. Specializarea/ Programul de studii   Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Botanică horticolă 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cătălina Dan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie 
4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv (on-line) bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. 
Studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  obligaţia de a 
respecta orarul destinat cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice desfășurate la faculatte este obligatorie consultarea planșelor 
de studiu și a îndrumătorului  practic; fiecare student va desfașura o  activitate 
individuală sau pe grupuri, cu materialele de laborator puse la dispoziție și descrise 
în îndrumătorul de Lucrări practice. În cazul activității didactice desfășurate on-line 
se adaptează metodele de predare. 
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind: încadrarea sistematică a plantelor, recunoașterea famiilor și a 
plantelor pe teren după caracterele morfologice ale acestora. 
Legătura speciilor cu mediu și dependența acestora de factorii ecologici.  
Determinarea plantelor cu ajutorul determinatoarelor botanice. 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 



C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Dezvoltarea sistematizării noțiunilor teoretice (capacitate de organizare). 
Creează studenților aptitudini pentru urmărirea, descrierea și înțelegerea mai multor discipline de specialitate din 
anii superiori: floricultură, dendrologie, arboricultură, pomicultură, viticultură, legumicultură, micropropagare, 
etc. 
Participarea la activităţile de cercetare prin implicarea studenţilor la experienţele din cadrul proiectelor 
interdisciplinare. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea aptitudinilor în vederea formării unor specialişti în domeniu. 
7.2. Obiectivele specifice Punerea la dispoziția studentului a informațiilor generale privind plantele și 

legătura lor cu mediul. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 

 Principalele sisteme de clasificare ale plantelor, cu privire asupra 
cormobiontelor; Nomenclatura speciilor spontane și cultivate; 
Clasificarea cormobiontelor. 

 Încrengătura Pteridophyta. (Caractere generale, răspândire, clasificare, 
exemple specii reprezentative). 

 Încrengătura Pinophyta (Gymnospermatophyta) 
 Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta) 
 Subcl. Hamamelidae (Amentiferae) 
 Subcl. Rosidae 
 Ord. Fabales (Leguminosales) 
 Ord. Myrtales 
 Subcl. Dilleniidae (Malvidae) 
 Subcl. Caryophyllidae 
 Subcl. Lamiidae 
 Subcl. Asteridae 
 Subcl. Liliidae 
 Subcl. Arecidae (Spadiciflorae) 

Metode de 
predare 

 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
 
1. Principalele sisteme de clasificare ale plantelor cu privire asupra 
cormobiontelor; Nomenclatura speciilor spontane și cultivate; Clasificarea 
cormobiontelor. 
2. Increngatura Pteridophyta. Caractere generale, raspandire, clasificare. Cl. 
Psilophitatae Ord. Rhyniales, Psilotales; Cl. Lycopodiatae, 
Ord.Protolepidodendrales, Selaginellales, Lepidodendrales, Isoetales; Cl. 
Equisetatae, Ord. Hyeniales, Sphaenophyllales, Calamitales, Equisetales; Cl. 
Polypodiatate, Subcl.Primofilicidae, Subcl.Eusporangiidae, Ord. 
Ophioglossales, Ord. Marattiales; Subcl. Leptosporangiidae, Ord. Filicales, Ord. 
Marsileales, Ord. Salviniales. 
3. Increngatura Pinophyta (Gymnospermatophyta). Caractere generale, 
raspandire, clasificare. Cl.Cycadatae, Ord. Pteridospermales, Ord. Caytoniales, 
Ord. Cycadales, Cls. Bennettitatae, Cls. Ginkgoatate, Cls. Pinatae; Ord. 
Cordaitales; Ord. Pinales; Ord. Taxales; Cl. Gnetatae, Ord. Ephedrales, Ord. 
Welwitschiales, Ord. Gnetales. 
4. Încrengatura Magnoliophyta (Angiospermatophyta). Caractere generale, 
raspandire, clasificare. Cl. Magnoliatate, Subcl. Magnoliidae, Ord. Magnoliales, 
Ord. Piperales, Ord. Aristolochiales 
Ord. Nymphaeales, Ord. Ranunculales, Ord. Berberidales, Ord. Papaverales 
5. Subcl. Hamamelidae (Amentiferae). Caractere generale, raspandire, 
clasificare. Ord.Trochodendrales, Ord. Hamamelidales, Ord. Urticales, Ord. 
Cassuarinales, Ord. Fagales, Ord. Fagales, Ord. Juglandales 
6. Subcl. Rosidae. Caractere generale, raspandire, clasificare. Ord. Saxifragales, 
Ord. Sarraceniales, Ord. Rosales 
7. Ord. Fabales (Leguminosales), Ord. Myrtales. Caractere generale, 
raspandire, clasificare. Ord. Myrtales, Ord. Elaeagnales, Ord. Rutales, Ord. 
Sapindales, Ord. Geraniales, Ord. Celastrales, Ord. Rhamnales, Ord. 
Euphorbiales, Ord. Santalales, Ord. Cornales, Ord. Araliales, Ord. Rafflesiales 

 
 
 
Expunere și 
explicații 
 
Identificarea 
plantelor după 
planşe color, 
plante presate şi 
în natură 
 
 
Identificarea 
plantelor după 
planşe color, 
plante presate şi 
în natură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea 
plantelor după 
planşe color, 
plante presate şi 

 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrare laborator 
 
 
 



8. Subcl. Dilleniidae (Malvidae). Caractere generale, raspandire, clasificare. 
Ord. Dilleniales, Ord. Theales, Ord. Violales, Ord. Capparales, Ord. Salicales, 
Ord. Begoniales, Ord. Cucurbitales, Ord. Malvales, Ord. Ericales, Ord. 
Ebenales, Ord. Primulales. 
9. Subcl. Caryophyllidae. Caractere generale, raspandire, clasificare. Ord. 
Caryophyllales, Ord. Cactales, Ord. Plumbaginales, Ord. Polygonales 
10. Subcl. Lamiidae. Caractere generale, raspandire, clasificare. Ord. 
Gentianales, Ord. Dipsacales, Ord. Oleales, Ord. Polemoniales, Ord. Solanales, 
Ord. Plantaginales, Ord. Lamiales 
11. Subcl. Asteridae Caractere generale, raspandire, clasificare. 
Ord. Campanulales, Ord. Asterales. Cl. Liliatae, Subcl. Alismidae; Ord. 
Alismatales, Ord. Hydrocharitales, Ord. Najadales 
12. Subcl. Liliidae Caractere generale, raspandire, clasificare.  
Ord. Liliales, Ord. Zingiberales, Ord.Orchidales, Ord. Bromeliales, Ord. 
Commelinales, Ord. Juncales, Ord. Cyperales, Ord. Poales 
13. Subcl. Arecidae (Spadiciflorae) Caractere generale, raspandire, clasificare. 
Ord. Arecales, Ord. Arales, Ord. Typhales 

în natură 
 
 
 
Identificarea 
plantelor după 
planşe color, 
plante presate şi 
în natură 
 
 
 
Identificarea 
plantelor după 
planşe color, 
plante presate şi 
în natură 

1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Anghel Gh., Paun, si colab., 1975, Botanica, EDP Bucuresti 
2. Beldie Al., Flora Romaniei, Bucuresti, Ed. Academiei Romane, vol I, II, 1977, 1979 
3. Buia Al, si colab., Botanica agricola, vol II, Sistematica plantelor, Bucuresti, Ed. Agro-Silvica, 1965 
4. Ciocirlan V., Flora ilustrata a Romaniei, Ed. Ceres, Bucuresti, 1988, 1990, vol I, II 
5. Cristea V., Practicum de botanica sistematica, Cluj Napoca, 1988 
6. Hodisan I, Pop I., Botanica sistematica, EDP Bucuresti, 1976 
7. Mititelu D., Botanica sistematica, Iasi, 1979 
8. Morariu I., Botanica sistematica si generala, Ed Ceres, 1973 
9. Paun M., Popescu Gh, si colab, Botanica, EDP, Bucuresti 1990 
10. Stana Doina, 2002, Morfologia plantelor, Ed. Academicpres, Cluj Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Morariu I., 1965, Botanica generala si sistematica, Editura Inreprinderea Poligrafica 13 decembrie 1918 
2. Vaczy C., Dictionar botanic poliglot, Bucuresti, Ed. St. Si Encicl., 1980 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor şi nu numai. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Activitate la lucrări practice şi 
rezultate la colocviul de laborator 
Referate de specialitate/ Ierbar 
Rezultatele testelor  

 
25% 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina 
fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu  (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
07 Sept 2020 

Titular curs, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

Titular lucrări de laborator, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

Data avizării în 
departament 
14 Sept 2020 

 
Director de departament, 
Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0201010110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul   Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
     TOPOGRAFIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucrări dr. Ioan Lupuț 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 

 

2 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematică, Fizică 

4.2. de competențe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe minime privind noțiunile de geometrie, trigonometrie, fizică 

etc.. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfășurare a cursului La sfârșitul pledoariei și pe durata desfăşurării cursului, studentii pot adresa 

intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Nu sunt tolerate activităţi colaterale pe durata desfăşurări pledoariei. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Pentru buna desfășurare a lucrărilor practice fiecare student va studia materialele, 

aparatele și instrumentele topografice puse la dispoziție și descrise în 

îndrumătoarele tehnice ale acestora. 

Pe toată durata desfășurării orelor de lucrări practice se impune menținerea 

disciplinei academice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

cu frecvență 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după suport de curs, bibliografie și notițe 9 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren în cadrul 

rețelelor topografice create în scop didactic. 

7 

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren. 6 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activități   

3.7. Total ore studiu individual 31 

3.8. Total ore pe semestru 87 

3.9. Numărul de credite4 3 
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În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

conținutul acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e Să își însușească deprinderile practice pentru ridicările topografice ce se realizează la diferite obiective 

industriale și civile 

Să cunoască modul de utilizare a instrumentelor și aparaturii din dotare, pentru lucrările planimetrice și nivelitice 

specifice topografiei 

Să cunoască metodele de măsurare directe și indirecte a suprafețelor de teren  

Să cunoască modul de calcul a suprafețelor de teren prin toate metodele 

Să  poată descifra un plan topografic realizat la o anumită scară. 

Să poată realiza pe teren linii de pantă proiectate pentru diferite lucrări hidroameliorative și pentru pozarea 

rețelelor edilitare  

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitate de lucru în echipă prin utilizarea tehnicilor de lucru moderne 

Să poată dezvolta proiecte privind înființarea unor obiective horticole și silvice.  

Să poată gândi activități  științifice referitoare la îmbunătățirea  modului de ridicare topografică a terenurilor și 

construcțiilor.  

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională pentru a dobândi deprinderile necesare aplicării 

topografiei la realizarea unor lucrări specifice horticulturii. 

Sa participe la activitățile topografice  din bazele de cercetare ale universității. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Însușirea cunoștințele teoretice și practice cu privire la proiectarea și 

amplasarea pe teren a obiectivelor horticole și silvice la nivelul exigentelor  

actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa înțeleagă importanța aplicativă a disciplinei și legătura acesteia  cu celelalte 

discipline din domeniul horticulturii.. 

Să poată interpreta un plan sau hartă topografică. 

Să cunoască condițiile de lucru pentru încadrarea în toleranțele impuse de 

ridicarea topografică. 

Sa cunoască și să conștientizeze  importanța aplicării corecte a metodelor de 

măsurare la întocmirea planurilor și hărților topografice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

   Obiectul și importanța topografiei 

Forma și dimensiunile pământului 

   Elementele topografice ale terenului 

Unități de măsură pentru lungimi, suprafețe și unghiuri 

utilizate în topografie. 

Unități de măsură folosite în vechile provincii din țara 

noastră 

  Determinarea poziției planimetrice a punctelor 

topografice 

- prin distanțe; 

- prin unghiuri; 

- prin coordonate polare; 

- prin coordona rectangulare. 

  Marcarea și semnalizarea punctelor topografice 

     Marcarea și semnalizarea provizorie. Marcarea și 

semnalizarea definitivă. 

     Jalonarea unui aliniament peste o vale. Jalonarea unui 

aliniament peste un deal cu doi sau trei operatori.              

Măsurarea directă și indirectă a distanțelor 

      Măsurarea unei distanțe orizontale cu ruleta (metoda 

cultelației ) 

      Măsurarea unei distanțe orizontale pe cale paralactică 

(mira orizontală de invar ) 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegeri orale cu ajutorul 

video-proiectorului sau pe 

platforma google-meet 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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     Măsurarea indirectă a unei distanțe orizontale pe un 

teren plan și pe un teren înclinat 

   Operații topografice executate pe teren numai cu 

ruleta și calculul suprafețelor de teren 

 

 Ridicarea unei perpendiculare de pe aliniament. 

Coborârea unei perpendiculare pe aliniament. Trasarea de 

aliniamente paralele la un aliniament dat. Ridicarea în 

plan a unei suprafețe de teren accesibile și cu vizibilitate 

numai cu ruleta .Ridicarea în plan a unei suprafețe de 

teren inaccesibile numai cu ruleta  

   Metode de măsurare a unghiurilor orizontale cu 

ajutorul aparatelor electrooptice 

     Metoda simplă. Metoda repetiției. Metoda reiterației. 

Metoda orientărilor directe 

    Metode de ridicare în plan a suprafețelor de teren 

Metoda triangulației. Metoda intersecției unghiulare 

înainte. Metoda intersecției unghiulare înapoi 

(retrointersecția), Metoda drumuirii (poligonației) și 

prelucrarea acesteia. Metoda radierii. Metoda absciselor 

și ordonatelor . 

   Njvelmentul – noțiuni introductive Definiția și modul 

de raportare a datelor nivelitice                     Noțiuni de 

bază în nivelment: suprafața de nivel zero, suprafața de 

nivel, altitudinea (cota),diferența de nivel (cota relativă). 

Desfășurarea nivelmentului. Rețele de sprijin utilizate în 

nivelment.  

   Tipuri de nivelment 

Nivelmentul geometric. Nivelmentul trigonometric.   

Nivelmentul fizic (hidrostatic). Nivelmentul barometric. 

   Metode de ridicare în nivelmentul geometric 

Radierea de nivelment geometric. Drumuirea simplă de 

nivelment geometric. Drumuirea de nivelment geometric 

combinată cu radierea. Metoda profilurilor longitudinale 

și transversale. Metoda pătratelor. 

   Nivelmentul trigonometric 

Nivelmentul trigonometric la distanțe mici. Nivelmentul 

trigonometric la distanțe mari. 

   Reprezentarea în plan a reliefului terenului 

Metoda planului cotat. Metoda curbelor de nivel. Metoda 

profilurilor. 

   

 

 

 

 

 

Prelegeri orale cu ajutorul 

video-proiectorului sau pe 

platforma google-meet 

 

 

1  prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  prelegere 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 Tachimetrul – teodolit “Zeiss Theo 020 A”  

 Tachimetrul electronic – Builder T100 

Părți componente.Mod de operare pe teren 

  Scara topografică 

Scara topografică numerică. Scara topografică grafică. 

  Calculul coordonatelor absolute ale punctelor 

topografice 

 Transformarea coordonatelor polare în coordonate 

rectangulare și invers.  

  Calculul coordonatelor absolute de la punct la punct 

  Prelucrarea topografică a unei drumuiri închise 

combinată cu radierea  

 Prezentarea temei propuse pentru prelucrare 

  Culegerea datelor din teren și prelucrarea acestora 

 Calculul unghiurilor și compensarea acestora. Calculul 

orientărilor. Calculul coordonatelor rectangulare relative. 

Calculul coordonatelor rectangulare absolute. 

  Raportarea pe plan a coordonatelor absolute. 

Calculul suprafeței de teren luată în considerare prin: 

procedeul analitic; procedeul trigonometric; Procedeul 

 

 

Prezentare laborator și teren 

 

 

Prezentare laborator 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator și teren 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

 

2 lucrări  

 

 

1 lucrare  

 

1 lucrare 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

2  lucrări 

 

 

 

1 lucrare 
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geometric; procedeul mecanic; procedeul cu planimetrul 

electronic. 

  Rectificarea și parcelarea suprafeței de teren 

transpuse pe plan prin procedeul grafic și  

trigonometric. 

  Prezentarea aparatului de nivel “Leica”  

 Culegerea datelor din teren prin metoda nivelmentului 

geometric de la mijloc 

  Prelucrarea unei drumuiri nivelitice închise 

combinată cu radierea  

 Calculul diferențelor de nivel. Calculul cotelor rezultate 

din prelucrarea drumuirii de nivelment geometric. 

  Reprezentarea reliefului terenului prin metoda 

curbelor de nivel 

  Interpolarea și trasarea curbelor de nivel 

  Forme speciale de relief: mamelonul, depresiunea, botul 

de deal, pintenul, valea, șaua, bazinul hidrografic. 

  Nivelmentul geometric longitudinal și transversal. 

Întocmirea unui profil longitudinal.  

Întocmirea unui profil transversal. 

  Panta terenului 

 Mod de exprimare și de calcul. Determinarea pantei pe 

un plan ce prezintă curbe de nivel. Trasarea pe plan a unei 

linii de pantă dată. 

  

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare  

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Pop Nicolae (2008) – Topografie și aplicații practice inginerești. Ed. Risoprint Cluj-Napoca 
2. I.N.Leu, V. Budiu, Ana Ciotlăuș etc.(1999) – Topografie și cadastrul agricol. Ed. Did și pedag. București 
3. Mureșan D., V. Budiu, Ana Ciotlăuș -(1988) –Topografie și desen tehnic. Tipo Agronomia Cluj-Napoca 
 

 
Bibliografie Facultativă 

1. P. Ionescu, M. Rădulescu (1975) – Topografie generală și inginerescă. Ed. Did. și pedag. București 
2. N.Pop (2010) – Topografie și trasări inginerești. Ed.Risoprint Cluj-Napoca 
3. I.N.Leu, V. Budiu, Ana Ciotlăuș (2002) –Topografie generală și nginerească. Ed. Did.și pedag. R.A.București 
4. N. Pop, M. Ortelecan (2005) – Topografie inginerească Curs – Ed. AcademicPress Cluj-Napoca 

          

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi conţinutului cursului,cu cele mai actuale teme şi probleme din domeniul 

măsurătorilor terestre cadrele didactice şi studenţii participă anual la întâlnirea cu specialiştii din domeniu în cadrul 

Simpzionului GeoCAD precum şi la reuniunile de sesiuni ştiinţifice din cadrul universităţii noastre. 

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Însușirea  problemelor privind : 

 - modul de ridicare topografică a 

suprafețelor de teren cu scopul amplasării 

diferitelor obiective horticole, silvice 

industriale, civile etc.; 

 - modalitățile de calcul a suprafețelor de 

teren; 

 - rectificarea și parcelarea suprafețelor de 

teren; 

 - modalitățile de reprezentare reliefului 

terenului pe planurile topografice;  

 

 

Examen  

oral 

 

 

 

 

                                  

 

70% 
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 - trasarea liniilor de pantă proiectată. 

10.5. Seminar/Laborator   Stăpânirea cunoștințelor teoretice și 

practice cu privire la: 

- cunoașterea părților componente ale unui 

teodolit și a modului de lucru cu acesta; 

-  utilizarea scării topografice numerice și 

grafice; 

- culegerea datelor din teren și prelucrarea 

unei poligonații închise; 

 - realizarea unei drumuiri nivelitice 

închise și modul de prelucrare a acesteia; 

 - întocmirea profilurilor longitudinale și 

transversale  

 Două verificări pe parcurs 

constând în probe scrise și o 

probă aplicativă pe  teren 

 

 

 

 

 

Două verificări pe parcurs 

constând în probe scrise și o 

probă aplicativă pe  teren 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însușirea informației științifice transmisă prin prelegeri si lucrări aplicative în laborator la nivel acceptabil. Obținerea 

notei de trecere la verificările pe parcurs și la proba aplicativă este condiție de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licența/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut)- pentru nivelul de licența se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina opționala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activități didactice si studiu individual). 

 

 

Data completării 

08. 09. 2020 

                            

 

                            Titular curs                                                                                

Conf.. univ. dr. Nicolae Pop 

 

                  Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Ioan Lupuț 

Data avizării în 

departament 

14. 09. 2020 

 

 

Director de departament 

   Conf  univ. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din ________             Formular USAMV 0201010111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Fiziologia plantelor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Ștefania Gâdea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Sorin Vâtcă 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica,  Biofizică, Biochimie, 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să posede cunostinte referitoare la biodiversitatea plantelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studenții pot adresa întrebări referitoare la continutul expunerii. 
Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie prezența halatului, precum și respectarea 
normelor de siguranța și protecția muncii. Fiecare student are obligația să se implice 
activ în experiențele intreprinse.  

 
Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor online 

utilizate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 34 
3.8. Total ore pe semestru 90 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Însușirea limbajului fiziologic specific disciplinei studiate; 
Cunoaşterea condiţiilor interne şi externe care stau la baza derulării proceselor fiziologice; 
Cunoașterea și înțelegerea randamentului fotosintetic la plantele de tip C3, C4 şi CAM; 
Cunoașterea mecanismului de creștere și dezvoltare a plantelor 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Cunoaşterea manifestărilor vitale care caracterizează universul vegetal 
Înţelegerea particularităţilor proceselor fiziologice ale plantelor: 
Perceperea modalităţii în care mediul extern poate influenţa derularea manifestărilor vitale ale plantelor. 
Participarea la activitatile de cercetare intreprinse în campurile interdisciplinare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu procesele fiziologice specifice plantelor; 
Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe şi competenţe în domeniu care să ofere 
studenţilor posibilitatea cunoaşterii manifestărilor vitale ale plantelor, dar şi 
alternativa unei intervenţii practice, în funcţie de interesele de producţie. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea unor abilităţi practice pentru demonstraţia experimentală a 
principalelor manifestări vitale ale organismului vegetal; 
Formarea unor competenţe practice şi a unei educaţii informaţionale în 
domeniul fiziologiei vegetale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs 
Număr de ore – 28 
Introducere în fiziologia vegetala 
Fiziologia celulei vegetale 
Regimul de apă al plantelor 
Nutriţia minerală a plantelor 
Fotosinteza la plante 
Sursele de carbon pentru fotosinteză. 
Mecanismul și tipuri de fotosinteză la plante. 
Fotosinteza şi producţia. 
Respiraţia plantelor 
Creşterea plantelor 
Etapele şi mecanismul creşterii diferitelor organe ale plantei. 
Rolul substanţelor stimulatoare, inhibitoare și retardante în 
viaţa plantelor. 
Dezvoltarea plantelor 
Mişcările plantelor 
Bolile fiziologice ale plantelor 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
1 prelegere 
2 prelegeri 

 
 
 

1 prelegere 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
8.2. Lucrări practice 
Număr de ore – 28  
Procese fizice și fiziologice la nivel celular 
Determinarea presiunii osmotice şi a forţei de sucţiune la 
celulele vegetale 
Regimul de apă al plantelor.  
Nutriţia minerală.  
Studiul pigmenţilor clorofilieni 
Metode de determinare a intensităţii fotosintezei 
Determinarea intensităţii respiraţiei 
Identificarea zonelor de crestere la nivelul diferitelor 
compartimente ale plantei 
Mişcările plantelor inferioare şi superioare 
Verificarea cunoştinţelor. Colocviu practic 

 
 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
Studiu experimental 
 
Studiu experimental 
 

 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator 
 
3 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Notiţe curs; 
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2. Ştefania Gâdea, 2003, Fiziologie vegetală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca; 
3. Ştefania Gâdea, 2013, Fiziologia plantelor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4. Suciu T. şi colab., 1982, Fiziologie vegetală, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 
5. Vâtca S., si colab., 2008, Fiziologie vegetală – lucrări practice, Ed. AcademicPres, Cluj Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
1. Trifu M., Bărbat I., 1997, Fiziologia plantelor (capitole alese), Ed. Viitorul Românesc, Cluj-Napoca, 
2. Suciu T., Ştefania Gâdea, 1997, Fiziologia plantelor – Lucrări practice, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 
3. Cristina Dobrotă, Yamashita M., 1999, Creşterea şi dezvoltarea plantelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme și probleme practice , cadrele didactice participă la simpozioane și manifestări științifice în domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 
10.4. Curs Cunoaşterea proceselor și manifestărilor 

fiziologice ale plantelor, dar şi alternativa unei 
intervenţii practice, în funcţie de interesele de 
producţie. 

Continuă 
Verificare pe 

parcurs 
60% 

10.5. Seminar/ 
Laborator  

Înţelegerea fenomenelor fiziologice şi 
urmărirea acestora în practica horticolă; 
Însuşirea principalelor metode de investigare 
specifice fiziologiei vegetale şi aplicaţiile lor 
practice; 

Teste de verificare 
Colocviu practic 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la testele pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 
 

Data completării 
8.09.2020 

 

Titular curs 
Conf. dr. Ștefania Gâdea 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr. Sorin Vâtcă 

 
Data avizării în 
departament 

14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201010112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii  Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura  

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucrari dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere 

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate in grup cu materialele sportive  puse la dispozitie 

.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
  1 3.3.seminar/laborator/proiect  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56  56 3.6.seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite
4  
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

Vor lua la cunostinta fiecare material teoretic, iar apoi vor practica pe echipe aceste cunostinte teoretice in cadrul 

jocurilor sportive organizate 

Studentilor li se va prezenta la inceputul fiecarei ore de curs probleme teoretice, fie cu ajutorul planselor 

explicative fie prin demonstrare iar apoi fierare vor incerca sa exemplifice ceea ce le-a fost aratat 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivele educaţiei fizice sunt realizate cu ajutorul unui sistem de mijloace ce  

trebuie cunoscute, selecţionate în funcjie de scopurUe ce urmează a fi realizate, 

dar şi în  

funcţie de nivelul pregătirii elevilor. In educatie fizică, continutul, mijloacele, 

metodele,  

formele de organizare a lectiei sunt influenţate direct de spajiul disponibil, de 

dotarea cu  

materiale sportive, de echipamentul sportiv necesar, de condiţiile igienice ce pot 

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

selectate şi adaptate pentru realizarea sardnilor procesului de predare - învăţare - 

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

fizic (considerat ca mijloc de bază) şi materialele, aparatele, instalaţiile şi spaţiul 

de  

lucru (socotite ca mijloace ajutătoare fără de care eficienţa exerciţiului fizic este 

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

corecta si armonioasa, la cresterea potentialului de munca si nu in ultimul rand 

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

sistematica a exercitiilor fizice in functie de bugetul de timp liber. In acest 

context, educatia fizica si sportul alaturi de disciplinele de specialitate isi aduce 

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1 

 

Tema 1: Joc de badminton 

 

Tema 2: Repetare si consolidare. Scoala alergarii. 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Lectia 2 

 

Tema 1: Scoala sariturii 

 

Tema 2: Dezvoltarea  vitezei de reactive si executie 

 

Lectia 3 

 

Tema 1: Consolidarea vitezei de reactive 

 

Tema 2: Volei.Pozitia  fundamentala. 

 

Lectia 4 

 

Tema 1: Volei. Deplasarea in teren 

 

Tema 2: Pasa de sus cu doua maini 

 

Lectia 5 

 

Tema 1: Serviciul si preluarea din serviciu 

 

Tema 2: Pasa de jos cu doua maini 

 

Lectia 6 

 

Tema 1:Blocajul 

 

Tema 2: Preluare in cadrul autodublarii 

 

Lectia 7 

 

Tema 1: Norma de control 

 

Tema 2: Joc bilateral volei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 
 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 

-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 
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tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Cojocaru A., Ioniţă M., Volei- Caiet de lucrări practice, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 

- Drăgan A., Volei- noţiuni de bază, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 

- Mureşan A., Volei, Bucureşti, Editura Fundației România de Mâine, 2008 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului lucrarilor practice, 

cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la ale comisiilor de specialitate cu teme din 

domeniul sportului unde se intalnesc ,cadre de specialitate fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a domeniului 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator  

 

Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 

 

Lectie de verificare – norme 

de control  

  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 

 

30% 

 

 

 

 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

Stapanirea cunostintelor a temelor abordate si efectuarea  lucrarilor practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de 

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completări 

8.09.2020 

Titular curs 

.......................................... 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Botanică, Topografie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale privind Horticultura 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să recunoască şi să identifice speciile de plante. 

Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare. 

Consolidarea cunoştiinţelor teoretice.  

Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice. 

Formarea abilităţilor necesare mânuirii în teren a instrumentelor topografice 

Cunoştiinţe despre ridicarea unui plan topografic și utilizarea teodolitului şi mirei topo. 

Lucrări generale în Legumicultură. 

Lucrări generale în Floricultură.. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însusească cunoştiintele referitoare la botanică, pedologie, topografie şi 

horticultură generală. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă distribuţia solurilor şi a plantelor. 

Să recunoască tipurile de sol şi plantele 

Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice. 

Desființarea culturilor anterioare din sere și solarii. 

Pregătirea solului pentru ciclul 2 din sere și solarii. 

Aplicarea de îngrășăminte organice și chimice, doze. 

Plantarea de răsaduri. 

Recoltarea semințelor. 

Pregătirea amestecului de pământ pentru înfiinţarea culturilor la ghiveci. 

Semănatul şi repicatul a plantelor floricole anuale, bienale şi perene 

Înmulţirea vegetativă a plantelor floricole: bulbi, rizomi, tuberobulbi, marcotaj, 

altoire. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

Determinarea speciilor de plante 

Prelevarea plantelor în vederea conservării în ierbare 

Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor 

morfologice. 

Verificarea şi rectificarea teodolitelor şi nivelelor 

 

Ridicarea planimetrică a terenurilor cu mira şi teodolitul 

Prelucrarea datelor obţinute şi întocmirea planului 

terenului 

Identificarea pe teren şi descrierea tipurilor de sol 

Întocmirea fişelor de cercetare a profilului de sol. 

Lucrări generale în Legumicultură 

Lucrări generale în Floricultură. 

 

 

Studiul plantelor 

Strângerea de plante 

Determinarea plantelor 

 

Verificarea şi ajustarea 

aparaturii 

Măsurători 

Calcule matematice şi desen 

 

Identificarea solurilor. 

Întocmirea fişei 

Lucrări specifice 

Lucrai specifice. 

 

 

 6.lucrări practice 

8. lucrări practice 

6. lucrări practice 

 

1.lucrări practice 

 

16. lucrări practice 

3. lucrări practice 

 

16. lucrări practice 

4. lucrări practice 

30. lucrări practice 

30. lucrări practice 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
Ioan Pacurar, Mihai Buta 2007- Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole - lucrări  
practice Ed. AcademicPres Cluj Napoca, Rodica Vârban, A.Stoie, Doina Stana, Botanica sistematică, îndrumător de lucrări practice,  
2009, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca,  

 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu reprezentanți din sectorul privat, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Cunoaşterea plantelor. 

Recunoaşterea tipurilor de sol 

Utilizarea instrumentelor topografice 

şi întocmirea unui plan. 

Activitatea şi gradul de implicare la 

lucrările practice desfășurate. 

Însușirea cunoștiințelor. 

 Verificare practică si teoretică 

 

20% 

20% 

20% 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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II.  
Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010223 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Etică şi integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare E 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere si terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 0 

3.4.Total ore din planul de invatamant 14 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 16 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4   1 
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       În cazul activităților desfășurate online se adaptează metodele de predare pentru respectarea conținutului din 

fișa disciplinei. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Competenţa de identificare şi soluţionare a situaţiilor cu implicaţii de natură etică în cadrul activităţilor didactice, 

profesionale şi de cercetare ştiinţifică;  Competenţe de analiză, interpretare, elaborare şi implementare a codurilor 

etice şi de conduită academică sau profesională; 
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Competenţa de a înţelege necesitatea unui comportament etic în cadrul activităţilor didactice, de cercetare 

ştiinţifică, precum şi implementarea sa în viaţa academică, socială şi profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei   Însuşirea  de către studenţi într-un  mod  adecvat  a  conceptelor şi normelor  

specifice eticii şi  integritaţii  academice pentru  aplicarea  lor  în  dezvoltarea   

unei   cariere   profesionale  caracterizată de probitate. 

7.2. Obiectivele specifice   Abilitatea studenţilor de a înţelege necesitatea unui comportament etic, 

asumarea valorilor etice, însuşirea şi aplicarea acestora, precum şi dobândirea 

competenţei de a realiza cercetări ştiinţifice prin respectarea normelor etice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Obiectul şi problematica eticii şi deontologiei 

academice.  

 

 Fundamentele eticii, abordări interdisciplinare. 

Codificarea eticii.  Etica aplicată. 

    

Principiile etice ale cercetării ştiinţifice. Metode şi 

tehnici de cercetare ştiinţifică 

    

Responsabilitate socială şi deontologie academică.  

    

Proprietatea intelectuală. Problematica drepturilor de 

autor.   

 

 Plagiatul şi alte forme de lipsă de integritate academică 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

4 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE  

 

 

 

 

 
        Bibliografie Obligatorie: 

1. Legea  206/2004  privind  buna  conduită  în  cercetarea  ştiinţifică,  dezvoltarea  tehnologică  şi inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 

2. Legea  8/1996  a  drepturilor  de  autor  şi  drepturilor  conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015   
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 

3. Oficiul    European    pentru    Drepturi de    Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-proprietatea-intelectuala 
4. Şercan Emilia, Deontologie academică, Ghid practice http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-



 

 3 

Academica.pdf 
5. Codul de etiă şi deontologie universitară al USAMV Cluj-Napoca, http://www.usamvcluj.ro/index.php/codul-de-etica 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Manualul    european    privind    etica    în    cercetare  elaborat  de  Comisia  Europeană,  

https://ec.europa.eu/research/science society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf 

2. Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom. 

3. Constantinescu, Mihaela  Mureşan, Valentin. (2013). Instituţionalizarea eticii -mecanisme şi instrumente; Editura 

Universităţii din Bucureşti, Bucureşti; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea obiectului şi 

problematicii eticii şi deontologiei 

academice şi  profesionale, a 

metodelor şi tehnicilor de cercetare 

ştiinţifică, precum şi principalele 

probleme etice care vizează 

activitatea ştiinţifică universitară.     

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

 

 

     100% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator            

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8/09/2020 

 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 
Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 



Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV-CN  0201010224 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Cultură și tradiție în horticultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Cătălina Dan  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucrări dr. Cătălina Dan 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conținut2 DC 
Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 14 din care: 3.5.curs 14 3.6. seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   6 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 16  
3.8. Total ore pe semestru 30  
3.9. Numărul de credite4 1  
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv (on-line), bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. 
Studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii, fiind atrași să 
participe activ la discuțiile abordate. Fiecare student va desfașura o  activitate 
individuală sau în echipe. Disciplina academică (punctualitate, responsabilitate, 
comportament adecvat, etc.) se impune pe toată durata de desfășurare a orelor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului Nu este cazul 

 
 
 
 
 



6. Competenţe specifice acumulate 
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Studenții vor fi încurajați să își dezvolte competențe profesionale cu ajutorul cărora să poată selecta, 
combina și utiliza concepte interdisciplinare și culturale, să poată să înțeleagă, interpreteze și utilizeze 
adecvat noțiuni specifice horticulturii, să poată să transfere capacitățile dobândite, să își dezvolte un mod 
de reflecție constructiv, creativitatea și sistematizarea ideilor legate de horticultură. Vor dobândi 
informații despre etapele dezvoltării horticulturii, ramurile disciplinei, personalități marcante în 
horticultură, impactul pe care l-au avut activitățile horticole asupre societății în general. Vor avea contact 
cu tehnici actuale și de viitor care pot fi aplicate în horticultura modernă. 

C
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e 
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Se urmărește integrarea cunoștințelor materiei cu cele de la alte discipline, astfel încât studenții să poată 
valorifica cunoștințele și competențele profesionale dobândite. Se are în vedere dezvoltarea unor abilități 
de muncă în echipă, comunicare, autonomia învățării și a organizării timpului de studiu individual, 
inițiativa și formarea continuă, dezvoltarea eticii profesionale și a spiritului civic&ecologic. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea aptitudinilor în vederea formării unor specialişti în 
domeniu, care să  cunoască contextul general al horticulturii, înțelegând 
metodele tradiționale de cultură și cercetând inovațiile în domeniu, în 
căutarea unor soluții durabile corelate cu situația locală, națională, 
globală. 

7.2. Obiectivele specifice Însușirea cunoștințelor fundamentale din domeniul horticol, specifice 
principalelor ramuri. 
Să prezinte noțiuni generale despre evoluția horticulturii pe teritoriul 
țării, în contextul evoluției, corelate cu factorii de mediu și 
disponibilitatea resurselor. 
Să introducă studenții în ramurile horticulturii (legumicultura, 
pomicultura, viticultura, floricultura, arboricultura, etc.). 
Prezentarea unor situații specifice care au dus la modernizarea/inovarea 
tehnicilor întâlnite în culturile horticole. Căutarea de posibile 
soluții/îmbunățățiri la probleme curente în domeniul horticol. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
Definiția horticulturii. Ramurile horticulturii. 
Istoricul horticulturii. Tradiție și modernitate în horticultură. 
De la primele dovezi despre cultivarea și domesticirea plantelor, 
până la tehnici moderne de cultură. 
Horticultura din punct de vedere antropologic. Rolul plantelor în 
evoluția umană. 
Rolul horticulturii. Intervenții prioritare. 
Terapii horticole.  
Horticultura urbană.  
Tehnologii ecologice în horticultură. 
Problematici specifice domeniului horticol. Provocări și soluții. 
Restructurarea horticulturii în România. Nume de referință și 
influența avută în dezvoltarea horticulturii. 
Cererea de pe piață și modul în care influențează culturile 
horticole. 
 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE- nu este cazul   



 Bibliografie obligatorie: 
1. Horticultura României de-a lungul timpului, vol 1-5, Editura Academiei Române. 
2. Programul de dezvoltare a horticulturii (2013-2020). Ministerul agriculturii. 

http://maia.gov.md/sites/default/files/article/1545249_md_programul_de_d.pdf 
3. Surse online 

Bibliografie facultativă: 
1. Articole de specialitate, interdisciplinare. 
2. Metode noi de cultură, inovații în horticultură. Culturi de viitor. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului cu cele mai actuale teme şi probleme practice, 
cadrele didactice participă la simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul USAMV-
urilor, conferințe cu specific biologic, evenimente de profil, au o formare continuă și caută să fie mereu la 
curent cu rezultatele diseminate în publicații de profil. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs 

Evaluare formativă: sarcini de 
lucru individuale și în echipe. 

Activitatea pe parcursul 
semestrului.  
Referat bibliografic, de 
documentare. 

50% 
 
50% 
 

10.5. Seminar/Laborator  -   
 

 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere la 
verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina 
fundamentala), DD (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu  (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
 07 Sept 2020 

Titular curs, 
Șef lucrări dr. Cătălina Dan 

Titular laborator, 
-  

Data avizării în 
departament 
14 Sept 2020 

 
Director de departament, 
Conf.dr. Claudiu Bunea 

 

http://maia.gov.md/sites/default/files/article/1545249_md_programul_de_d.pdf


Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010215 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul I Horticultură și Peisagistică
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Horticultură
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. 
Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de 

specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Audierea cursului; frecvența minimă 80%.
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

1
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect

1

3.4.Total ore din planul de invatamant 28
din care: 
3.5.curs

14 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 3

3.7. Total ore studiu individual 24
3.8. Total ore pe semestru 52

3.9. Numărul de credite4 2

 



6. Competențe specifice acumulate
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– utilizarea adecvată a terminologiei horticole în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, 

evidențierea bunelor practici etc.
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– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice horticulturii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei

Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  participarea  la  evenimente  științifice  studențești  naționale  și  internaționale
desfășurate în limba engleză;
-  participarea  la  mobilități  Erasmus,  care  implică  o  bună  cunoaștere  a  limbii
engleze;
- comunicarea in limba engleză cu studenți de la universități partenere;
-  adaptarea  vorbirii  la  particularităţile  auditoriului/  interlocutorului  (stil  formal/
informal);
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
- comunicarea dezinvoltă într-un mediu profesional în care este necesară utilizarea
limbii engleze.

8. Conţinuturi
8.1. Curs  
Număr  de ore – 14 
Farming in Britain – The Article
Animal Breeding – The Noun (I)
Crops – The Noun (II) 
Herbs – The Adjective
Flowers – The Adjective; Degrees of Comparison
Test

Metode de predare

- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă

Observații 
(1 curs= 2 ore)

4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
1 oră
1 oră

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
Număr  de ore – 14 
Farming in Britain – The Article
Animal Breeding – The Noun (I)
Crops – The Noun (II) 
Herbs – The Adjective
Flowers – The Adjective; Degrees of Comparison
Test

Metode de predare
- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă
- exerciții de team-building

Observații
(1 seminar= 1 oră/săptămână)

4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
1 oră
1 oră

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agriculture and Horticulture, Skopje, 2009
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din

nota finală
10.4. Curs - fluența și acuratețea limbii engleze;

- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. Seminar/
Laborator 

- participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze orale și 
scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201010217 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul I Horticultură și Peisagistică
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Horticultură
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 2
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Audierea cursului; frecvența minimă 80%.
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 28
din care: 
3.5.curs

1 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 5

3.7. Total ore studiu individual 50
3.8. Total ore pe semestru 78

3.9. Numărul de credite4 3

 



6. Competențe specifice acumulate
C
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– utilizarea adecvată a terminologiei horticole în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, evidențierea 

bunelor practici etc.

C
om

pe
te

nț
e

tr
an
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– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 
de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice horticulturii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 
academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  participarea  la  evenimente  științifice  studențești  naționale  și  internaționale
desfășurate în limba engleză;
- participarea la mobilități  Erasmus, care implică o bună cunoaștere a limbii
engleze;
- comunicarea in limba engleză cu studenți de la universități partenere;
-  adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil formal/
informal);
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
-  comunicarea  dezinvoltă într-un  mediu  profesional  în  care  este  necesară
utilizarea limbii engleze.

8. Conţinuturi
8.1. CURS  Număr  de ore – 14 
Fruit-growing and Vegetable-growing – The Pronoun(I)
Fruit Trees (I) – The Pronoun(II)
Fruit Trees (II) – The  Verb - Present time
Medicinal Plants – The Verb - Future time
Irrigation – The Verb - Past Time
Agricultural Products and Foodstuff – The Verb – Present Perfect
Test

- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă

4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
1 oră

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  Număr  de ore – 14 
Fruit-growing and Vegetable-growing – The Pronoun(I)
Fruit Trees (I) – The Pronoun(II)
Fruit Trees (II) – The  Verb - Present time
Medicinal Plants – The Verb - Future time
Irrigation – The Verb - Past Time
Agricultural Products and Foodstuff – The Verb – Present Perfect
Test

- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă
- exerciții de team-
building

4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
1 oră

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agriculture and Horticulture, Skopje, 2009
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere
din nota finală

10.4. Curs - fluența și acuratețea limbii engleze;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor 
lexicale și gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu 
terminologia aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze 
orale și scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor 
lexicale și gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu 
terminologia aferentă specialității;
- frecvența;

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                Formular USAMV  0201010319 (codul disciplinei) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Agricultura 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Conducerea Tractorului 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DFac 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

În primele 7 şedinţe (prelegeri) sunt prezentate noţiuni teoretice privind comenzile 

tractoarelor, aparatura de bord și tehnica conducerii tractoarelor iar în ultimele 7 

şedinţe de lucrări practice sunt conduse cele trei tractoare din dotarea 

Departamentului (U-683, U-445, Kubota) Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfasurare a lucrarilor 

  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite
4 0 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 
C
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e Să cunoască elementelor generale despre utilizarea tractoarelor . 

Să cunoască construcţia, funcţionarea şi exploatarea raţionala a tractoarelor şi a utilajelor de transport utilizate în 

horticultură. 

Să cunoască tehnica conducerii tractoarelor. 
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Sa poata achizitiona masini si utilaje performante si necesare lucrarilor specifice.  

Sa poata lucra cu aceste utilaje.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însusirea cunostintelor teoretice şi practice în vederea utilizării corecte a 

tractorului universal în agregat cu maşinile agricole sau cu remorci universale; 

Cunoaşterea aparaturii de bord şi a organelor de comandă ale motorului, 

transmisiei şi echipamentului de lucru la tractoare;  

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea deprinderilor necesare conducerii tractorului şi efectuãrii lucrãrilor 

agricole de cãtre student. 
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8. Conţinuturi 

8.1.CURS Metode de predare 
 

Observaţii 
 

 

 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Naghiu, Livia, Baza energetică pentru horticultură, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 355 pg. (ISBN 978-973-751-811-8) 

 
Bibliografie Facultativă: 

1 Abăităncei, D., Bobescu, Gh., Motoare pentru automobile, Editura 
2 Bobescu, GH., , Motoare pentru automobile şi tractoare, Vol. II, Dinamică, Calcul şi construcţie, Editura Tehnică, 

Chişinău, 1998. 
3 Popa, B., Băţaga, N., Căzilă, Aurica, Motoare pentru autovehicule, Editura Dacia,            Cluj-Napoca, 1982. 

4 Turcoiu, T. ş.a., Echipamente de injecţie pentru motoare cu ardere internă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987. 

 

Nr. 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
 

Metode de predare Observaţii 

1 

 Introducere. Principalele tipuri de tractoare folosite în 

agricultura României. Alcătuirea generală a tractoarelor. 

Clasificarea tractoarelor Cerinţe impuse tractoarelor 

Prelegere 
2 prelegere 

 

2 

Alcătuirea generală a motorului şi funcţionarea 

acestuia. Organe de comandă a motorului. Aparatura de 

control a motorului tractoarelor 

Prelegere 

 
2 prelegere 

 

3 

Transmisia tractoarelor, organe de rulare, direcţie şi 

frânare. Organe de comandă a transmisiei. Organe de 

comandă a mecanismelor de direcţie şi frânare. 

Prelegere 

 
2 prelegere 

 

4 

 Echipamentul de lucru al tractoarelor. Organe de 

comandă a echipamentului de lucru al tractoarelor. 

Regimul de funcţionare a echipamentului de lucru 

 

Prelegere 

 
2 prelegere 

 

 

5 

Instalaţia electrică a tractoarelor. Organe de comandă a 

echipamentului electric al tractoarelor. Instalaţia 

pneumatică pentru frânarea remorcilor. 

Prelegere 
2 prelegere 

 

6 

Tehnica conducerii tractorului. 

Pornirea şi oprirea motorului cu ardere internă care 

echipează tractoarele. Pornirea de pe loc a tractorului 

Particularităţile conducerii tractorului în agregat cu 

remorci şi maşini agricole 

Prelegere 

2 prelegere 

 

7 

Mersul în linie dreaptă cu schimbarea vitezelor. Frânarea 

şi oprirea tractorului. Particularităţi de conducere în 

viraje şi mersul înapoi. Conducerea tractoarelor pe 

terenuri în pantă.  

Prelegere 

 2 prelegere 

 

8 
  Întreţinerile tehnice ale tractoarelor. Reguli de 

protecţia muncii şi PCI la folosirea tractoarelor agricole. 

Manevrarea tractorului 

 
2 prelegere 

9 
Cuplarea maşinilor agricole la tractor. Dispozitive de 

cuplare şi remorcare  . 

Manevrarea tractorului 

 
2 prelegere 

10 

Pornirea de pe loc a tractoarelor, folosirea 

ambreiajului şi combinarea treptelor de viteze la 

tractoarele Kubota, U-683, U-445 

Manevrarea tractorului 

 
2 şedinţă de poligon 

 

11 

Deplasarea tractorului la mersul sinuos printre jaloane 

cu faţa şi cu spatele. Manevrarea tractorului pentru 

parcarea cu faţa, cu spatele şi parcarea lateralã. 

Manevrarea tractorului 

 
2 şedinţe de poligon 

 

12 

Cuplarea maşini agricole la ridicătorul hidraulic, 

acţionarea manetelor distribuitorului hidraulic, 

selectarea modului de lucru a instalaţiei hidraulice 

monobloc a tractorului U-445. 

Manevrarea  

tractoarelor 

 

2 sedinţe de poligon 

 

13 
Utilizarea prizei de putere în regim de lucru 

independent sau sincron. 

Manevrarea  

tractoarelor 

2 şedinţă de poligon 

 

14 
 Proba practicã şi teoretică a examenului în vederea 

obţinerii unei diplome de conducere a tractorului 

Manevrarea  

tractoarelor 
2 şedinţă de poligon 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa intalniri si simpozioane in domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea si identificarea partilor 

componente ale tractoarelor studiate 

Conducerea tractorului printre jaloane 

in poligon, mers sinuos walk, parcare 

cu fata si cu spatele 

sumativă(E) / continua 

(VP) 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef.lucr.dr.ing. Topan Calin Gheorghe 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef.lucr.dr.ing. Topan Calin Gheorghe 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură - Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură /4 ani la Zi 

1.7. Forma de învăţământ IF  - Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei AGROCHIMIE 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Mărghitaş Marilena   

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucr. dr. Pop Tiberia   

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematică, Chimie, Pedologie, Botanică, Biochimie, Biofizică şi Agrometeorologie, Fiziologie 

vegetală, Agrotehnică şi tehnică experimentală. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştiinţe teoretice referitoare la agroecosistem, factorii de mediu şi 

masurile exercitate de om asupra acestora. Bioproductivitatea agroecosistemelor depinde   de 

factori de ordin climatic, nutriţional, biologic şi socio-economic (management). 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice de laborator este absolut obligatorie prezenţa cadrului didactic 

specializat în domeniul agrochimic şi consultarea acestuia în timpul efectuarii 

concrete a analizelor agrochimice de laborator . Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în 

proceduri şi îndrumătorul de lucrări practice. Disciplina academică este imperios 

necesară pe toată durata  desfăsurării  lucrărilor agrochimice în laborator şi  teren. 
Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor online utilizate

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4. Tutorială 4 

3.4.5. Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4   4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască  limbajul agronomic şi agrochimic specific pentru înţelegerea  disciplinei de Agrochimie; 

Să cunoască caracteristicile şi modul de funcţionare a bioproductivităţii agroecosistemelor;  

Să înteleagă principiile teoretice şi măsurilor practice care stau la baza cunoaşterii resurselor agrochimice şi 

managementul utilizării lor în agricultură şi horticultură, în condiţiile optimizării agrochimice  a sistemului sol-

plantă şi obţinerii de producţii agricole şi horticole superioare cantitativ şi calitativ, cât şi rentabilizarea acestora; 

Să dobândească cunoştiinţe referitoare la valorificarea resurselor organice naturale, managementul terenurilor si a 

fertilizarii sistemelor  agricole şi horticole, bunele practici agricole de ferma, respectarea naturii si a 

biodiversitatii (managementul ecologic, managementul cresterii si intretinerii animaleleor) conform strategiei UE 

propusă pentru dezvoltarea spatiului rural ,  implemetarea  măsurilor  dezvoltarii arealelor montane, intarirea 

managenetului specific zonelor rurale, dezvoltarea satelor si evolutia lor  spre civilizatia moderna; 
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Să demonstreze capacitatea de a caracteriza principalii indici agrochimici care stau la baza fertilizării raţionale a 

plantelor şi principalele resurse organice naturale şi  minerale aplicate în sistemele de agricultură durabilă; 

Să-şi însuşească studenţii cunoştinţele practice fundamentate teoretic privind necesitatea utilizării îngrăşămintelor 

şi amendamentelor la culturi agricole şi horticole cât şi fundamentarea economică şi ecologică a consumului de 

fertilizanţi în agricultură şi horticultură; 

Să fie capabili să monitorizeze principalii factorii agrochimici de diferenţiere a dozelor de nutrienţi pentru plante 

în vederea realizării fertilizărilor raţionale şi eficiente în sporirea fertilităţii şi productivităţii solurilor şi a 

producţiilor vegetale calitativ şi cantitativ superioar care să asigure siguranţa şi  securitatea alimentară; 

Să poată stabili eficienţa economică a sistemului sol-plantă-îngrăşăminte la diferitelor culturi agricole – horticole; 

Să participe la activităţile de monitoring agrochimic al solurilor şi programul de  cercetare al disciplinei de 

Agrochimie. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însuşească cunoştiinţele de agrochimie referitoare la rolul elementelor 

nutritive in viata plantelor şi necesarul plantelor în nutrienţi cât şi eficientizarea 

şi optimizarea sistemelor de fertilizare la principalele specii vegetale pentru 

obţinerea unor producţii agricole şi horticole superioare cantitativ şi calitativ cu 

menţinerea şi sporirea fertilităţii solului şi implicit protecţia reală a 

agroecosistemelor pentru o agricultură durabilă şi menţinerea nealterată a 

mediului înconjurător. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu rolul şi cerinţele 

plantelor în nutrienţi şi în mod  special consumul specific şi global de nutrienţi a 

fiecărei specii de plantă în parte pentru a stabili corect dozele optime economice 

de îngrăşăminte în agroecosisteme; 

Să cunoască principalii indici agrochimici ai solurilor care stau la baza 

calculului dozelor optime economice de fertilizanţi la principalele specii de 

plante agricole şi horticole  cultivate pentru obţinerea recoltelor de calitate; 

Să cunoască criteriile şi indicii agrochimici utilizaţi în stabilirea principială şi 

cantitativă a parametrilor de ameliorare a solurilor acide şi saline – alcalice; 

Să cunoască principalele caracteristici ale  resurselor agrochimice organice 

naturale şi minerale utilizate în practica agricolă şi horticolă ca fertilizanţi şi 

amendamente pentru solurile acide şi cele saline – alcalice amendabile; 

Să dobândescă abilităţi practice şi decizionale în domeniu. 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Capitolul 1.  Agrochimia – ştiinţă interdisciplinară 

1.1. Definiţia, obiect şi scurt istoric al  agrochimiei; 

1.2. Legi, principii, concepţii şi teorii agrochimice în 

decursul timpului; 

1.3. Chimizarea în contextul sistemelor de agricultură. 

Capitolul 2.  Bazele agrochimice ale fertilizării în 

raport cu rolul şi cerinţele plantelor în elemente 

nutritive 

2.1. Compoziţia chimică şi elementară a  plantelor; 

2.2. Clasificarea  elementelor implicate în nutriţia 

plantelor  şi fertilizarea culturilor; 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

 

3 prelegeri – 6 ore 
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2.3. Stările de aprovizionare a plantelor cu elemente 

nutritive; 

2.4. Cerinţele şi necesarul plantelor în nutrienţi; 

2.5. Diagnosticarea stărilor negative de vegetaţie cauzate 

de insuficienţa sau excesul nutrienţilor. 

Capitolul 3. Solul ca mediu de nutriţie pentru plante  

şi de aplicare a îngrăşămintelor şi amendamentelor 
3.1. Solul ca sistem polidispers. Fazele componente; 

3.2. Rolul mineralelor argiloase şi a humusului în 

chimia, fizica şi biologia solului; 

3.3. Formele elementelor minerale din soluri; 

3.4. Fertilitatea solului – însuşire specifică şi 

fundamentală – Indicatorii agrochimici relevanţi ai 

fertilităţii solului. 

Capitolul 4. Corectarea reacţiei, ameliorarea 

compoziţiei ionice şi a fertilităţii solurilor acide şi 

saline – alcalice 

4.1. Coractarea reacţiei acide a solurilor: 4.1.1. Criteriile 

şi indicii agrochimici utilizaţi în stabilirea principială şi 

cantitativă a parametrilor de ameliorare a solurilor acide; 

4.1.2. Cerinţele plantelor faţă de reacţia solului. 

Sensibiltatea plantelor la toxicitatea aluminiului;  

4.1.3. Amendamente pentru solurile acide. Calculul 

dozelor de amendamente; 4.1.4. Program complex de 

ameliorare a solurilor acide. 

4.2. Corectarea reacţiei alcalice şi a salinităţii solurilor: 

4.2.1. Criteriile şi indicii agrochimici utilizaţi în 

stabilirea principială şi cantitativă a parametrilor de 

ameliorare a solurilor saline – alcalice; 4.2.2. Toleranţa 

plantelor la salinitate; 4.2.3. Amendamente pentru soluri 

saline – alcalice. Calculul dozelor de amendamente; 

4.2.4. Program complex de ameliorare a solurilor saline 

şi alcalice. 

Capitolul 5. Ingrăşămintele -  mijloace  de sporire 

cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale şi a 

fertilităţii solurilor. 

5.1. Definiţia îngrăşămintelor şi clasificarea lor; 

5.2. Indicatori fizici şi chimici de caracterizare a calităţii 

îngrăşămintelor; 

5.3. Îngrăşămintele chimice (minerale) cu 

macroelemente  de ordin primar (N,P,K):   

5.3.1. Îngrăşăminte simple cu azot: Azotul în sol – 

plantă; Clasificarea şi sortimentele de îngrăşăminte cu 

azot (amoniacal, nitric, nitric şi amoniacal, amidic, 

amidic lent solubil, lichide cu azot); Condiţiile de 

eficienţă a îngrăşămintelor cu azot. 

5.3.2. Îngrăşăminte simple cu fosfor: Fosforul în sol – 

plantă; Clasificarea şi sortimentul de îngrăşăminte cu 

fosfor (solubile în apă, în reactivi convenţionali şi în 

acizi tari); Condiţiile de eficienţă a îngrăşămintelor cu 

fosfor. 

5.3.3. Îngrăşăminte simple cu potasiu: Potasiul în sol – 

plantă; Clasificarea şi sortimentul de îngrăşăminte cu 

potasiu (săruri potasice brute, săruri de potasiu solubile, 

alte resurse cu potasiu); Condiţiile de eficienţă a 

îngrăşămintelor cu potasiu.   

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri  - 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 prelegeri – 6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 prelegeri – 10 ore 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Instructaj de protecţia muncii. Introducere în 

problematica lucrărilor practice în laborator de analiză 

aqgrochimică a solului.  Vizitarea laboratoarelor de 

profil (OSPA). 

2. Controlul stării de fertilitate a solului prin analiza 

solului şi analiza plantei. 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

 

1 lucrare de laborator - 2 ore 

 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 
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3. Determinarea umidităţii, substanţa uscată, metodele 

de mineralizare a materialului vegetal. 

4. Determinarea pH-ului şi conductivităţii solului. 

5. Determinarea humusului (C - organic) din sol, 

calculul indicelui de azot (IN) pentru interpretarea stării 

de aprovizionare cu azot a solului. 

6. Determinarea formelor minerale (nitric şi  amoniacal) 

ale azotului din sol. 

7. Determinarea fosforului mobil - asimilabil din sol. 

8. Determinarea potasiului mobil - asimilabil din sol. 

9. Stabilirea dozelor de amendamente calcaroase pentru 

solurile acide (după indicii relevanţi ai acidităţii – pH, 

V%, Ah, Al mobil, PNA). 

10. Stabilirea dozelor de amendamente pe bază de gips 

pentru solurile saline –alcaline (după conţinutul de Na 

schimbail, PSA). 

11. Determinarea fierului (Fe
2+

 şi Fe
3+

) din sol şi 

interpretarea rezultatelor  în legătură cu indicii puterii 

clorozante (IPC). 

12. Determinarea CaCO3 activ din sol, pentru calculul şi 

interpretarea indicilor puterii clorozante (IPC). 

13. Determinarea metalelor grele din sol (cupru, plumb, 

zinc, cadmiu, cobalt, mangan). 

14. Verificarea cunoştiinţelor. 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

Activitate de laborator 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

Activitate de laborator 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

  

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

1. Avarvarei I. şi colab., 1997, Agrochimie., Ed Sitech, Craiova ; 

2. Rusu M.,1992,1993, Agrochimie,(vol, I, II),Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 

3. Marilena Mărghitaş, Cătălin Băluţiu, 1996, Agrochimie – Lucrări practice, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 

4. Marilena Mărghitaş, 2003, Agrochimie, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

5. Rusu Mihai, Marilena Mărghitaş, Tania Mihăiescu, I.Oroian, Adelina  Dumitraş, 2005, Tratat de Agrochimie, Ed. 

Ceres, Bucureşti ; 

6. Marilena Mărghitaş, M. Rusu, Tania Mihăiescu, 2005, Fertilizarea   plantelor agricole şi horticole, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca ; 

 7. Mihai Rusu, Marilena Mărghitaş şi colab., 2010, Cartarea agrochimică -    Studiu agrochimic al solurilor - Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

 8. Marilena Mărghitaş şi colab., 2011, Manual de bune practici în tehnologia fertilizării  plantelor agricole, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ;         

Bibliografie facultativă: 

1.Hera C., Z. Borlan, 1980, Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

2.Borlan Z., C. Hera, 1982, Tabele şi nomograme agrochimice, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

3.Borlan Z. şi colab., 1994, Compendiu de Agrochimie, Ed.Ceres, Bucureşti ;  

4.Velicica Davidescu, D. Davidescu, 2002, Compendiu agrochimic, Ed. Academiei, Bucureşti ; 

5.Marilena Mărghitaş, Mihai Rusu, 2003, Utilizarea îngrăşămintelor şi amendamentelor în agricultură, Ed.  

   AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice şi studenţii participă la simpozionul anual al USAMV Cluj-

Napoca, secţiunea Agricultură şi Horticultură şi la Conferinţa anuală SNRSS unde sunt dezbătute probleme actuale de 

Agrochimie şi managementul utilizării fertilizanţilor şi nutrienţilor în Agricultură şi Horticultură. 

 

10. Evaluare    

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Definiţia, obiectul şi scurt istoric al  agrochimiei; 

Importanţa agriculturii în dezvoltarea durabilă a economiei; 

Compoziţia chimică şi elementară a plantelor; Rolul 

elementelor nutritive (nutrienţilor) în viaţa plantelor; 

Dreglări de nutriţie în regimul elementelor cu caracter 

fertilizant şi nutritiv la plante; 

Solul ca mediu de nutriţie pentru plante; 

Sumativă 

 

70% 

 

 



 5 

Resurse agrochimice utilizate ca amendamente pentru 

solurile acide şi saline-alcalice; 

Resurse agrochimice utilizate ca fertilizanţi în agricultură -  

Îngrăşămintele, definiţie, clasificare, condiţiile de eficienţă;  

Principalele îngrăşăminte chimice (minerale) cu 

macroelemente de ordin primar (N,P,K) utilizate ca 

fertilizanţi la plantele agricole şi horticole. 

 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Metodologii de lucru utilizate în prelevarea probelor de sol 

şi plantă pentru controlul şi evaluarea stării de fertilitate a 

solului; 

Determinarea principalilor indici agrochimici ai solului care 

stau la baza caracterizării regimului materiei organice 

humificate ( a humusului), azotului, fosforului, potasiului, 

fierului şi a CaCO3 activ din sol; 

Determinarea indicilor agrochimici specifici solurilor acide 

şi saline - alcalice în vederea stabilirii corecte a dozelor de 

amendamente; 

Determinarea metalelor grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Mn) din sol . 

 

 

 

 

Este prevăzută o 

scurtă verificarela 

începutul fiecărei ore 

de laborator şi nota 

finală prin colocviu la 

finele semestrului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapânirea informaţiei ştiintifice transmise prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la lucrările practice de laborator şi la curs este condiţie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF (disciplină fundamentală), DD 

 (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplină obligatorie) DO 

 ( disciplină opţională) DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării:           

08.09.2020 

 

Titular curs 

              Prof. dr. Marilena Mărghitaş 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

        Sef lucr. dr. Pop Tiberia  

 

 

Data avizării în departament: 

14.09.2020 

   

 

Director de departament 

Conf.  dr. Ioan Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020103 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură  
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică  
1.4. Domeniul de studii Horticol 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Microbiologie 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Pop Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. Dr. Pop Rodica 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Genetica, Fiziologia plantelor 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la structura celulelor, metabolism, mod de 

actiune si importanta  microorganismelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 

5.2. de desfăşurare a laboratorului Fiecare student desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse 
la dispozitie şi descrise în îndrumatorul de Lucrări practice şi în prelegeri. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina Microbiologie 
Să înţeleagă activitatea microorganismelor şi  principalele  lor funcţii 
Să cunoască principalele grupe de microorganisme şi rolul lor  
Să cunoască  metodele de sterilizare, tehnicile de izolare, cultivare, modul de cercetare al microorganismelor.  
Să cunoască principiile fermentaţiilor de baza şi microorganismele implicate 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Aprofundarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul microbiologiei solului 

Să poată dezvolta proiecte de creştere a fertilităţii solului prin stimularea activităţii microbiene 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în activităţile practice de 
laborator şi însuşirea tehnicilor specifice microbiologiei aplicate 
Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni privind microorganismele şi 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 34 
3.8. Total ore pe semestru 90 
3.9. Numărul de credite4 3 
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rolul pe care îl au în natură. 
7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor grupe de microorganisme procariote şi eucariote, 

însuşirea particularităţilor fiziologice ale acestora. 
Cunoaşterea relaţiilor dintre microorganisme şi mediul lor de viaţă, însuşirea 
particularităţilor fiziologice ale acestora, respective cunoaşterea relaţiilor dintre 
microorganisme şi mediul lor de viaţă. 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
 
Număr  de ore – 28 
1. Obiectul de studiu şi importanţa microbiologiei. Relaţiile 
microbiologiei cu alte ştiinţe. Scurt istoric al dezvoltării 
microbiologiei. Contribuţii ale şcolii româneşti de 
microbiologie 
2. Microbiologie generală. Virusurile: morfologie, 
anatomie, replicare, compoziţie chimică, taxonomie, 
relaţiile virus-gazdă, bacteriofagi, cianofagi şi viroizii. 
3. Microbiologie generală. Bacteriile: anatomie, structura 
celulei, creştere, nutriţie. Rolul bacteriilor în sol, ecologie, 
taxonomie. 
4. Microbiologie generală. Rickettsiile. Chlamidiile. 
Actinomicetele. Arhebacteriile. Factorii care influenţează 
numărul şi răspândirea bacteriilor în sol.  
5. Microbiologie generală. Ciupercile: morfologie, 
anatomie, nutriţie, înmulţire, taxonomie. Rolul ciupercilor 
în sol. 
6. Microbiologie generală. Algele albastre. Algele verzi. 
Morfologie, Nutriţie. Inmulţire. Taxonomie. Protozoarele. 
Rolul algelor şi protozoarelor în sol. 
7. Comportarea microorganismelor la acţiunea factorilor 
ecologici. Influenţa pH-ului, temperaturii, energiei radiante 
şi a compoziţiei mineralogice a solului.  
8 Interrelaţiile dintre microorganismele din sol: metabioza, 
antagonismul, simbioza. 
9. Bazele microbiologice ale conservării produselor 
alimentare. Metode de conservare bazate pe principiul 
biozei. Metode de conservare bazate pe principiul 
anabiozei. Metode de conservare bazate pe principiul 
abiozei şi cenobiozei. Metode de conservare bazate pe 
principiul antibiozei.  
10. Microbiologia fermentaţiilor. Fermentaţia alcoolică. 
Fermentaţia acetică. Fermentaţia lactică. Fermentaţia 
butirică. Fermentaţia pectică. 

Metode de predare 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 

 

Observaţii 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegeri 
 
 
3 prelegeri 
 
 
1 prelegeri 
 
 
1 prelegeri 

 
 

1 prelegere 
 
 
2 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
2 prelegere 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Organizarea unui laborator de microbiologie. Materiale şi 
aparatură laborator. Norme de conduita în laboratorul de 
Microbiologie. 
Tehnici microbiologice generale. Sterilizarea. Metode de 
sterilizare fizice si  chimice aplicate în  microbiologie 
Aparate de studiu în microbiologie. Lupa, microscopul, 
microscopul electronic. 
Conduita examenului microscopic. Examinarea în preparate 
native, coloraţia vitală. 
Examinarea caracterelor morfologice şi tinctoriale ale 
microorganismelor. Colorarea simplă. 
Tehnica executării unui frotiu. Colorarea Gram. 
Microorganisme Gram pozitive şi negative, principiul 
colorării duble. 
Prepararea mediilor de cultură pentru bacterii şi ciuperci din 
sol. 
Tehnica însămânţării microorganismelor. Insămânţarea cu 
pipeta Pasteur, cu ansa, prin înţepare, însămânţarea în cutii 
Petri. 
Studiul caracterelor culturale. Tehnica determinării 
numărului de bacterii dintr-un anumit produs. Metoda 

lucrari laborator 
 
 

Familiarizarea studenţilor 
cu practica 
microbiologică. 
 
Insuşirea tehnicilor 
specifice legate de 
studierea 
microorganismelor.  
 
Deprinderea unor tehnici 
de izolare, manipulare a 
microorganismelor în 
condiţii aseptice. 
 
Examinarea în scopul 
identificării lor, a 
utilizării în diferite 
domenii.  
Cunoaşterea metodelor 
de cultivare. 

1 lucrare/seminar - 2 ore 
 

1 lucrare laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
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culturilor în plăci 
Tehnici de microbiologia fermentaţiilor. Fermentaţia 
alcoolică şi acetică. 
Tehnici de microbiologia fermentaţiilor. Fermentaţia 
lactică.  
Tehnici de microbiologia fermentaţiilor.Fermentaţia 
butirică şi pectică. 
COLOCVIU  

Studierea caracterelor 
culturale. 
 
Studiul influenţei 
factorilor fizici şi chimici 
asupra 
microorganismelor 
 
Mecanismul desfasurarii 

fermentatiilor. 

 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 

 

 Bibliografie obligatorie: 
1. D. Pamfil, O. Henegariu, 1996, Microbiologie, Tipo Agronomia Cluj-Napoca 
2. D. Pamfil, 1999, Microbiologie, Editura Genesis 
3. Pop Rodica, 2006, Microbiologie generală – Aplicaţii practice, Editura Todesco. 
4. Pop Rodica, D. Pamfil, 2017, Microbiologie. Manual didactic, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Zarnea G., 1970 Microbiologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 
2. Zarnea, G., 1983-1985, Tratat de microbiologie generală, vol. I, II, III, Ed. Academiei R.S.R. Bucureşti 
3. Reviste de specialitate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participp la întruniri, seminarii specifice domeniului. 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Însuşirea noţiunilor  de specialitate predate la 
curs şi lucrări practice şi aprofundarea 
cunoştinţelor de specialitate, capacitatea de 
sinteză, orientare în informaţia existentă în 
domeniu 

Examen 
oral 

Verificari pe parcurs  
 
 
 
 
 

 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Laborator  Prezentarea aspectelor practice legate de 
tematica specifică lucrărilor practice de 
microbiologie, punând accent pe formarea 
deprinderilor referitoare la metodele de 
evidenţiere a microorganismelor, de cultivare, 
de studiere a caracterelor morfologice.     

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 
DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 
 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Conf. Dr. Pop Rodica 

 

Titular lucrări de laborator 
Conf. Dr. Pop Rodica 

 
 
 

Data avizării în 
departament  
14.09.2019 

Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN- 0201020105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licentă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF (ZI) 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Agrofitotehnie I 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Teodor Rusu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucrari dr. Moraru Paula Ioana 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanică, Biochimie 

4.2. de competenţe Descrierea fundamentelor stiintifice, teoretice si practice, care stau  la baza elaborarii si aplicarii 

tehnologiilor de productie agricola durabila 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Cursurile sunt disponibile studentilor listate, prezentarea lor in ppt, fiind asigurata 

bibliografia recomandata si noutatile la zi. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

Lucrarile practice sunt desfasurate pe baza „Indrumatorului de lucrari practice la 

Agrotehnica” care presupune determinarea şi înţelegerea măsurilor de reglare a 

factorilor de vegetaţie, de monitorizare şi optimizare a indicatorilor fertilităţii solului, de 

execuţie corectă a lucrărilor solului, de combatere integrată a buruienilor, folosirea 

adecvată a erbicidelor, organizarea asolamentelor şi sporirea fertilităţii solului. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor 
online utilizate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  fondul funciar al României și problemele agrotehnicii contemporane 

Sa inteleaga mediul de viață al plantelor si metodele de dirijare a factorilor de vegetație 

Sa cunoască metodele de dirijare a fertilității solului 

Sa înțeleagă efectele lucrărilor solului și sistemele convenționale, minime și semănatul direct 

Sa cunoasca buruienile din culturile agricole și horticole, precum și metodele de combatere 

Sa stapaneasca elementele necesare utilizării erbicidelor 

Sa cunoasca principiile elaborării combaterii integrate a buruienilor 

Sa isi însușească agrotehnica diferențiată și managementul asolamentelor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de-a studia profilul cultural al solului și abilitatea de-a recolta probe de sol 

Sa poata realiza determinări privind structura solului și măsurarea însușirilor termice ale terenurilor  

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la relațiile solului cu apa și mișcarea apei în sol 

Sa demonstreze capacitatea de determinare a proprietăților tehnologice ale solului în relație cu mașinile agricole 

Să stabilească necesitatea intervențiilor agrotehnice și verificarea calității acestora 

Să recunoască buruienile și recomandările de aplicare a erbicidelor, în cadrul asolamentelor stabilite 

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Însușirea modului de dirijare, a relaţiilor dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate, în scopul 

elaborării procedeelor tehnice de cultivare a plantelor în condiţiile exploatării raţionale a solului şi 

conservării mediului înconjurător.  

7.2. Obiectivele 

specifice 

Însuşirea bazelor ştiinţifice ale Agrofitotehniei (resursele naturale utilizate, factorul biologic şi 

tehnologic), obiectivele şi metodele de cercetare; cunoaşterea fondului funciar al României şi a 

proceselor de degradare a terenurilor (fizice, chimice, biologice, complexe); clasificarea sistemelor de 

agricultură.  

Aprofundarea cunoştinţelor în privinţa mediului de viaţă al plantelor, a condiţiilor de mediu, a 

factorilor de vegetaţie şi a metodelor de dirijare a acestora în vederea obţinerii unor producţii mari şi 

de calitate superioarã în condiţiile conservări resurselor utilizate în procesul de producţie. 

Determinarea, monitorizarea şi ameliorarea indicilor fertilităţii solului şi caracterizarea tehnologică a 

terenurilor. 

Cunoaşterea lucrărilor solului şi a sistemelor de lucrare a acestuia sub aspectul scopului, cerinţelor 

agrotehnice, modului şi perioadei de execuţie; aprecierea şi determinarea indicilor de calitate a 

lucrărilor solului; elaborarea sistemelor convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului în 

scopul optimizării însuşirilor solului pentru a răspunde cerinţelor plantelor de cultură.  

Cunoaşterea buruienilor, a modului de dăunare al acestora, a metodelor de determinare a gradului de 

infestare a solului şi culturilor agricole si horticole cu buruieni, a pragurilor biologice şi economice 

de dăunare şi pregătirea studenţilor pentru utilizarea eficientă a metodelor de combatere. Cunoaşterea 

şi clasificarea erbicidelor, a noţiunilor de persistenţă, remanenţă, toxicitate, rezidii etc. 

Cunoaşterea rolului, influenţelor şi efectele aplicării rotaţiei culturilor, organizarea asolamentelor şi 

criteriile care stau la baza întocmirii acestora. Cunoaşterea principiilor şi a metodelor de aplicare a 

agrotehnicii diferenţiate. 

Sa cunoasca intervenţiile agrotehnice şi a măsurilor de sporire a fertilităţii solului prin determinarea 

hidrostabilităţii structurii solului, a indicatorilor stării de aşezare a solului (densitatea aparentă, 

porozitatea, rezistenţa la penetrare, gradul de tasare, indicele agrofizic), a relaţiilor solului cu apa 

(indicii hidrofizici, permeabilitatea şi ascensiunea capilară a apei în sol)  

Aprofundarea metodicii şi a indicatorilor de evaluare şi apreciere a calităţii arăturii, a patului 

germinativ, a lucrărilor de prăşit, tăvălugit şi nivelare a terenului, ca măsuri de evitare a degradării 

solurilor şi ca mijloace de eficientizare a intervenţiilor agrotehnice. 

Cunoaşterea buruienilor din culturile agricole, a măsurilor de combatere a buruienilor şi în special a 

erbicidelor, a regulilor de organizare a asolamentelor pentru conceperea managementului integrat de 

combatere a buruienilor şi evitarea poluării mediului.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 
1. Obiectivul şi rolul agrofitotehniei în dezvoltarea producţiei agricole si conservarea solului. 

1.1.Importanţa şi rolul agrotehnicii. 1.2.Legătura agrotehnicii cu alte ştiinţe. 1.3.Obiectivele 

agrotehnicii. 1.4.Metodele de cercetare ale agrotehnicii. 

2. Bazele agrotehnice ale producţiei agricole. 2.1.Agrotehnica în relaţia sistem şi agroecosistem. 

2.2.Resursele naturale utilizate (terenuri, ape, mediu). 2.3.Factorul biologic al producţiei agricole. 

2.4.Factorul tehnologic al producţiei agricole. 

Metode de 

predare 

 

Prelegere  

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
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3. Fondul funciar al României şi problemele agrotehnicii contemporane. 3.1.Fondul funciar al 

României, structură şi calitate. 3.2.Agrotehnica în relaţie cu fenomenele de degradare a terenurilor. 

3.3.Agrotehnica în evoluţia sistemelor de agricultură. 

4. Mediul de viaţă al plantelor. 4.1.Condiţiile de mediu (relieful, roca, solul). 4.2.Factorii de 

vegetaţie bazele ştiinţifice ale producţiei agricole vegetale. Clasificarea şi caracteristicile factorilor de 

vegetaţie. 

5. Factorii de vegetaţie şi metodele de dirijare. 5.1. Lumina. 5.2. Căldura. 5.3. Aerul. 5.4. Apa ca 

factor de vegetaţie. 5.5. Substanţele nutritive. 5.6. Principalele grupe de microorganisme din sol. 5.7. 

Corelaţia dintre microorganisme şi fertilitatea solului. 5.8. Metode agrotehnice de dirijare a proceselor 

biologice din sol. 5.9. Interacţiunea dintre factorii de vegetaţie şi relaţiile dintre aceştia şi producţia 

plantelor de culturã. 5.10 Metode agrotehnice de dirijare a factorilor de vegetaţie. 

6. Fertilitatea solului şi metodele de dirijare a acesteia 6.1.Definiţie. Categorii de fertilitate 

6.2.Determinarea, interpretarea şi ameliorarea indicatorilor agrofizici ai fertilităţii solului. 

6.3.Determinarea, interpretarea şi ameliorarea indicatorilor hidrofizici ai fertilităţii solului. 

6.4.Determinarea, interpretarea şi ameliorarea indicatorilor agrochimici ai fertilităţii solului. 

6.5.Determinarea, interpretarea şi ameliorarea indicatorilor agrobiologici ai fertilităţii solului. 

6.6.Caracterizarea tehnologică a terenurilor. 

7. Lucrările solului. 7.1. Evoluţia metodelor de lucrare a solului. 7.2.Definiţie, obiective, clasificare. 

7.3.Procesele tehnologice ale prelucrării solului. 7.4.Influenţa lucrărilor în reglarea fertilităţii solului. 

7.5.Influenţa lucrărilor solului asupra combaterii buruienilor, a bolilor şi dăunătorilor. 7.6. Influenţa 

lucrărilor solului în eficientizarea procesului de producţie agricolă. 7.7.Lucrările de bază ale solului 

(aratul, afânări fără răsturnarea brazdei, desfundarea, afânarea adâncă – scarificarea, săpatul şi 

modelatul solului). 7.8.Lucrările de pregătire a patului germinativ. 7.9.Lucrările solului pentru 

întreţinerea ogoarelor şi după semănat. 

8. Sisteme de lucrare a solului. 8.1.Definiţii şi caracteristici. 8.2.Sistemul clasic (convenţional) de 

lucrare a solului. 8.3.Sistemul de lucrări pentru culturile de toamnă. 8.4.Sistemul de lucrări pentru 

culturile de primăvară. 8.5.Sistemul de lucrări pentru culturile succesive. 8.6.Sistemul de lucrări pentru 

culturile compromise. 

9. Sistemele neconvenţionale de lucrare a solului. 9.1.Sisteme raţionalizate de lucrare a solului. 

9.2.Sistemul de lucrări minime. 9.3.Sistemul de lucrări minime cu mulci. 9.4.Sistemul de lucrări cu 

strat protector. 9.5.Sistemul de lucrări cu biloane. 9.6.Sistemul de lucrări în benzi sau fâşii înguste. 

9.7.Sistemul “fără lucrări” sau semănatul direct. 

10. Combaterea integrată a buruienilor. 10.1.Concepţie şi definiţii. 10.2.Componentele combaterii 

integrate a buruienilor. Factori strategici. Factori tactici. Factori operaţionali. 

11. Buruienile din culturile agricole, horticole si combaterea lor. 11.1.Pagubele cauzate de buruieni 

agriculturii. 1.2.Particularităţile biologice ale buruienilor. 11.3.Surse de îmburuienare a culturilor si 

factorii care influenţează îmburuienarea. 11.4.Modificãri pe care le înregistrează plantele cultivate ca 

urmare a prezentei buruienilor. 11.5.Clasificarea agrotehnicã a buruienilor. 11.6.Cartarea buruienilor. 

12. Metode de combatere a buruienilor. 12.1.Metode preventive, agrotehnice, fizice şi biologice de 

luptã împotriva buruienilor. 12.2.Metode chimice – erbicide. 12.3.Structura şi clasificarea erbicidelor. 

12.4.Interacţiuni erbicid - plantã - sol; absorbţia, translocarea şi acţiunea erbicidelor în plante. 

12.5.Selectivitatea, persistenta şi remanenţa erbicidelor. 12.6.Factorii care influenţează eficacitatea 

erbicidelor. 12.7.Reguli de folosire corectã a erbicidelor şi măsuri de protecţie a muncii şi a mediului. 

12.8.Metode de aplicare, erbicide şi doze folosite pentru combaterea buruienilor la principalele grupe 

de plante cultivate. 

13. Asolamentele. 13.1.Evoluţia asolamentelor. 13.2.Noţiuni despre asolamente. 13.3.Monocultura şi 

efectele ei. 13.4.Rolul asolamentului în agricultura durabilă. 13.5.Condiţiile care stau la baza 

întocmirii asolamentelor. 13.6.Locul plantelor în asolament. 13.7.Alcătuirea grupelor de culturi. 

13.8.Clasificarea asolamentelor. 13.9.Etapele elaborării asolamentelor. 13.10.Aplicarea lucrărilor 

agrotehnice în cadrul asolamentului. 13.11.Modificarea asolamentului. 

14. Agrotehnica diferenţiatã. 14.1.Caracterizarea tehnologică a agroecosistemelor României. 

14.2.Elementele agriculturii, specifice principalelor zone pedoclimatice (stepă, silvostepă, forestieră). 

14.3.Agrotehnica terenurilor erodate. 14.4.Agrotehnica terenurilor nisipoase. 14.5.Agrotehnica 

terenurilor saline şi alcaline. 14.6.Agrotehnica terenurilor cu compactare primarã şi secundarã, a celor 

cu exces de umiditate, desecate sau îndiguite. 14.7.Agrotehnica în condiţiile agriculturii private cu 

parcele mici şi diverse forme. 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Reguli de protecţia muncii. Obiectivele lucrărilor practice la Agrotehnică. Lucrările 

solului: obiective şi efecte. Profilul cultural al solului: stratul arat, stratul subarabil. 

Însuşirile solului modificabile prin tehnologiile agricole. 

2. Determinarea în condiţii de teren a unor indicatori necesari pentru elaborarea mãsurilor 

agrotehnice diferenţiate (momentul optim de lucrare a solului, oportunitatea şi tipul de 

lucrare necesarã, recoltarea probelor de sol, determinarea pH-lui cu pH-metru portabil cu 

senzor Sentix SUR, trusa pentru analize chimice la sol LaMotte STH-5-5007 etc.). 

Verificarea şi aprecierea calităţii lucrărilor de bază ale solului executate în condiţii diferite 

de sol, umiditate şi plantã premergătoare. Verificarea şi aprecierea calităţii lucrărilor de 

semănat a culturilor de toamnă. 

3. Determinarea stabilităţii hidrice şi mecanice a structurii solului. Metoda Tiulin – 

Erikson, Metoda Sekera, Metoda Czeratzki. Interpretarea rezultatelor la stabilitatea hidrică a 

 

 

Laborator 

 

 

 

Teren 

 

 

 

 

 

Laborator 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

1 lucrare 
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structurii solului. 

4. Determinarea rezistenţei solului la penetrare cu penetrometru digital Fieldscout SC 

900 Soil Spectrum. Determinarea permeabilităţii solului pentru apă cu infiltrometru digital 

cu alarma sonara Turf Tec. Determinarea infiltraţiei cu permeametrul Munz-Faure – Laine. 

5. Determinarea umidităţii (metoda gravimetrica, umidometru electrometric cu blocuri de 

gips Delmhorst KS-D1, tensiometru Jet fil ARL 2725, infiltrometru digital cu alarma sonara 

Turf Tec, termohigrometru digital Aquaterr Temp 300), a permeabilităţii pentru apã (filtraţia 

– metoda cu cilindrii şi gradient constant) şi aer a solului, adeziunii, compactităţii capacităţii 

capilare şi totale a solului. Determinarea indicilor hidrofizici ai solului (CH, CO, CC, Cc, 

CT). 

6. Stabilirea parametrilor optimi pentru lucrarea solului (IUA, IOU, IOU-L, IOU-P). 

Calcularea rezervei de apã utilã din sol. Otimizarea stării de aşezare (densitate aparentă, 

porozitate, grad de tasare) a solului prin sistemul de lucrare a solului. 

7. Determinarea ascensiunii capilare a apei în sol. Procedeul Wahnschaffe. Determinarea 

gradului de infestare a solului cu seminţe de buruieni. 

8. Evaluarea calității lucrărilor solului, stabilirea necesității intervențiilor agrotehnice și a 

sistemului de lucrare a solului. 

9. Clasificarea şi recunoaşterea buruienilor. 

10. Stabilirea erbicidelor şi elaborarea programelor de combatere integratã a 

buruienilor din culturile agricole. 

11. Stabilirea erbicidelor şi elaborarea programelor de combatere integratã a 

buruienilor din culturile horticole. 

12. Stabilirea erbicidelor şi elaborarea programelor de combatere integratã a 

buruienilor din culturile de flori, silvice etc. 

13. Analiza unui asolament mixt si stabilirea de rotaţii adecvate structurii de culturã. 

14. Elaborarea planului de tranziţie privind aplicarea asolamentelor. Posibilităţi de 

realizare. 

 

Teren 

 

 

 

Laborator 

 

 

 

 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Teren 

 

Laborator 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

Laborator 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Tratat de Agrotehnica, Jităreanu, G. (coordonator), C. Ailincăi, S. Alda, I. Bogdan, C. Ciontu, D. Manea, A. Penescu, M. Rurac, 

T. Rusu, D. Țopa, P. I. Moraru, A. I. Pop, M. Dobre, A. E. Calistru, 2020. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași. 
2. Agrotehnicã, Rusu, T., 2005, Editura Risporint, Cluj-Napoca. 
3. Îndrumător de lucrări practice la Agrotehnică, Rusu, T., I. Bogdan, A. I. Pop, 2012, Editura Grinta, Cluj-Napoca. 

Bibliografie Facultativă: 
1. Fizica, hidrofizica, chimia şi respiraţia solului – Metode de cercetare, Rusu, T., L. Paulette, H. Cacovean, V. Turcu, 2007, 

Editura Risoprint Cluj-Napoca. 
2. Ecotehnica, Rusu, T. şi colab., 2005, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
3. Agrotehnică, Guş, P., T. Rusu, I. Bogdan, 2004, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
4. Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului, Guş, P., T. Rusu, I. Bogdan, 2003, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca. 

5. Lucrările neconvenţionale ale solului şi sistema de maşini, Guş, P., T. Rusu, S. Stănilă, 2003, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

          Deprinderea studenţilor cu studiul sistemului sol – plantă - tehnologie de cultivare şi cu măsurile de reglare a 

factorilor de vegetaţie, studiul bazei biologice a producţiei agricole, horticole, silvice şi a mijloacelor de reglare, 

elaborarea sistemului de agricultură şi de lucrare a solului în scopul conservării resurselor folosite în procesul de 

producţie.     

           Însuşirea şi înţelegerea acţiunii factorilor de vegetaţie (căldura, lumina, apa, aerul, elementele nutritive, 

activitatea biologică din sol), cunoaşterea bazelor fertilităţii solului, a indicilor fertilităţii solului, a influenţei lucrărilor 

solului asupra însuşirilor acestuia, elaborarea sistemelor convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului, 

optimizarea însuşirilor solului şi a altor factori ecologici care favorizează recolta. Cunoaşterea măsurilor de creştere a 

potenţialului productiv al solurilor slab productive şi neproductive, perfecţionarea sistemelor de lucrare a solului pentru 

diferite condiţii pedoclimatice, agrotehnica diferenţiată, stabilitatea în ecosistemele agricole, relaţiile dintre ele şi cu 

alte ecosisteme. Sistemele de agricultură, agricultura ecologică, biologică etc., elaborarea sistemului de folosire 

durabilă a terenurilor agricole şi a agriculturii durabile. Măsurarea fizicii şi hidrofizicii solului cu aparate de ultimă 

generaţie. 

         Recunoaşterea buruienilor din culturile agricole şi elaborarea metodelor de combatere integrată pentru culturile de 

câmp, horticole, legumicole şi furajere. Cunoaşterea problemelor de toxicologie a erbicidelor. 

         Cunoaşterea importanţei asolamentului şi a rotaţiei culturilor, a principiilor şi a cerinţelor pedoclimatice, socio-

economice şi agrobiologice după care se întocmesc asolamentele. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoașterea fondul funciar al României și a problemelor   
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agrotehnicii contemporane; a mediului de viață al plantelor si a 

metodelor de dirijare a factorilor de vegetație; a metodelor de dirijare 

a fertilității solului; a efectelor lucrărilor solului și a sistemelor 

convenționale, minime și a semănatului direct; a buruienilor din 

culturile agricole și horticole, precum și a metodelor de combatere; a 

elementelor necesare utilizării erbicidelor; a principiilor elaborării 

combaterii integrate a buruienilor; a agrotehnicii diferențiate și a 

organizării asolamentelor. 

Verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar 

/ Laborator  

Cunoașterea profilul cultural al solului și recoltarea probe de sol; 

determinarea structurii solului și măsurarea însușirilor termice ale 

terenurilor; interpretarea relațiilor solului cu apa și mișcarea apei în 

sol; determinarea proprietăților tehnologice ale solului în relație cu 

mașinile agricole; stabilirea intervențiilor agrotehnice și verificarea 

calității acestora; recunoașterea buruienilor și a recomandărilor de 

aplicare a erbicidelor, în cadrul asolamentelor stabilite; determinarea 

însușirilor agrofizice în teren. 

2 verificări pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil.  

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentala), DD (disciplina 

din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac 

(disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

Titular curs 

Prof. dr. Rusu Teodor 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari dr. Moraru Paula Ioana 

 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Prof. dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Îmbunătățiri funciare 1  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. Adela HOBLE 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucr. dr. Adela HOBLE  

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Topografie; Pedologie; Fiziologia plantelor; Botanică horticolă 

4.2. de competenţe Ridicarea în plan a terenului; Reprezentarea reliefului pe plan; Interpretarea planurilor 

topografice și a hărților; Întocmire profil longitudinal; Întocmire profil transversal; Recoltare 

probe de sol; Anatomia și morfologia plantelor horticole; Importanța apei în viața plantelor. 

Calcule aritmetice, geometrice și trigonometrice. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la  proiectarea 

și exploatarea sistemelor hidroameliorative. Studentul are obligativitatea de a nota 

aspectele referitoare la dimensionarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, respectiv 

dimensionarea construcțiilor hidrotehnice utilizate în sistemele hidroameliorative. 

Vor fi respectate regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne 

sau generale. Termenul verificării pe parcurs este stabilit de comun acord.  

Activitatea didactică fiind defășurată online, metodele de predare se 

adaptează platformelor utilizate.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La începutul fiecărei lucrări se va face o prezentarea teoretică a temei. Studentul 

are obligativitatea să pregătească un conspect privind tema lucrării. În cazul 

lucrărilor practice unde sunt preconizate activități de desen tehnic, studentul va 

avea instrumentele specifice (creion, liniar, radieră etc.). Pentru transmiterea 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 62 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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informațiilor se vor utiliza prezentări în format PowerPoint, Excel și Word. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Cunoașterea și înțelegerea limbajului specific și frecvent utilizat în proiectareași exploatarea lucrărilor de 

împunătățiri funciare, desprinse din hidraulică, hidrologie, hidrografie și hidrogeologie. 

Cunoașterea forțelor care acționează asupra elementelor hidrotehnice. 

Cunoașterea presiunii și vitezei în toate punctele masei de lichid în mișcare. 

Studiul proprietăților apelor. 

Studiul legilor care dirijează distribuția apelor și influențează modificările cantitative și calitative ale apelor. 

Studiul influenței reciproce dintre apă și ceilalți factori naturali și antropici în vederea dimesnionării optime a 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

Prognoza evoluției elementelor hidrologice și hidrogeologice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Executarea responsabilă a analizei textului științific specific disciplinei de Îmbunătățiri funciare. 

Familiarizarea cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă din sectorul proiectării și 

exploatării sistemelor hidroameliorative locale. 

Conștientizarea nevoii de formare continuă și utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Studiul datelor necesare proiectării și exploatării lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare. 

7.2. Obiectivele specifice  Calcule de dimensionare a elementelor hidrotehnice ↔ presiuni care 

acționează asupra acestora; presiunii și vitezei în toate punctele masei 

de lichid în mișcare. 

 Stabilire relații care există între presiunile și vitezele lichidului în 

diferite condiții de mișcare a acestuia; 

 Analiza factorilor care determină circuitul apei în natură; 

 Studiul caracteristicilor și legilor generale ale apelor de suprafață și 

subterane; 

 Studiul și descrierea factorilor geomorfologici ai apelor de suprafață; 

 Studiul și descrierea metodelor de măsurare, înregsitrare și prelucrare a 

datelor hidrologice-hidrogeologice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

1. Obiectul disciplinei de îmbunătățiri funciare. Trăsături 

caracteristice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

2. Studiul apei aflate în echilibru. Studiul legilor 

fundamentale ale hidrostaticii. Studiul forțelor care 

acționează asupra lichidului aflat în repaus (forțe de 

suprafață și forțe interioare). Noțiuni de hidrostatică – 

forțele de presiune interioară. Determinarea forțelor de 

presiune interioară – formule de calcul pentru 

determinarea acestora: presiunea hidrostatică ↔ forța 

hidrostatică; ecuația fundamentală a hidrostaticii. 

3. Studiul apei aflate în mișcare. Studiul mișcării 

lichidelor (mișcare permanentă și mișcare 

nepermanentă). Forțe care acționează asupra lichidelor 

aflate în mișcare. Noțiuni de hidrodinamică - legile 

mișcării lichidelor. Ecuația de continuitate. Ecuația lui 

Bernoulli. Aplicații ale legilor hidrodinamicii: (a) 

Determinarea debitelor pe canele; (b) determinarea 

vitezei apei în albii deschise; (c) determinarea debitului 

prin micșorarea secțiunii locale de scurgere – 

deversoare. Contrucții folosite ca apometre.  

4. Clasificarea canalelor. Elementele unui canal. 

Stabilirea formei secțiunii transversale. Stabilirea 

secțiunii optime din punct de vedere hidraulic. Viteze 

maxime și minime admise în canale.  

5. Noțiuni de hidrografie - bazinul hidrografic. Noțiuni 

de hidrologie – (a) fenomene hidrologice: precipitații, 

Metode de predare 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

 

 

 

 

 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

Observaţii 

 

1 ore 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 



 3 

infiltrația, evapotranspirația și scurgerea pe versanți; (b) 

elemente de hidrologia râurilor.  

6. Noțiuni de hidrogeologie: geneza, dinamica și 

proprietățile fizice, chimice, biologice ale apelor 

subterane. Distribuția apelor subterane. Regimul apelor 

freatice. Circulația apelor subterane.  

7. Noțiuni de hidrometrie: 

(a)  hidrometria apelor supraterane – stații hidrometrice; 

(b) hidrometria apelor subterane – puțuri hidrogeologice. 

analitică. 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

 

2 ore 

 

 

 

1 ore 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

1. Aplicații practice ale hidrostaticii: 

- calculul forței hidrostatice a apei: 

 Presiunea lichidelor pe suprafețe plane orizontale; 

 Presiunea lichidelor pe suprafețe plane verticale; 

 Presiunea lichidelor pe suprafețe plane înclinate. 

- diemnsionare construcții asupra cărora acționează forța 

hidrostatică a apei. 

2. Aplicații practice ale hidrodinamicii 

- calcul hidraulic al canelor; 

- calcul hidraulic al conductelor forțate; 

- dimensionarea unui canal. 

3. Caracterizarea hidrologică și hidrografică a unui 

teritoriu: 

(a) determinarea densității rețelei hidrografice; 

(b) întocmirea secțiunii transversale a unei văi; 

(c) calculul de asigurare pentru precipitații, niveluri, 

debite. 

(d) determinarea conductivității hidraulice; 

(e) determinarea evapotranspirației; 

(f) caracterizarea scurgerii pe versanți prin parametri: 

coeficient de scurgere, scurgere medie specifică, timpul 

de concentrare, viteza de scurgere. 

4. Determinarea corelației între niveluri și debite. 

Întocmirea fișei de observații hidrogeologice. 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual 

 

 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual 

 

 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

 

 

 

 

 

3 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 6 ore 

 

  

2 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

Dîrja M., V. Budiu, Îmbunătăţiri funciare. Combaterea excesului de umiditate pe terenurile agricole, 209 pagini, 

Editura AcademicPres, Cluj – Napoca, 2006; 

Luca E., V. Budiu, Ana Ciotlaus, Adela Hoble, 2013, Exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare/ Irigatii, Editia a 

II-a, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
Bibliografie Facultativă: 

Cîmpeanu S., I Pleșa, Al. Ene, 2002, Proiectarea lucrărilor de irigație, desecări-drenaje și combaterea eroziunii solului, 

București. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Consultare caiete de sarcini. Familiarizarea cu sistemul de 

achiziții publice – licitații din domeniul îmbunătățirilor funciare.  Prezentarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, și a 

Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Va fi testat gradul de însuşire a 

noţiunilor şi conceptelor legate de 

datele generale utilizate în toate 

lucrările de îmbunătățiri funciare.   

- verificare pe parcurs 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Se va evalua gradul de:  

- întocmire note de calcul; 

- întocmire desene. 

Portofoliu compus din studii 

individuale, note de calcul, 

scheme și ilustrații 

40% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5), predarea notelor de calcul și a 

documentațiilor din cadrul temelor lucrărilor practice, în termenul prestabilit. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

 

 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Șef de lucrări Dr. Adela Hoble 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucrări Dr. Adela Hoble 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 

 



 1 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0201020109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică   

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Genetică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cristian Radu Sisea 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Cristian Radu Sisea 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut
2 

DF 

Obligativitate
3 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Biochimie, Botanica 

4.2. de competenţe Noţiuni generale de biologie şi botanică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare 

a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina 

universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate alte 

activități pe durata prelegerii, iar telefoanele mobile trebuie să fie închise. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

5.2. de desfăşurare 

a seminarului/ 

laboratorului/proiec

tului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de 

laborator puse la dispoziţie şi descrise în Îndrumătorul de lucrări practice. Disciplina academică 

se impune pe toata durata de desfăşurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4. Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4. Tutoriala 4 

3.4.5. Examinări 14 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
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p
ro

fe
si

o
n
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e 

Să cunoască terminologia utilizată în Genetica. 

Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor, a conceptelor şi legităţilor specifice nivelurilor 

molecular şi celular de organizare si funcţionare  a materiei vii. 

Să îşi însuşească utilizarea cunoştinţelor privind ereditatea la nivelul molecular si celular,  în aplicaţii ştiinţifice şi 

tehnologice. 

Să aibă capacitatea de evaluare critică a  intervenţiilor asupra bazei moleculare şi celulare a eredităţii, inclusiv din 

perspectiva principiilor de bioetică. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de cercetător. 

Să participe la activităţile de cercetare din laboratoarele disciplinei. 

Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate. 

Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la ereditatea şi variabilitatea organismelor vii 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă bazele materiale ale eredităţii şi variabilităţii la nivel celular şi molecular 

Să înţelragă procesul de evoluţie în cadrul relaţiei organismelor cu mediul 

Să poată aplica noţiunile teoretice ale geneticii în activităţile practice de creare de 

soiuri noi de plante, capabile să valorifice mai bine condiţiile tehnologice şi de mediu 

în vederea obţinerii unor producţii mari şi de calitate 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Metode de 

predare 

 

Observaţii 

 

 

Genetica – ştiinţa eredităţii și variabilităţii. Istoricul și evoluția geneticii 

Obiectul de studiu, scopul și importanța geneticii 

Evoluționismul, genetica clasică și genetica moleculară 

Diversificarea geneticii şi legatura cu alte stiinţe  

Prelegere 1 prelegere 

1 oră 

Celula şi ereditatea  

Organizarea celulara a materiei vii și a materialului genetic 

Ciclul de viaţă și semnificaţia genetică a acestuia  

Cromozomul – morfologie, structură, compoziţie chimică 

Prelegere 1 prelegere 

1 oră 

Ereditatea mendeliană     

Transmiterea monogenica dominantă 

Monohibridarea şi backcross-ul 

Dihibridarea şi backcross-ul 

Prelegere 2 prelegeri 

4 ore 

Abateri de la raporturile de segregare mendeliană – ereditatea non-mendeliană                                   

Abateri aparente 

Abateri reale 

Influența factorilor de mediu 

Prelegere 2 prelegeri 

4 ore 

Caracterele 

Tipurile de caractere și studierea acestora 

Prelegere 1 prelegere 

2 ore 

Teoria cromozomală a eredității – linkage-ul şi crossing-overul 

Linkage-ul și semnificaţia biologică a acestuia 

Tipurile de linkage 

Intensitatea linkage-ului, frecvenţa de recombinare şi distanţa dintre gene 

Crossing-over-ul şi relaţia acestuia cu linkage-ul și recombinarea genetică 

Prelegere 1 prelegere 

2 ore 

 

Baza moleculară a eredității – genetica moleculară    

Structura primară şi secundară a ADN-ului 

Biosinteza, rolul genetic şi proprietățile ADN-ului, ARN-ului și polipeptidelor 

Gena – conceptul modern, structura şi funcţia 

Expresia genică şi reglarea acesteia 

Prelegere 3 prelegeri 

6 ore 

 

Variabilitatea. Modificarea materialului genetic prin mutaţie  

Tipurile de variabilitate 

Mutaţia – definiţie, clasificare, mecanisme moleculare şi biochimice 

Mutageneza artificială, importanţa practică 

Prelegere 2 prelegeri 

4 ore 

Ingineria genetică 

Considerente generale 

Metode de manipulare a informației genetice – transgeneza şi editarea genetică 

Prelegere 1 prelegere 

1 oră 
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Markerii genetici 

Considerente generale 

Tipurile de markeri genetici 

Prelegere 1 prelegere 

1 oră 

Genetica populaţiilor şi evoluţia  

Structura genetică a populaţiilor și factorii evolutivi 

Consangvinizarea și heterozisul 

Prelegere 1 prelegere 

2 ore 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Metodele şi tehnicile de lucru în citogenetică                                                                     

 

Ciclul celular și diviziunea mitotică 

 

Durata ciclului celular mitotic. Cariotipul 

Ciclul de viață și diviziunea meiotică 

 

Analiza statistică a caracterelor calitative 

Monohibridarea şi backcross-ul 

Dihibridarea şi backcross-ul  

Abaterile de la transmiterea mendeliană 

Linkage-ul  şi crossing-over-ul 

Hărţile cromozomale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Verificarea cunoştinţelor 

Metode de predare 

 

 

Pregătirea materialului 

biologic şi a colorantilor 

Evidentierea cromozomilor in 

mitoza   

Efectuarea cariotipului 

Evidentierea cromozomilor în 

meioza 

Testul de atribuire şi testul χ
2 

Probleme de genetică aplicată 

Probleme de genetică aplicată 

Probleme de genetică aplicată 

Probleme de genetică aplicată 

Probleme de genetică aplicată 

Observații 

 

 

1 lucrare laborator  

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator  

2 lucrări laborator 

 

1 lucrare laborator  

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator  

1 lucrare laborator  

1 ședintă  

 Bibliografie obligatorie: 
1. Notiţe de curs 
2. C.Botez, Elena Tămaş, 2001,  Genetica, Ed.Academic Pres,Cluj-Napoca.  
3. Tămaş, Elena, C.Botez, 2012,  Genetica, Ed.Academic Pres,Cluj-Napoca.  

Bibliografie facultativă: 
1. Botez C., 1991, Genetica, Tipo Agronomia, Cluj Napoca. 
2. Butnaru, Gallia, I.Nicolae, Elena Tămaş, 1999, Genetica, Ed. Mirton, Timisoara. 
3. Reece, Jane, Lisa Urry, M. Cain, S. Wasserman, P. Minorsky, R. Jackson, 2014, Campbell Biology, 

Pearson. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi congrese de 

specialitate precum şi la întâlniri cu specialiştii din domeniul ameliorării plantelor.  

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea terminologiei utilizate în genetică 

Cunoaşterea aspectelor de genetică clasică 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de genetică 

moleculară 

Înţelegerea surselor variabilităţii naturale şi a celei induse 

prin metode clasice şi de inginerie genetică 

Noţiuni legate de genetica reproducerii şi ereditatea 

extracromozomală 

Aspecte privind genetica populaţiilor 

Examen oral 70% 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Însuşirea problematicii tratate la curs şi lucrările practice 

Recunoaşterea fazelor ciclului celular mitotic şi meiotic  

Întocmirea cariotipului 

Capacitatea de a rezolva probleme de genetica aplicată 

Sunt prevazute  2 

verificări pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
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 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licența 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Fitopatologie 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Carmen Puia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef lucr. dr. Loredana Suciu 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Agrochimie, Agrotehnică, Genetică, Mașini agricole 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la morfologia, anatomia și fiziologia plantelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfășura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispoziție si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască  limbajul  specific pentru disciplina de Fitopatologie 

Să își însușească caracterele generale de recunoaştere şi clasificare a agenților fitopatogeni 

Să recunoască principalele tipuri de boli ale plantelor de cultură 

Să cunoască procesul de patogeneză a  agenţilor fitopatogeni 

Sa cunoască  sistemul de evaluare a atacului agenţilor fitopatogeni  

Să cunoască metodele de profilaxie şi terapie a agenţilor patogeni studiaţi 

Să cunoască modul  în care evoluează atacul agenţilor patogeni pe baza cunoaşterii biologiei acestora şi a 

tehnologiei aplicate culturilor atacate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 14 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 84 

3.8. Total ore pe semestru 140 

3.9. Numărul de credite4 5 
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Sa demonstreze capacitatea de-a crea un sistem de prevenire și combatere a bolilor plantelor cultivate într-o 

fermă 

Sa poată dezvolta proiecte de prognoză şi avertizare a apariţiei agenților patogeni  pentru ferme in diferite 

condiții climatice  

Sa poată gândi activități  științifice referitoare la bolile plantelor, inclusiv montarea unor experiențe în câmp 

experimental 

Sa demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională prin antrenarea în investigații privind impactul 

economic al agenţilor fitopatogeni 

Sa participe la activitățile de cercetare in câmpul de experiențe al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele referitoare la principalii patogeni și bolile pe care 

le produc în culturile horticole 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă ciclul de viață al agenţilor fitopatogeni  

Sa poată evalua gradul de atac al patogenilor dintr-o ferma 

Sa cunoască  factorii care influențează modul de infecţie al patogenilor 

Să poată formula un sistem de combatere integrata a bolilor dintr-o fermă  

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

1 Noţiuni introductive în Fitopatologie 

2 Noţiuni generale despre bolile plantelor 
2.1 Definiţia, etiologia, clasificarea şi caracterul bolilor plantelor. 

2.2 Procesul de patogeneză a bolilor infecţioase ale plantelor. 

2.3 Modificări suferite de plante pe parcursul procesului de patogeneză. 

2.4 Patografia bolilor infecţioase ale plantelor 

2.5 Reacția plantelor la boli 

3 Noţiuni generale despre agenţii fitopatogeni  
3.1 Modul de nutriţie a agenţilor fitopatogeni. 

3.2 Însuşirile parazitare ale agenţilor fitopatogeni. 

3.3 Specializarea agenților fitopatogeni 

3.4 Propagarea agenţilor fitopatogeni  
4 Caractere specifice ale agenţilor fitopatogeni 

4.1 Virusuri 

4.2 Micoplasme 

4.3 Bacterii 

4.4 Ciuperci şi pseudociuperci 

5 Prevenirea şi combaterea integrată a bolilor infecţioase ale plantelor 

5.1 Reguli generale de luptă contra bolilor plantelor 

5.2 Conceptul de combatere integrată 

5.3 Metode și mijloace şi măsuri de combatere integrată 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

4 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

8.2.LUCRĂRI   PRACTICE 

Număr de ore – 28  

Diagnoza bolilor infecţioase la plante 

Caracterele pseudociupercilor fitopatogene 

Încrengătura Plasmodiophoromycota 

Încrengătura Oomycota 

Caracterele ciupercilor fitopatogene 

Încrengătura Chytridiomycota 

Încrengătura Ascomycota 

Încrengătura Basidiomycota 

Diagnoza bacteriozelor 

Diagnoza virozelor 

Controlul fitosanitar al culturilor 

Utilizarea produselor fitofarmaceutice împotriva agenţilor fitopatogeni 

Tehnologia de prevenire şi combatere a agenţilor fitopatogeni 

Recapitulare - verificarea cunoştinţelor 

 

 

-Studiul 

plantelor 

herbarizate 

- Studiul 

planșelor 

didactice 

- Efectuare de 

preparate 

microscopice 

 

 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

 

 

5 lucrări laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Florian V., I. Oroian, .2002, Diagnoza bolilor infecţioase la plantele de cultură, Ed. Poliam Cluj-Napoca 
2. Oroian I., Carmen Puia, I. Şerba, 2002, Practicum de Fitopatologie, Ed. Poliam Cluj-Napoca 
3. Oroian I., V. Florian, L. Holonec, 2006, Atlas de Fitopatologie, Ed. Academiei Române, Bucureşti 
4. Puia Carmen, 2003, Patologie vegetală, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca; 
5. Puia Carmen, V. Florian, I. Oroian, 2003, Fitopatologie. Ghid practic, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca 
6. Puia Carmen, 2005, Fitopatologie. Patografie. Etiologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
7. Puia Carmen, 2006, Fitopatologie horticolă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
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Bibliografie Facultativă: 

1. Baicu T., A. Săvescu, 1986, Sisteme de  combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pe culturi, Ed. Ceres, Bucureşti.. 
2. Hatman M. şi colab., 1989, Fitopatologie, E.D.P., Bucureşti. 
3. Pop I.V., 1987, Virusurile şi virozele plantelor, Ed. Ceres, Bucureşti. 
4. Popescu Gh., 1993, Fitopatologie, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
5. Popescu Gh., Tratat de Patologia Plantelor, Vol I-III, ed. Eurobit, timişoara 
6. Severin V. şi colab., 1985, Bacteriozele  plantelor  cultivate,  Ed.  Ceres, Bucureşti. 

7. ** * Revista “Protecţia plantelor”, Ed. Poliam, Cluj – Napoca. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor cai de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele mai 

actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuală a Societății de Protecția Plantelor 

Transilvania unde se întâlnesc cu specialiști din domeniu și cu fermieri, fiind dezbătute aspecte actuale și de perspectivă 

în domeniul controlului integrat al bolilor plantelor cultivate  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea patografiei principalelor 

boli  și a procesului de patogeneză  al 

agenților fitopatogeni  

Cunoașterea caracterelor generale și 

specifice ale patogenilor 

Cunoașterea măsurilor de prevenire și 

combatere a bolilor, în cadrul 

conceptului integrat   

Examen 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Principii de diagnoză a bolilor 

plantelor 

Cunoașterea caracterelor generale ale 

agenților patogeni 

Cunoașterea caracterelor specifice ale 

principalilor patogeni și încadrarea lor 

sistematică 

Determinarea microscopică as 

principalelor tipuri de spori 

Cunoaşterea şi determinarea stării 

fitosanitare a unei culturi 

5 verificări pe parcurs 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Carmen Puia 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Loredana Suciu 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020113 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea   Horticulturã 

1.3. Departamentul I Horticulturã şi Peisagisticã 

1.4.Domeniul de studii Horticulturã 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticulturã  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Entomologie 1 (Entomologie generalã) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Florian Teodora 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Florian Teodora 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continuã 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Pedologie, Agrochimie,  

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionarea ecosistemelor  si 

agroecosistemelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studenţii pot adresa întrebãri referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitarã impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitãţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sã fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrãrile practice este obligatorie consultarea îndrumatorului  practic. Fiecare 

student va desfaşura o  activitate individualã de studiere a materialului biologic pus 

la dispoziţie şi descris în îndrumatorul de Lucrãri practice.Disciplina academicã se 

impune pe toatã durata de desfãşurare a lucrãrilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 84 

3.8. Total ore pe semestru 140 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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Sã cunoascã  limbajul agronomic specific pentru disciplina de Entomologie 

Sã înţeleagã funcţionarea agroecosistemelor 

Sã recunoascã principalele caractere de morfologie externã a unitãţilor sistematice din care fac parte speciile de 

dãunãtori 

Sã facã încadrarea sistemetică a dăunătorilor la nivel de clasă şi ordin 

Sã recunoascã simtomatologia atacului produs de cãtre speciile de dãunãtori 

Sã înţeleagã ciclul biologic a principalelor unitãţi sistematice din care fac parte dãunãtorii 

Sã înţeleagã impactul factorilor ecologici în dinamica densitãţii numerice a dãunãtorilor 

Sã stãpãneascã metodele generale de prevenire a apariţiei şi înmulţirii a dãunãtorilor şi metodele de combaterea a 

dãunãtorilor 

Sã îşi însuşeascã modul de elaborarea a unei strategii de combatere a dãunãtorilor din ecosistemele horticole 

Sã cunoascã principalelor grupe de zoocide şi a modului lor de acţiune 

Sã perceapã impactul pesticidelor în cadrul unui ecositem 

C
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 Sã demonstreze capacitatea de-a elabora scheme de combatere integratã a dãunãtorilor din culturile horticole 

Sã poatã gândi activitãţi  ştiinţifice referitoare la studierea bioecologiei unui dãunãtor 

Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionalã în domeniul protecţiei plantelor 

Sã participe la activitãţile de cercetare în staţionarele experimentale ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunostinţele referitoare la principiile de combatere integratã a 

dãunãtorilor din culturile horticole în contextul ecologizãrii producţiei şi a 

protecţie ecosistemelor 

7.2. Obiectivele specifice Sã înteleagã importanţa protecţiei plantelor împotriva atacului produs de cãtre 

dãunãtori 

Sã cunoascã ecologia principalelor grupe de dãunãtori (insecte, acarieni şi 

nematozi) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 
 

Ecologia insectelor:  

factorii abiotici (temperatura, umiditatea, lumina), 

factorii edafici,  

factorii biotici (hrana, prădătorii şi paraziţii naturali, 

epizootiile),  

factorii antripici. 
 

Ecologia populaţiei şi ecologia ecosistemului:  
ecologia populaţiei: populaţia şi caracteristicile ei,; 

dinamica populaţiilor; tipurile dinamicii populaţionale. 
 

Metode de prevenire a apariţiei în masă a 

dăunătorilor animali: 

 măsuri de carantină fitosanitară, 

 metode agrofitotehnice,  

cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi 
 

Metode de combatere a dăunătorilor animali:  

metode mecanice,  

metode fizice,  

metode biotehnice 
 

Ecomoni:  
clasificarea şi utilizarea ecomonilor în cadrul 

agroecosistemelor. 
 

Combaterea chimică a dăunătorilor:  

avantajele şi efectele secundare ale chimioterapiei, 

noţiuni de fitofarmacie, clasificarea zoocidelor, principii 

de combatere, protecţia integrată a culturilor. 

Metode de predare 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 
 

3 prelegeri 

 

 

 

 
 

3 prelegeri 

 

 

 
 

2 prelegeri 

 
 
 

2 prelegeri 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Morfologia insectei adulte: capul şi apendicii capului 

 

 

 

Studiul materialului biologic  

 

 

 

2  lucrari laborator 
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(antenele şi piesele aparatului bucal). 
 

Morfologia insectei adulte: toracele şi apendicii toracelui 

(picioarele şi aripile). 
 

Morfologia insectei adulte: abdomenul şi apendicii 

abdomenului (cercii, corniculele, organele genitale 

externe). 
 

Anatomia şi fiziologia insectelor: tegumentul şi 

formaţiunile tegumentului, organizarea internă a 

insectelor. 
 

Stadiile de dezvoltare ale insectei: tipuri de reproducere, 

oul şi ponta, stadiul de larvă (morfologie şi tipuri), 

stadiul de pupă (morfologie şi tipuri). 
 

Caractere generale ale acarienilor, moluştelor, 

nematozilor şi vertebratelor. 
 

Tipuri de dăunare cauzate de dăunători. 
 

Evidenţa dăunătorilor, norme de apreciere a atacului. 
 

Determinarea dăunătorilor după criteriul morfologic-

taxonomic şi trofic. 
 

Colectarea, prepararea şi conservarea insectelor precum 

şi a plantelor atacate de diferiţi dăunători. 
 

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  
 

Studiul materialului biologic  
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

 

 
 

 

 
 

2  lucrari laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 

 
 

1 lucrare laborator 

 

 
 

2  lucrari laborator 

 

 
 

2  lucrari laborator 

 
 

1 lucrare laborator 
 

1 lucrare laborator 
 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 

 
 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. OLTEAN I., MONICA PORCA, GHIZDAVU I., 2004, “Entomologie generală”, Editura Digital Data. 
2. PERJU T., I. OLTEAN,  ASEA TIMUŞ, 2001, “Acarieni şi nematozi dăunători ai plantelor cultivate”, Editura Poliam. 
3. TEODORA FLORIAN, ION OLTEAN, 2018, Entomologie specială - ISBN 978-606-8887-26-5 EdituraBioflux, 

Cluj-Napoca. 
4. PORCA  MARIA  MONICA, I. OLTEAN, 2004, “Ghid practic pentru recunoaşterea şi combaterea dăunătorilor plantelor 

de cultură”, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Editura 

Fundaţia Naţională “Satul Românasc” Bucureşti. 
5.  ROŞCA I., I. OLTEAN, I. MITREA, M. TÃLMACIU, D.I. PETANEC, H.Ş. BUNESCU, ISTRATE RADA, TÃLMACIU 

NELA, C. STAN, MICU LAVINIA MÃDÃLINA, 2011, “Tratat de Entomologie, generalã şi specialã”, Editura “Alpha 

MDN”. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Colecţia de reviste “Protecţia Plantelor” – editată de SPP Cluj  

2. Colecţia de reviste “Sănătatea Plantelor” – Bucureşti 
3. Colecţia de reviste “Agro buletin AGIR” – editată de AGIR Timişoara 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru actualizarea continuã a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice 

participã la conferinţele bianuale ale a Societãţii de Protecţia Plantelor Transilvania unde se întâlnesc cu specialiştii din 

Unitãţile Fitosanitare Judeţene, cu reprezentanţii firmelor producãtoare de pesticide şi cu fermierii, fiind dezbatute 

aspecte actuale şi de perspectivã în domeniul protecţiei plantelor. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea impactului factorilor 

ecologici (abiotici şi biotici) în 

dinamica populaţiilor de dãunãtori. 

Cunoaştere metodelor de prevenire şi 

de combatere a dãunãtorilor din 

culturile horticole.  

 

Examen 

scris 

 

 

 

70% 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea caracterelor de 

morfologie externã a insectelor şi 

încadrarea sistematicã a acestora. 

Cunoaşterea caracterelor generale a 

Colocviu 30% 
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altor unitãţi sietematice (acarieni, 

nematozi şi gasteropode). 

Cunoaşterea tipurilor de dãunãre. 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea informaţiei ştiinţifice transmisã prin prelegeri şi lucrãri practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la colocviu este condiţie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. FLORIAN  TEODORA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. FLORIAN  TEODORA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                            Formular USAMV 0201020104 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1) Licenţă 
1.6. Specializarea / Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Ecologie 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Adriana F. SESTRAȘ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Șef lucr. dr. Cătălina DAN 
2.4. Anul de studiu 2 2.5. 

Semestrul
3 
 

2.6. Tipul de 
evaluare VP 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DF
Obligativitate3 DI

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De 
curriculum 

Botanică, Biochimie, Biofizică şi agrometeorologie, Agrochimie, Fiziologia plantelor, 
Pedologie  

4.2. De 
competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu, în special de Agrofitotehnie, 
Îmbunătăţiri funciare, Fitopatologie, Entomologie 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. De 
desfăşurare a 
cursului 

Curs interactiv în care se încearcă atragerea şi participarea studenţilor la problematicile 
abordate şi la discuţii pe marginea expunerii. Se impune respectarea disciplinei universitare 
(punctualitate, ţinută şi comportament adecvat din partea cadrelor didactice şi studenţilor, 
respect reciproc etc.), în condiţiile dezvoltării unei relaţii de parteneriat între student şi 
profesor, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Cadrul 
didactic îşi asumă proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe student, cu mai 
puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 

Seminariile se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu noţiunile de la 
curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu şi 
laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau suporturilor puse la dispoziţie. 

3.1. Număr de ore pe săptămână - forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 1
3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 14
Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4. Tutorială 4 
3.4.5. Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 48 
3.8. Total ore pe semestru 90 
3.9. Numărul de credite  3 
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laboratorului/ 
proiectului 

Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt explicate şi 
discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea competenţelor 
specifice, profesionale şi transversale.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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e 
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În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a 
selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea 
rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise 
lucrărilor de ecologie, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. Competenţele dobândite, ca ansamblu 
unitar şi dinamic, trebuie să asigure dimensiunea cognitivă şi elementele structurale de bază ale 
cunoştinţelor şi abilităţilor, exprimate prin: cunoaştere, înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului 
specific disciplinei de ecologie; explicare, interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare a problemelor 
specifice; reflecţie critică şi constructivă; creativitate şi inovare. 
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Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend ecologia, prin capacităţi de 
natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor materiei cu cele de la alte discipline, 
corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin perspectiva valorificării 
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În acest sens, se are în vedere formarea unor abilităţi de lucru 
în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile specifice disciplinei, tehnologia 
informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, precum şi capacitatea şi 
deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit 
antreprenorial, recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, valorilor şi eticii profesionale.

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la principalele legități, noţiuni și concepte 
specifice ecologiei și protecţiei mediului; utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii 
științifice fundamentale conexe; caracterizarea ecologică optimă a factorilor de mediu și 
elaborarea de măsuri privind protejarea acestora; identificarea alternativelor optime în vederea 
respectării şi protejării mediului înconjurător, biodiversităţii, asigurarea alimentaţiei și vieții 
sănătoase a omenirii.  

7.2. 
Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare inginerilor horticultori, în scopul monitorizării și protecției 
mediului; utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii și tehnologiilor pentru activitățile 
ecologice de măsurare și monitorizare; identificarea și caracterizarea stării ecologice a 
factorilor de mediu și elaborarea de măsuri privind protejarea mediului. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

 
 
 
 

1 

Mediul înconjurător, mediul de viaţă, factorii de mediu. Structura, alcătuirea, 
organizarea, tipologia şi dinamica mediului. Structura şi legile generale; ecologia 
ca sistem; teoria sistemelor. Concepte şi terminologia în ecologie: mediu, 
habitat, ecotop, biotop, organism, specie (populaţie), biocenoză, ecosistem, 
factori ecologici etc. Ecosfera; apariţia, organizarea sistemică şi clasificarea 
organismelor; caracterizarea şi proprietăţile ecosferei. 

4 
(14,3%) 

1-2 

2 

Individul; particularităţi ale sistemului biologic de tip individual; relaţii reciproce 
şi interacţiuni dintre organismul individual şi mediu. Răspândirea organismelor; 
fluxul energetic la nivelul organismului autotrof şi heterotrof; influenţa factorilor 
ecologici asupra creşterii, dezvoltării şi comportamentului organismelor. 
Populația; organizarea şi funcţionarea unui sistem de tip populaţie; interacţiunea 
specie-ecosistem. Structura, densitatea, modelul de dispersie și dinamica 
populaţiei. Populaţia şi factorii ecologici (statica populaţiei). 

4 
(14,3%) 

3-4 
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3 

Biocenoza: structura şi funcţionarea unui sistem de tip biocenoză; relaţia 
biocenoză-biotop; structura şi organizarea biocenozei; echilibrul ecologic; lanţul 
trofic, reţeaua trofică şi nişa ecologică. Diversitatea ecologică şi conservarea 
biodiversităţii; funcţionarea mediului (stabilitate, biodiversitate, simplicitate); 
cauze care determină modificarea biodiversităţii (distrugerea habitatelor, 
fragmentarea habitatelor, poluarea, supraexploatarea, speciile invadatoare, 
bolile); extincţia; conservarea biodiversităţii la nivel de specie (populaţie) şi 
biocenoză; ariile protejate şi diversitatea lor. 

4 
(14,3%) 

5-6 

4 

Ecologia biocenozei (comunităţii, asociaţiei). Schimbări şi modificări în 
biocenoze (evoluţia biocenozei); relaţiile intra- şi interspecifice în cadrul 
biocenozei; tipologia relaţiilor; omul şi coacţiile. 
Ecologia ecosistemului; fluxul de energie şi funcţionarea ecosistemului 
(transferul de materie şi energie); fotosinteza, producţia primară, producţia 
secundară, randamentul energetic, fluxul energetic în reţeaua trofică, evoluţia 
ecosistemului; Modelul  de dezvoltare, dinamica ecosistemelor și ciclurile 
biogeochimice (ciclul apei, carbonului, oxigenului, azotului etc.). Tipuri de 
ecosisteme; particularităţi, structură, caracteristici. Biomuri; caracteristici 
structurale şi funcţionale; specii caracteristice, indicatoare, însoţitoare. 

6 
(21,4%) 

7-8-9 

5 

Omul şi mediul – omul şi ecosistemul; factorul antropic creator de masă biotică; 
factorul antropic şi dezechilibrele din biocenoze şi ecosisteme. Poziţia omului 
faţă de ecosferă; ingineria mediului, ecotehnie, biotehnologie. Ecosisteme 
artificiale (agroecosistemul, ecosistemul urban, ecosistemul tehno-industrial); 
construcţie ecologică, reconstrucţie ecologică, restaurare ecologică, 
bioremediere, regenerare ecologică naturală; conservarea biodiversităţii. 
Ecosistemele agricole; conceptul de ecosistem agricol (agroecosistem); tipurile 
de ecosisteme agricole; productivitatea agroecosistemelor, recolta agricolă, 
producţia agricolă ecologică /biologică. Ecosistemele agricole şi asigurarea 
alimentaţiei umane; perspectivele îmbunătăţirii situaţiei alimentare mondiale, în 
contextul evoluției populației globului, posibilităţile şi limitele ecologice şi 
economice; agroecosistemele şi resursele alimentare în România; gestionarea 
resurselor naturale; ecodezvoltarea şi dezvoltarea durabilă; ariile naturale 
protejate; organismele modificate genetic. Elemente de ecologia peisajului; 
peisaj vs ‘landsaft’ (‘Landscape’); concepte, teorii şi modele specifice în 
ecologia peisajului. 

6 
(21,4%) 

10-11-
12 

6 

Ecologia aplicată, monitoring şi  management ecologic. Ecologia şi statistica 
matematică. Monitoringul ecologic - sistem de control al calităţii mediului: 
sistemul global de monitoring al mediului (GEMS), monitoringul de fond global 
integrat al poluării (GBM), sistemul de monitoring integrat al calităţii mediului 
din Romania (SMIR); organizarea monitoringului ecologic-integrat; legislaţia 
privind protecţia mediului în România. Managementul ecologic şi economia 
mediului. Conţinutul şi importanţa managementului ecologic; structura 
bioproductivă a ecosistemelor; caracterul interdisciplinar şi integrator al 
managementului ecologic; mediul ambiant şi dezvoltarea economică. Tipologia 
managementului ecologic: habitatele naturale, poluarea, deşeurile, ecosistemele 
forestiere, ecoturismul, agroecosistemele, managementul ariilor protejate, 
ecologia peisajului. 

4 
(14,3%) 

13-14 

 Total CURS 
28 

(100%) 
14 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul, proiectul 

Observaţii 

Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 Principiile cercetării ecologice; termeni şi noţiuni specifice; scop, obiective; 
tipuri de cercetări; etapele unui studiu de ecologie. Studiul principalilor factori 
biotici și abiotici (ex. apă, aer, sol, lumină); măsurarea cantitativă şi evaluarea 
calitativă a parametrilor de caracterizare a factorilor de mediu (climatici, 

3 
(21,4) 

1-2-3 



 4

orografici, edafici şi hidrici); întocmirea şi utilizarea climadiagramelor. Analiza 
structurală şi funcţională a ecosistemului; stabilirea, delimitarea şi caracterizarea 
teritoriilor ecologice omogene; fișa biogeografică; chestionarul fenologic; 
determinarea indicilor sinecologici ai asociaţiilor vegetale. Metode de investigare 
a poluării apei, aerului, solului; poluarea fonică; poluarea biologică (ex. 'alergeni' 
- grăunciori de polen). 

2 Aplicarea metodelor de studiu în ecologie; eşantionajul (sampling-ul ecologic); 
aspecte teoretice, metode, tipologie, design, aparatură şi dispozitive; metode 
generale de colectare a datelor. Metode de cercetare diferenţiate pe medii de 
viaţă (acvatic, terestru, subteran, aerian); metode specifice de eşantionare la 
plante și animale. Noţiuni de ecologia peisajului; relaţiile dintre tiparul spaţial şi 
procesele ecologice; rezoluţii spaţiale ecologice şi niveluri de organizare ale 
entităţilor biologice. 

4 
(28,6%) 

4-5-6-7 

3 Alegerea site-ului şi mărimea (numărul) probelor; procesarea şi valorificarea 
primară a datelor; mărimea (numărul) probelor şi design-ul experimental; 
randomizarea; independenţa observaţiilor; parametri statistici; parametri ai 
populaţiei. Prelucrarea statistică a datelor de sampling; principalii parametrii 
populaţionali; modelul spaţial al distribuţiei populaţiilor de plante şi animale; 
metode şi tehnici de evidenţiere în teren. Distribuţia populaţiilor, statica 
populaţiilor, structura populaţiilor; estimarea abundenţei şi densităţii 
populaţiilor; metode de estimare a mărimii populaţiilor. 

4 
(28,6%) 

8-9-10-
11 

4 Parametri şi indici ecologici; monitorizarea. Relaţii în lumea vie; tipuri de relaţii; 
interrelaţii dintre specii; relaţii şi funcţii cu implicaţii în ecologie; lanţuri şi reţele 
trofice. Nişa ecologică. Biodiversitatea: cuantificarea biodiversităţii în habitate 
prin indici de caracterizare ai biodiversităţii: indicele de biodiversitate (IB), 
indicele de diversitate Simpson, indicele de diversitate Shannon, echitabilitatea 
etc. 

3 
(21,4) 

12-13-
14 

 Total LUCRĂRI PRACTICE 14 
(100%) 

14 

Bibliografie obligatorie: 
Berca M (2000). Ecologie generală şi protecţia mediului. Ed. Ceres, Bucureşti. 
Jorgensen SE (2009). Ecosystem Ecology. Academic Press. 
Odum EP, Barrett GW (2005). Fundamentals of ecology. Fifth Ed. Belmont. Thomson Brooks/Cole. 
Miller GT (2006). Essentials of ecology. Thomson Brooks/Cole. 
Stugren B (1982). Bazele ecologiei generale. Ed. St. Enciclop., Bucureşti.

Bibliografie facultativă: 
Botnariuc N, Vădineanu A (1982). Ecologie. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti. 
Chapman JL, Reiss MJ (1999). Ecology: Principles and Applications. Cambridge Univ. Press. 
Cogălniceanu D (2007). Ecologie şi Protecţia Mediului. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Jarvis PH, Fowler J, Cohen L (1998). Practical Statistics for Field Biology. John Wiley & Sons. 
Munteanu C, Dumitraşcu M, Iliuţă R-A (2011). Ecologie şi protecţia calităţii mediului. Ed. Balneară, Bucureşti. 
Stugren B (1994). Ecologie teoretică. Ed. Sarmis, Cluj-Napoca. 
Turner MG, Gardner RH, O'Neill RV (2001). Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag, 

New York, NY, USA. 
Wu J (2008). Landscape ecology. In: Jorgensen SE (ed), Encyclopedia of Ecology. Elsevier, Oxford.

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei este permanent raportat şi coroborat la noutăţile în domeniu, precum şi la aşteptările 
reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. 

 
10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 
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10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor 
dobândite de studenţi respectă principiile 
docimologice, respectiv obiectivele, 
cerinţele şi criteriile corespunzătoare 
conţinuturilor predate. Se urmăreşte 
verificarea obiectivă a însuşirii unor 
cunoştinţe şi deprinderi fundamentale în 
baza unor standarde minimale; 
diferenţierea performanţelor studenţilor 
după cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 
urmărirea progresului, încurajarea şi 
recunoaşterea realizărilor proprii ale 
studentului în domeniul evaluat. 

Examen sumativ, oral sau scris, în care 
se evaluează cunoştinţele şi 
competenţele studenţilor pe baza 
cerinţelor şi criteriilor anunţate la 
începutul semestrului de către titularul 
disciplinei. Întrucât notele finale sunt 
întregi (de la 10 la 1), titularul de 
disciplină (curs) va informa studenţii la 
începutul semestrului privind modul de 
calculare a notei finale şi eventuala  
rotunjire până la întreg a acesteia, în 
funcţie de rezultatele obţinute de 
studenţi la curs şi seminar (proiect). 

70% 

10.5. 
Seminar / 
Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului de 
însuşire a  cunoştinţelor şi deprinderilor 
în funcţie de potenţialul studentului; 
nivelul, calitatea şi temeinicia 
cunoştinţelor (deprinderilor) în raport cu 
obiectivele didactice şi operaţionale ale 
disciplinei, dar şi în raport cu acumulările 
anterioare (iniţiale); modul de prezentare 
a cunoştinţelor, interpretare, corelare, 
extrapolare, utilizare şi aplicare a 
cunoştinţelor; gradul de implicare al 
studentului (implicare, iniţiativă, 
participarea la activităţile de învăţământ, 
la programele compensatorii de aducere 
la nivel a celor slab pregătiţi etc.). 

Evaluarea performanţelor studenţilor se 
realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin teste 
curente şi periodice, teste (verificări) 
finale, lucrări (proiecte), sau colocviu. 
Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup, lucrări 
practice, referate, recenzii, teste 
periodice etc. 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) 
din Legea Educaţiei Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 
minimale aferente disciplinei şi promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau 
colocviu, este condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condiţie 
preliminară de care depinde promovabilitatea. 

 

1 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat. 
2  Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină 
fundamentală); DD (disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină 
complementară). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO 
(disciplina opţională); DFac (disciplină facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Adriana F. SESTRAȘ 

Titular seminar 

Șef lucr. dr. Cătălina DAN 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020318 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul I Horticultură și Peisagistică
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Horticultură
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 3
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Conținut2 DC

Obligativitate3 DFac

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

1
din care: 
3.2. curs

- 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 14
din care: 
3.5.curs

- 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 13
3.8. Total ore pe semestru 27

3.9. Numărul de credite4 1

 



6. Competențe specifice acumulate
C

om
pe

te
nț

e
pr

of
es

io
na

le
   

  

– utilizarea adecvată a terminologiei horticole în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, evidențierea 

bunelor practici etc.

C
om

pe
te

nț
e

tr
an

sv
er

sa
le

   
   

  

– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 
de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice horticulturii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 
academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  participarea  la  evenimente  științifice  studențești  naționale  și  internaționale
desfășurate în limba engleză;
- participarea la mobilități  Erasmus, care implică o bună cunoaștere a limbii
engleze;
- comunicarea in limba engleză cu studenți de la universități partenere;
-  adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil formal/
informal);
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
-  comunicarea  dezinvoltă într-un  mediu  profesional  în  care  este  necesară
utilizarea limbii engleze.

8. Conţinuturi
8.1.CURS Metode de predare Observații

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
 Număr  de ore – 14 
The Scope of Ecology 
Horticulture in Europe 
Horticulture in the US
Fundamentals of Florestry 
Tree Growing Practices 
Vegetable Growing in Europe 
Test

Metode de predare
- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de zăpadă
- exerciții de team-building

Observații (1 seminar= 1
oră/săptămână)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agriculture and Horticulture, Skopje, 2009
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3.

Pondere din
nota finală

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze 
orale și scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor 
lexicale și gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu 
terminologia aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs Verificare pe
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25%

Frecvență 
25%

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
---

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201020322  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisgistica 

1.4.Domeniul de studii  Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura  

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 3 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucrari dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere 

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate in grup cu materialele sportive  puse la dispozitie 

.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
   3.3.seminar/laborator/proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56  56 3.6.seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite
4  
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

Vor lua la cunostinta fiecare material teoretic, iar apoi vor practica pe echipe aceste cunostinte teoretice in cadrul 

jocurilor sportive organizate 

Studentilor li se va prezenta la inceputul fiecarei ore de curs probleme teoretice, fie cu ajutorul planselor 

explicative fie prin demonstrare iar apoi fierare vor incerca sa exemplifice ceea ce le-a fost aratat 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivele educaţiei fizice sunt realizate cu ajutorul unui sistem de mijloace ce  

trebuie cunoscute, selecţionate în funcjie de scopurUe ce urmează a fi realizate, 

dar şi în  

funcţie de nivelul pregătirii elevilor. In educatie fizică, continutul, mijloacele, 

metodele,  

formele de organizare a lectiei sunt influenţate direct de spajiul disponibil, de 

dotarea cu  

materiale sportive, de echipamentul sportiv necesar, de condiţiile igienice ce pot 

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

selectate şi adaptate pentru realizarea sardnilor procesului de predare - învăţare - 

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

fizic (considerat ca mijloc de bază) şi materialele, aparatele, instalaţiile şi spaţiul 

de  

lucru (socotite ca mijloace ajutătoare fără de care eficienţa exerciţiului fizic este 

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

corecta si armonioasa, la cresterea potentialului de munca si nu in ultimul rand 

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

sistematica a exercitiilor fizice in functie de bugetul de timp liber. In acest 

context, educatia fizica si sportul alaturi de disciplinele de specialitate isi aduce 

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1 

 

Tema 1: Joc de badminton 

 

Tema 2: Repetare si consolidare. Scoala alergarii. 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Lectia 2 

 

Tema 1: Scoala sariturii 

 

Tema 2: Dezvoltarea  vitezei de reactive si executie 

 

Lectia 3 

 

Tema 1: Consolidarea vitezei de reactive 

 

Tema 2: Volei.Pozitia  fundamentala. 

 

Lectia 4 

 

Tema 1: Volei. Deplasarea in teren 

 

Tema 2: Pasa de sus cu doua maini 

 

Lectia 5 

 

Tema 1: Serviciul si preluarea din serviciu 

 

Tema 2: Pasa de jos cu doua maini 

 

Lectia 6 

 

Tema 1:Blocajul 

 

Tema 2: Preluare in cadrul autodublarii 

 

Lectia 7 

 

Tema 1: Norma de control 

 

Tema 2: Joc bilateral volei 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 

-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 

tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Cojocaru A., Ioniţă M., Volei- Caiet de lucrări practice, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 

- Drăgan A., Volei- noţiuni de bază, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 

- Mureşan A., Volei, Bucureşti, Editura Fundației România de Mâine, 2008 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului lucrarilor practice, 

cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la ale comisiilor de specialitate cu teme din 

domeniul sportului unde se intalnesc ,cadre de specialitate fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a domeniului 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator  

 

Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 

  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 
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Lectie de verificare – norme 

de control  

 

30% 

 

 

 

 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

Stapanirea cunostintelor a temelor abordate si efectuarea  lucrarilor practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de 

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completări 

8.09.2020 

Titular curs 

.......................................... 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură - Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură /4 ani la Zi 

1.7. Forma de învăţământ IF  - Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei AGROCHIMIE 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Mărghitaş Marilena  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucr. dr. Pop Tiberia  

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematică, Chimie, Pedologie, Botanică, Biochimie, Biofizică şi Agrometeorologie, Fiziologie 

vegetală, Agrotehnică şi tehnică experimentală. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştiinţe teoretice referitoare la agroecosistem, factorii de mediu şi 

masurile exercitate de om asupra acestora. Bioproductivitatea agroecosistemelor depinde   de 

factori de ordin climatic, nutriţional, biologic şi socio-economic (management). 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice de laborator este obligatorie prezenţa cadrului didactic 

specializat în domeniul agrochimic şi consultarea acestuia în timpul efectuarii 

concrete a analizelor agrochimice de laborator . Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în 

proceduri şi îndrumătorul de Lucrări practice. Disciplina academică este imperios 

necesară pe toată durata de desfăsurare a lucrărilor în laboratoarele agrochimice. 
Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor online utilizate

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 19 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4. Tutorială   4 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru  90 

3.9. Numărul de credite
4   3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 
Să cunoască  limbajul agronomic şi agrochimic specific pentru înţelegerea  disciplinei de Agrochimie; 

Să cunoască caracteristicile şi modul de funcţionare a bioproductivităţii agroecosistemelor;  

Să înteleagă principiile teoretice şi măsurilor practice care stau la baza cunoaşterii resurselor agrochimice şi 

managementul utilizării lor în agricultură, în condiţiile optimizării agrochimice  a agroecosistemelor şi obţinerii 

de producţii agricole şi horticole superioare cantitativ şi calitativ, cât şi rentabilizarea acestora; 

Să dobândească cunoştiinţe referitoare la valorificarea resurselor organice naturale, managementul terenurilor si a 

fertilizarii sistemelor  agricole şi horticole, bunele practici agricole de ferma, respectarea naturii si a 

biodiversitatii (managementul ecologic, managementul cresterii si intretinerii animaleleor) conform strategiei UE 

propusa pentru dezvoltarea spatiului rural ,  implemetarea  masurilor  dezvoltarii arealelor montane, intarirea 

managenetului specific zonelor rurale, dezvoltarea satelor si evolutia lor  spre civilizatia moderna; 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de a caracteriza principalele resurse organice naturale şi  minerale utilizate ca 

fertilizanţi pentru plante şi condiţiile aplicării eficiente a acestora în sistemele de agricultură durabilă; 

Să-şi însuşească studenţii cunoştinţele practice fundamentate teoretic privind utilizarea îngrăşămintelor şi 

amendamentelor la culturi agricole şi horticole cât şi fundamentarea economică şi ecologică a consumului de 

fertilizanţi în agricultură şi horticultură; 

Să fie capabili să monitorizeze principalii factorii agrochimici de diferenţiere a dozelor de nutrienţi pentru plante 

în vederea realizării fertilizărilor raţionale şi eficiente în sporirea fertilităţii şi productivităţii solurilor şi a 

producţiilor vegetale calitativ şi cantitativ superioar care să asigure siguranţa şi  securitatea alimentară; 

Să poată stabili eficienţa economică a sistemului sol-plantă-îngrăşăminte la diferitelor culturi agricole – horticole; 

Să participe la activităţile de monitoring agrochimic al solurilor şi programul de  cercetare al disciplinei de 

Agrochimie pentru tehnologii de fertilizare optime economice  care să conducă la diminuarea impactului asupra 

mediului in contextul dezvoltarii durabile. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însuşească cunoştiinţe de agrochimie referitoare la utilizarea 

îngrăşămintelor chimice (minerale) şi a resurselor organice naturale ca 

fertilizanţi in viata plantelor  cât şi eficientizarea şi optimizarea sistemelor de 

fertilizare la principalele specii vegetale pentru obţinerea unor producţii agricole 

şi horticole superioare cantitativ şi calitativ cu menţinerea şi sporirea fertilităţii 

solului şi implicit protecţia reală a agroecosistemelor pentru o agricultură 

durabilă şi un mediu înconjurător curat şi sănătos. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască sortimentele de îngrăşăminte chimice (minerale) simple şi compuse 

cât şi resursele organice naturale necesare în programele de fertilizare a 

plantelor agricole şi horticole; 

Să cunoască principalii indici agrochimici ai solurilor care stau la baza 

calculului corect al  dozelor optime economice de fertilizanţi la principalele 

specii vegetale de plante cultivate pentru obţinerea recoltelor de calitate; 

Să cunoască metodele agrochimice de control a stării de fertilitate a solurilor: 

Analiza solului; Analiza plantei; Experienţe cu îngrăşăminte şi curbele de 

producţie; Cartarea agrochimică; 

Să cunoască principii şi metode de utilizare raţională a îngrăşămintelor la culturi 

horticole în contextual protecţiei reale a agroecosistemelor;  

Să dobândescă abilităţi practice şi decizionale în domeniu. 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28  
Capitolul 5 (continuare îngrăşămintelor din sem 1) 

5.4. Îngrăşămintele chimice (minerale) cu 

macroelemente  de ordin secundar (S, Ca, Mg):  

5.4.1. Îngrăşămintele simple cu sulf: Sulful în sol; 

Clasificarea şi sortimentele de resurse fertilizante cu sulf 

(amendamente, îngrăşăminte minerale cu alte elemente, 

alte resurse); Condiţiile aplicării eficiente a 

îngrăşămintelor cu sulf. 

5.4.2. Îngrăşăminte şi alte resurse cu calciu: Calciul în 

sol – plantă; Clasificarea resurselor fertilizante  cu calciu 

(amendamente pentru soluri acide,. Amendamente 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

8 prelegeri – 16 ore 
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pentru soluri alcalice, îngrăşăminte cu alte elemente); 

Condiţiile de eficienţă a resurselor fertilizante cu calciu. 

5.4.3. Îngrăşăminte cu mgneziu: Magneziul în sol – 

plantă; Clasificarea resurselor fertilizante  cu magneziu  

(săruri minerale şi roci naturale); Condiţiile de eficienţă 

a resurselor fertilizante cu magneziu. 

5.5. Îngrăşămintele  cu microelemente (Fe, Mn, Cu, Zn, 

B, Mo): 

5.5.1. Îngrăşăminte cu fier: Fierul în sol – plantă; Indicii 

puterii clorozante; Clasificarea îngrăşămintelor cu fier 

(săruri minerale şi chelaţi cu fier); Condiţiile de eficientă 

a îngrăşămintelor cu fier. 

5.5.2. Îngrăşăminte cu mangan: Manganul în sol – 

plantă; Clasificarea îngrăşămintelor cu mangan (săruri 

minerale şi chelaţi cu mangan); Condiţiile de  eficientă a 

îngrăşămintelor cu mangan. 

5.5.3. Îngrăşăminte cu cupru: Cuprul în sol –plantă; 

Clasificarea îngrăşămintelor cu cupru (săruri minerale şi 

chelaţi cu cupru); Condiţiile aplicării eficiente a 

îngrăşămintelor cu cupru. 

5.5.4. Îngrăşăminte cu zinc: Zincul în sol – plantă; 

Îngrăşăminte cu zinc (săruri minerale şi chelaţi cu zinc); 

Condiţiile de  eficientă a îngrăşămintelor cu zinc. 

5.5.5. Îngrăşăminte cu bor: Borul în sol – plantă; 

Îngrăşăminte cu bor (compuşi minerali cu bor);  

Condiţiile aplicării eficiente a îngrăşămintelor cu  bor. 

5.5.6. Îngrăşăminte cu  molibden: Molibdenul în sol - 

plantă; Îngrăşăminte cu molibden (săruri minerale); 

Condiţiile aplicării eficiente a îngrăşămintelor cu  

molibden. 

5.6. 5.6. Îngrăşămintele minerale complexe şi mixte 

(compuse) cu 2-3 şi mai multe elemente fertilizante. 

Clasificare, tendinţe şi rolul fertilizării cu îngrăşăminte 

compuse în tehnologiile agricole şi horticole, 

perspective:  

         5.6.1. Îngrăşăminte complexe solide (binare şi ternare);  

         5.6.2. Îngrăşăminte complexe lichide (soluţii pentru sol, 

cristaline şi foliare); 

5.6.3. Îngrăşăminte mixte;  

5.6.4. Îngrăşăminte ionitice (organo – minerale);  

5.7. Îngrăşămintele organice naturale: Clasificare, 

avantajele utilizării; Sortimentele de îngrăşăminte 

organice (gunoiul de grajd, dejecţii semilichide, 

dejecţiile avicole, nămolurile de la epurare – decantare, 

reziduuri vegetale şi menajere, turba, composturile, 

îngrăşămintele verzi); Condiţiile aplicării eficiente a 

îngrăşămintelor organice.  

5.8. Păstrarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor: 

Depozitarea îngrăşămintelor; Metode de aplicare a 

îngrăşămintelor. 

Capitolul 6. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte 

6.1. Dozele agrochimice, economice şi tehnice utilizate 

în fertilizare;  

6.2. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte organice; 

6.3. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte minerale după 

factorii de nutriţie ai plantelor, solului şi economici; 

6.4. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte pentru culturile 

din spaţiile protejate; 

6.5. Intocmirea programului de fertilizare. 

Capitolul 7. Controlul stării de fertilitate a solurilor 

prin metode agrochimice 

7.1. Generalităţi, definiţii, istoric, perspective; 

7.2. Metodele agrochimice de control a stării de 

fertilitate a solurilor: Analiza solului; Analiza plantei; 

Experienţe cu îngrăşăminte şi curbele de producţie; 

Cartarea agrochimică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere  - 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere – 2 ore 
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7.3. Monitoringul stării de calitate a solurilor. 

Capitolul 8.  Îngrăşămintele şi calitatea recoltelor 
8.1. Efectul macro-  şi microelementelor în calitatea 

recoltelor; 

8.2. Principii legate de indicatorii de calitate şi siguranţa 

– securitatea alimentară. 

Cpitolul 9. Principii şi metode de folosire raţională a 

îngrăşămintelor la culturi horticole: 

9.1. Factori şi metode ce condiţionează efectul 

îngrăşămintelor ; 

9.2. Principii de aplicare a îngrăşămintelor la legumele 

cultivate în câmp; 

9.3. Principii de aplicare a îngrăşămintelor la legumele 

cultivate în sere şi solarii; 

9.4. Principii de aplicare a îngrăşămintelor în plantaţiile 

viticole; 

9.5. Principii de aplicare a îngrăşămintelor în plantaţiile 

pomicole; 

9.6. Principii de aplicare a îngrăşămintelor la culturi 

floricole, ornamentale şi dendrologice. 

Capitolul 10. Protecţia agroecosistemelor în contextul 

utilizării îngrăşămintelor şi amendamentelor 

10.1. Poluarea solului şi produselor vegetale. Măsuri de 

prevenire şi depoluare; 

10.2. Resurse cu caracter convenţional şi neconvenţional 

eficiente în fertilizare. 

 

Prelegere  

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

 

2 prelegeri – 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

1. Identificarea şi controlul calităţii îngrăşămintelor şi 

amendamentelor -  generalităţi, clasificare; 

2. Recoltarea şi pregătirea probelor de ingrăşăminte 

pentru analiză; 

3. Metode clasice de identificare a ingrăşămintelor prin 

analize preliminarii (analiza orientativă, arderea pe 

cărbune şi în flacără);  

4. Studiul calitativ şi identificarea îngrăşămintelor cu 

azot, utilizate ca fertilizanţi în practica agricolă; 

5. Studiul calitativ şi identificarea îngrăşămintelor cu 

fosfor, utilizate ca fertilizanţi în practica agricolă; 

6. Studiul calitativ şi identificarea îngrăşămintelor cu 

potasiu, utilizate ca fertilizanţi în practica agricolă; 

 7. Studiul calitativ şi recunoaşterea principalelor 

îngrăşăminte complexe şi mixte (compuse), utilizate ca 

fertilizanţi în practica agricolă;  

 

 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

 

1 lucrare de laborator - 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

Bibliografie obligatorie: 

1. Avarvarei I. şi colab., 1997, Agrochimie., Ed Sitech, Craiova ; 

2. Rusu M.,1992,1993, Agrochimie,(vol, I, II),Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 

3. Marilena Mărghitaş, Cătălin Băluţiu, 1996, Agrochimie – Lucrări practice, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 

4. Marilena Mărghitaş, 2003, Agrochimie, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

5. Rusu Mihai, Marilena Mărghitaş, Tania Mihăiescu, I.Oroian, Adelina  Dumitraş, 2005, Tratat de Agrochimie, Ed. 

Ceres, Bucureşti ; 

6. Marilena Mărghitaş, M. Rusu, Tania Mihăiescu, 2005, Fertilizarea   plantelor agricole şi horticole, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca ; 

 7. Mihai Rusu, Marilena Mărghitaş şi colab., 2010, Cartarea agrochimică -    Studiu agrochimic al solurilor - Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

 8. Marilena Mărghitaş şi colab., 2011, Manual de bune practici în tehnologia fertilizării  plantelor agricole, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ;         

Bibliografie facultativă: 

1.Hera C., Z. Borlan, 1980, Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

2.Borlan Z., C. Hera, 1982, Tabele şi nomograme agrochimice, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

3.Borlan Z. şi colab., 1994, Compendiu de Agrochimie, Ed.Ceres, Bucureşti ;  

4.Velicica Davidescu, D. Davidescu, 2002, Compendiu agrochimic, Ed. Academiei, Bucureşti ; 

5.Marilena Mărghitaş, Mihai Rusu, 2003, Utilizarea îngrăşămintelor şi amendamentelor în agricultură, Ed.  

   AcademicPres, Cluj-Napoca ; 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice şi studenţii participă la simpozionul anual al USAMV Cluj-

Napoca, secţiunea Agricultură şi Horticultură şi la Conferinţa anuală SNRSS unde sunt dezbătute probleme actuale de 

Agrochimie şi managementul utilizării fertilizanţilor şi nutrienţilor în Agricultură. 

 

10. Evaluare    

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Îngrăşămintele chimice (minerale) cu macroelemente  de 

ordin secundar (S, Ca, Mg);  

Îngrăşămintele  cu microelemente (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo); 

Îngrăşămintele minerale complexe şi mixte (compuse) cu 2-

3 şi mai multe elemente fertilizante. Clasificare, tendinţe şi 

rolul fertilizării cu îngrăşăminte compuse în tehnologiile 

agricole şi horticole, perspective;  

Îngrăşămintele organice naturale: Clasificare, avantajele 

utilizării; Sortimentele de îngrăşăminte organice; 

Păstrarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor: 

Depozitarea îngrăşămintelor; Metode de aplicare a 

îngrăşămintelor; 

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte şi calitatea recoltelor; 

Metode agrochimice de control a stării de fertilitate a 

solului; 

Principii şi metode de folosire raţională a îngrăşămintelor la 

culturi horticole; 

Protecţia agroecosistemelor în contextul utilizării 

îngrăşămintelor şi amendamentelor. 

 

Sumativă 

 

70% 

 

 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Metodologii de lucru utilizate în prelevarea probelor de 

îngrăşăminte pentru analiza calitativă şi cantitativă a lor; 

Metode clasice de identificare a ingrăşămintelor prin 

analize preliminarii (analiza orientativă, arderea pe cărbune 

şi în flacără); Studiul calitativ şi identificarea 

îngrăşămintelor cu azot, fosfor, potasiu,  a îngrăşămintelor 

complexe şi mixte şi a celor organice naturale utilizate ca 

fertilizanţi în practica agricolă; 

Probleme de agrochimie rezolvate  şi interpretarea lucrării 

de  cartare agrochimică. 

 

 

 

 

Este prevăzută o 

scurtă verificarela 

începutul fiecărei ore 

de laborator şi nota 

finală prin colocviu la 

finele semestrului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapânirea informaţiei ştiintifice transmise prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la lucrările practice de laborator şi la curs este condiţie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF (disciplină fundamentală), DD 

 (disciplină din domeniu), DS (disciplină de specialitate ), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplină obligatorie) DO 

 ( disciplină opţională) DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării: 

     08.09.2020 

    

 

 

Titular curs 

Prof. dr. Marilena Mărghitaş 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucr. dr. Pop Tiberia 

 

 

Data avizării în departament: 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.  dr. Ioan-Claudiu Bunea  
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–0201020106  

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii HORTICULTURĂ  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
AGROFITOTEHNIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Sorin MUNTEAN 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf. univ. dr. Sorin MUNTEAN 

2.4. Anul de 

studiu 
II 2.5. Semestrul II 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a 

cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile să 

fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfăşura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 18 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite
4 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanică, Agrotehnică, Fitopatologie, Entomologie, Irigaţii, Fiziologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la nutirţia plantelor, însuşirile fizico-chimice ale 

solurilor, biologia şi morfologia  a plantelor de cultură şi a buruienilor, bolile şi dăunătorii 

plantelor, praguri economice de dăunare, produse de control a pestelor, regim de irigare  
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dispoziţie şi descrise în îndrumatorul de Lucrari practice. 

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro
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o
n

al
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Să cunoască  limbajul agronomic specific pentru disciplina Fitotehnie 

Să cunoască  zonele de favorabilitate a plantelor 

Să înteleagă mecanismele de nutriţie şi control a bolilor şi dăunătorilor 

Să recunoasca principalele specii cultivate 

Să işi însuşească căile de sporire cantitativă şi calitativă a producţiei 

Să cunoască  fenofazele de creştere şi dezvoltare ale plantelor  

Să îşi însuşească temeinic tehnologiile de cultivare ale plantelor 

 

C
o
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p
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 Să poată dezvolta proiecte de asigurarea a necesarului de îngrăşăminte şi pesticide cunoscând procentul de 

substanţă activă  

Să poată gândi activităţi  practice referitoare la adaptarea unor elemente de tehnologie pentru condiţii specifice  

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională  

Să participe la activităţile de cercetare în câmpul de experienţe al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la biologia, relaţiile plantelor cu factorii 

de vegetaţie şi tehnologiile de cultivare  

7.2. Obiectivele specifice 

Să particularizeze cunoştinţele de creşterea şi dezvoltarea plantelor, relaţiile cu 

factorii de vegetaţie şi elementele tehnologiei de cultivare pentru fiecare plantă 

de cultură în parte 

 Să poată întocmi o tehnologie de cultivare a oricărei plante de cultură adaptată 

condiţiilor pedoclimatice şi economice dintr-o zonă agricolă de favorabilitate 

din ţară  

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.CURS – 14 prelegeri 

Număr  de ore – 28 

 

Probleme generale de Fitotehnie. Caracterele generale 

ale cerealelor. 

Grâul. 

Porumbul. Alte cereale. 

Caracterele generale ale leguminoaselor. 

Mazărea. 

Fasolea. 

Soia. Alte plante leguminoase. 

Caractere generale ale oleaginoaselor. Floarea soarelui. 

Rapiţa. Alte plante oleaginoase. 

Caractere generale ale textilelor. Inul pentru fibră. 

Cânepa şi bumbacul. 

Cartoful. 

Sfecla pentru zahăr şi cicoarea. 

Tutunul şi hameiul. 

 

Metode de predare 

 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

 

 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

2 ore prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  

Număr  de ore – 14 
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Controlul calităţii seminţelor la ITCSMS Cluj. 

Recunoaşterea şi utilizările principalelor plante 

medicinale la Plafar Cluj. 

Cereale. 

 

Leguminoase. 

 

Plante oleaginoase. 

 

Plante textile. 

 

Plantelor tuberculifere şi rădăcinoase. 

 

Tutunul şi hameiul. 

 

Studiu 

 

Studiul plantelor  

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

Studiul plantelor şi 

recunoaşterea seminţelor 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Notiţele de curs; 

2. FITOTEHNIE – S. Muntean, Ed. Risoprint 2015; 

3. Îndrumător de lucrări practice de Fitotehnie – S. Muntean, M. Duda, C. Moldovan, A. Gheţe, Ed. Risoprint 2018. 

Bibliografie Facultativă: 

1. FITOTEHNIE - Muntean L.S., S. Solovăstru, G. Morar, M. Duda, D. Vârban, S. Muntean, C. Moldovan,  

                                  Ed. Risoprint 2014. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni unde se intalnesc cu fermierii şi specialişti 

pe domeniu, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva ale tehnologiei de cultivare a plantelor, de control a bolilor 

şi dăunătorilor cu produse noi şi de aplicare a noilor forme de îngrăşăminte la sol şi foliare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prezentarea cunoştinţelor însuşite de 

biologia, relaţiile plantelor cu factorii 

de vegetaţie, tehnologia de cultivare şi 

păstrare a plantelor  

Continuă 

 

 

50% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea speciilor studiate 

Morfologia si sistematica plantelor  
Continuă 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil.  

Obtinerea notei de trecere la examenul practic este conditie de participare la examenul oral. 

Data completării 

8.09.2020 

 

Titular curs 

Conf. univ. dr. Sorin MUNTEAN 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. univ. dr. Sorin MUNTEAN 

 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

 

Director de departament 

Conf. univ. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Îmbunătățiri funciare 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Marcel DÎRJA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucr. dr. Adela HOBLE 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Topografie; Pedologie; Botanică horticolă; Ecologie; Îmbunătățiri funciare I 

4.2. de competenţe reprezentări grafice; interpretare date din teren și date de laborator; analize ale impactului 

activităților umane asupra mediului; întocmire studii de specialitate. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la proiectarea 

și exploatarea sistemelor de îmbunătățiri funciare. Studentul are obligativitatea de a 

nota aspectele referitoare la dimensionarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Vor 

fi respectate regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne sau 

generale. Termenul examenului este stabilit de comun acord.  Activitatea 

didactică fiind defășurată online, metodele de predare se adaptează 

platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

În cadrul disciplinei de îmbunătățiri funciare este prevăzută întocmirea unui proiect 

pentru care se va face și prezentarea teoretică a acestuia. Proiectul este axat pe 

amenajări locale de îmbunătățiri funciare: irigații, desecări-drenaje și combaterea 

eroziunii solului. Studenții vor beneficia de îndrumarea directă și permanentă a 

cadrului didactic. La întocmirea proiectului studentul va lua în considerare 

problemele prezentate în cursul lucrărilor practice de îmbunătățiri funciare.     

Studentul are obligativitatea să prezinte proiectul întocmit. Pentru transmiterea 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 3 



 2 

informațiilor se vor utiliza prezentări în format PowerPoint, Excel și Word. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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Proiectul este conceput încât studenții își vor însuși: 

→ Rezolvarea problemelor specifice de proiectare a sistemelor de îmbunătățiri funciare: 

 Interpretarea datelor necesare în proiectarea sistemelor de îmbunătățiri funciare; 

 Identificarea problemelor cauzate de deficitul de apă, excesul de umiditate și acțiunea mecanică 

a apei asupra solului; 

 Dimensionare optimă din punct de vedere hidraulic; 

 Reprezentare grafică a elementelor componenete sistemului propus; 

 Aprecierea proceselor tehnologice pentru implementarea unui sistem de îmbunătățiri funciare, 

în funcție de factorii cauzali și condiționali ai degradării solului; 

 Estimare costuri de investiție. 

→ Rezolvarea problemelor specifice de întreținere și exploatare a sistemelor de îmbunătățiri funciare: 

 Estimare cheltuieli de exploatare și întreținere. 

C
o
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 Executarea responsabilă a analizei textului științific specific disciplinei de Îmbunătățiri funciare.  

Elaborarea notelor de calcul utilizate în proiectarea și dimensionarea sistemelor de îmbunătățiri funciare  locale. 

Familiarizarea cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă din sectorul proiectării și 

exploatării sistemelor de îmbunătățiri funciare. 

Conștientizarea nevoii de formare continuă și utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea cunoștințelor necesare amenajărilor locale de îmbunătățiri funciare. 

7.2. Obiectivele specifice Prezentarea diferențelor dintre amenajările locale de îmbunătățiri funciare 

specifice unităților horticole, situate în afara marilor sisteme de îmbunătățiri 

funciare. 

Întocmirea unui proiect de amenajare local de îmbunătățiri funciare: 

 Întocmire piese scrise aferente unui proiect de îmbunătățiri funciare; 

 Întocmire piese desenate aferente unui proiect de îmbunătățiri funciare. 

Prezentarea elementelor componente sistemului de îmbunătățiri funciare; 

Prezentarea calculelor hidraulice generale utilizate în dimensionarea: 

 sistemelor de îmbunătățiri funciare locale; 

 construcțiilor hidrotehnice (lucrări de artă). 

Prezentarea aspectelor economice privind proiectarea, executarea, exploatarea și 

întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. IRIGAȚII 

(a) clasificarea sistemelor de irigații; 

(b) elemente componenete ale sistemului de irigație: 

 Prize de apă pentru irigație; 

 Rețeaua de canale – conducte (jgheaburi); 

 Construcții hidrotehnice pe rețea; 

 Instalații și agregate pentru aplicarea udărilor. 

(c) surse de apă pentru irigații; 

(d) calitatea apei pentru irigații – indici calitativi ai 

apelor de irigație; măsuri pentru îmbunătățirea calității 

apelor; 

(e) influența apei de irigație asupra solului, plantelor și 

mediului înconjurător; 

(f) factori care influențează deficitul de apă; 

(g) regimul de irigare: elemente componente; factori 

care constribuie la stabilirea regimului de irigație; 

(f) bilanțul de apă din sol; 

(g) metode de udare: 

 Elemente tehnice ale metodelor de udare; 

 Metode de udare la suprafață: brazde, fâșii, 

aspersiune, picurare; 

 Metode de udare subterane; 

Metode de predare 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

18 ore 
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 Metode de udare prin submersiune. 

(h) automatizarea sistemelor de irigație; 

(i) exploatarea și întreținerea sistemelor de irigație. 

 

2. DESECARE - DRENAJ 

(a) cauzele execesului de umiditate; 

(b) efectele excesului de umiditate; 

(c) construcții și dispozitive hidrotehnice pe rețeaua de 

desecare - drenaj; 

(c) metode de desecare - desecarea la suprafață; 

(f) tipuri de drenuri și drenaj: 

 Drenaj orizontal; 

 Drenaj vertical; 

 Drenaj mixt. 

3. COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI 

(a) procesul de eroziune – mecanismul procesului de 

eroziune; 

(b) factori care înfluențează eroziunea solului; 

(c) clasificarea eroziunii solului; 

(d) clasificarea formațiunilor eroziunii în adâncime; 

(e) măsuri antierozionale - criterii privind stabilirea 

măsurilor antierozionale pe terenuri agricole; 

(f) metode de cuantificare a pierderilor de sol. 

 

 

 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

 

 

 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE - PROIECT 

Număr  de ore – 28 

1. Prezentarea temei proiectului. Indicații privind 

întocmirea proiectului - studii necesare proiectării 

amenajărilor de îmbunătățiri funciare. Metodica de 

întocmire a unui proiect de amenajări locale de 

îmbunătățiri funciare (piese scrise și piese desenate).   

2. Întocmirea memoriului justificativ: 

(a) stabilirea necesarului de apă în sistem: 

 determinarea suprafeței pentru care se propune 

amenajarea; 

 stabilirea necesarului de apă a culturii irigate; 

relația sol-apă-plantă-atmosferă; 

 stabilirea regimului de irigație în vederea 

proiectării sistemului;  

 stabilirea debitelor. 

(b) trasarea și dimensionarea optimă din punct de vedere 

hidraulic a rețelei permanente de aducțiune, distribuire și 

evacuare a apei. Racordarea nivelitică. 

(c) stabilirea construcțiilor hidrotehnice necesare bunei 

funcționări – utilizări; categorii de lucrări; calculul 

parametrilor tehnici ai pompei. 

(d) stabilirea elementelor privind metoda de udare. 

Planificarea și distribuirea apei în sistemul de irigație. 

 

(e) asigurarea aplicării uniforme a undărilor. Nivelarea 

terenului. 

 

(f) metode de prevenire a execesului de umiditate. 

Dimensionarea drenurilor. 

 

(g) metode de prevenire și combatere a eroziunii solului 

pe terenurile arabile în pantă; în plantațiile viticole; în 

plantațiile pomicole. Organizarea teritoriului unității și 

stabilirea rețelei de circulație. 

 

3. Întocmirea memoriului economic. 

 

 

4. Întocmirea pieselor desenate. Schema hidrotehnică a 

amenajării. Profile longitudinale. Profile transversale. 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații.  

 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

 

 

 

 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

 

 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul. Studiu individual. 

 

 

Note de calcul tabelar. 

Studiu individual. 

 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Aplicații 

CAD. 

 

 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

 

 

4 lucrări de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 8 

ore 

 

 

 

 

 

 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

 

 

 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

2 lucrări de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 4 

ore 

 

 

1 lucrare de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 2 

ore 

2 lucrări de recapitulare și 

consolidare cunoștințe – 4 

ore 
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Scheme și schițe apreciate ca fiind necesare pentru 

prezentarea caracteristicilor specifice: stației de 

pompare, lucrărilor de artă propuse, metodei de 

hidroameliorative. 
 Bibliografie Obligatorie: 

Dîrja M., V. Budiu, Îmbunătăţiri funciare. Combaterea excesului de umiditate pe terenurile agricole, 209 pagini, 

Editura AcademicPres, Cluj – Napoca, 2006; 

Luca E., V. Budiu, Ana Ciotlaus, Adela Hoble, 2013, Exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare/ Irigatii, Editia a 

II-a, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
Bibliografie Facultativă: 

Cîmpeanu S., I Pleșa, Al. Ene, 2002, Proiectarea lucrărilor de irigație, desecări-drenaje și combaterea eroziunii solului, 

București. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Consultare caiete de sarcini. Familiarizarea cu sistemul de 

achiziții publice – licitații din domeniul îmbunătățirilor funciare.  Prezentarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, și a 

Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Va fi testat gradul de insuşire a 

noţiunilor şi conceptelor  teoretice și 

practice legate de măsurile 

hidroameliorative, respective măsurile 

de prevenire și combatere a eroziunii 

solului.  

- Examen oral: 

- 1 subiect teoretic; 

- 1 subiect aplicativ. 

 

60% 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  

Proiect 

Se va evalua gradul de: 1. Asimilare, 

înțelegere și cunoaștere a limbajului 

specific; 2. Explicare și interpretare 

datel utilizate în proiectarea și 

exploatarea sistemelor de îmbunătățiri 

funciare propuse; 3. Reflecție critică 

și constructivă asupra eficienței 

lucrărilor propuse; 4. Autonomie și 

responsabilitate în efectuarea notelor 

de calcul privind dimensionarea 

sistemelelor hidroameliorative și de 

combatere a eroziunii solului. 

PROIECT 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5), predarea și susținerea 

proiectului în termenul prestabilit. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Prof. dr. Marcel Dîrja 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Adela Hoble 

 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201020110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Floricultură 1  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Erzsébet Buta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Erzsébet Buta 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanică, Fiziologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la morfologia şi biologia speciilor, asupra 

cerințelor față de factorii de mediu 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile să fie închise. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 

predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfăşura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispoziţie și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea, vor 

participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică sau în 

câmpurile didactice de floricultură, cu acces la colecţiile de plante floricole şi 
materialele existente. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfăşurare a lucrărilor. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 

adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură generală; 

Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia şi ecologia plantelor floricole; 
Să cunoască principalele tipuri de spaţii folosite în floricultură; 

Să recunoască principalele substraturi de cultură folosite în floricultură; 

Să recunoască principalele tulpini subterane ale plantelor floricole; 

Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol; 

Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a plantelor floricole; 

Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate dar şi în câmp; 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire a sortimentului şi producerea de plante floricole;  

Să participe la activităţile de cercetare în câmpurile de experienţe al disciplinei; 

Să poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la găsirea celor mai bune substraturi de cultură, fertilizanţi, 

biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea in investigaţii privind impactele 

tehnologice asupra mediului înconjurător 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele referitoare la principalele aspecte morfologice, 

biologice, ecologice şi de cultură a plantelor floricole în general la nivelul 

exigentelor actuale  

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască factorii care influențează calitatea și productivitatea plantelor 

floricole anuale, bienale şi perene 

Să cunoască cele mai adecvate metode de înmulțire a plantelor floricole 

Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 

materialului săditor 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere în floricultură 

Definiţia, obiectul de studiu, importanţa, istoric 

Probleme actuale şi de perspectivă în floricultură 

Particularităţile morfologice şi decorative ale plantelor floricole  

Organe vegetative (rădăcina, tulpina, frunza) 

Organe de reproducere (floarea, fructul şi sămânţa) 

Clasificarea plantelor floricole 

Botanică şi după durata ciclului biologic. După locul de origine şi după 

locul de cultură. După caracteristicile decorative şi modul de utilizare 

Cerinţele plantelor floricole faţă de factorii de mediu: Lumina. 

Temperatura. Apa. Aerul. Substratul de cultură 

Fertilizarea culturilor floricole în câmp şi spaţii protejate 

Îngrăşăminte utilizate în floricultură. Sisteme de fertilizare 

Înmulţirea plantelor floricole 

Sexuată (însuşirile seminţelor, semănatul, producerea răsadurilor) 

Vegetativă (butaşi, tuberobulbi, rizomi, drajoni, despărţire, altoire, muguri 

adventivi, in vitro) 

Spaţii pentru cultura protejată a plantelor floricole  

Sere. Răsadniţe, solarii, fitotronul 

Înfiinţarea şi îngrijirea culturilor floricole 

În câmp. În solul serei . La ghivece 

Recoltarea, condiţionarea, stocarea şi valorificarea plantelor floricole 

şi a florilor tăiate 

Metode de predare 

 
Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 
Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 
1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 

 
2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

 

3 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Lucrări de pregătire a materialului săditor în vederea 

plantării  

Curăţirea şi efectuarea de tratamente în vederea plantării 

bulbilor, tuberobulbilor, tuberculilor la plantele floricole 

Curăţirea şi forţarea rizomilor şi rădăcinilor tuberizate în 

vederea plantării în câmp 

 
 

Aplicaţii practice 

 

Aplicaţii practice 

 

Aplicaţii practice 

 

 
 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 
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Studiul seminţelor de plante floricole 

Substraturi de cultură folosite în floricultură 

 

Recunoașterea tulpinilor subterane utilizate la înmulţirea 
vegetativă a speciilor floricole 

Lucrări de întreţinere aplicate plantelor floricole 

Verificarea cunoştinţelor 

Recunoaşterea seminţelor 

Studiul componentelor 

utilizate la amestecuri 

Studiul tulpinilor subterane 
metamorfozate 

Aplicaţii practice 

1 lucrare laborator 

2 lucrare laborator 

 

2 lucrări laborator 
 

2 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 Bibliografie obligatorie: 

1. Buta Erzsebet, 2020, Note de curs  
2. Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, Buta E., 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Cluj-Napoca 

4. Cantor Maria, 2003,  Floricultură generală şi specială, Ed. Risoprint cluj-Napoca 

Bibliografie facultativă: 
1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 

2. Cantor Maria, 2002 – Practicum în floricultură, Ed. AcademicPres Cluj 
3. Cantor Maria, Zaharia D., 2002 – Floricultură generală, Ed. AcademicPres Cluj 
4. Draghia Lucia, 2011 – Floricultură generală, Ed. Ion Ionescu de la Brad Iaşi 

5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. I, Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
6. Reviste de specialitate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare si îmbunătăţire continua a predării si a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societăţii Romane de 

Horticultură unde se întâlnesc cu fermierii şi cercetătorii fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă ale producerii 

plantelor floricole in România şi Europa. 

 

2. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea originii şi clasificării speciilor floricole 
Factorii care influenţează producţia şi calitatea 

acesteia  la speciile floricole  

Aspecte morfologice, biologice specifice plantelor 

floricole 

Cunoaşterea substraturilor de cultură şi fertilizanţilor 

utilizaţi la speciile floricole 

Sisteme de înfiinţare şi întreţinere a culturilor 

floricole în câmp şi spaţii protejate  

Aspecte privind recoltarea, conservarea şi 

valorificarea florilor 

 

Examen 

oral 

 

 

 

 

 
 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoașterea seminţelor şi a materialului vegetativ 

folosit la înmulţirea speciilor floricole 
Recunoaşterea componentelor utilizate la prepararea 

amestecurilor de pământ 

Sunt prevăzute   

2 verificări pe 
parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licența/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de licența se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina opționala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Buta Erzsébet  

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Buta Erzsébet 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licența 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Fitopatologie 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Carmen Puia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Loredana Suciu 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Agrochimie, Agrotehnică, Genetică, Mașini agricole, Fitopatologie 

generală 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe principalele tipuri de boli, caracterele generale și specifice 

ale agenților fitopatogeni 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfășura o activitate individuala cu  materialele de laborator puse la 

dispoziție si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască limbajul științific specific pentru disciplina de Fitopatologie 

Să își însușească principalele boli care afectează principalele culturi horticole 

Să recunoască principalele tipuri de boli ale plantelor de cultură 

Să cunoască complexul integrat de măsuri de prevenire și combatere a bolilor culturilor horticole 

Să cunoască modul  în care evoluează atacul agenţilor patogeni în principalele culturi agricole pe baza cunoaşterii 

biologiei acestora şi a tehnologiei aplicate culturilor atacate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 86 

3.9. Numărul de credite4 3 
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C
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tr
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Sa demonstreze capacitatea de-a crea un sistem de prevenire și combatere a bolilor plantelor cultivate într-o 

fermă în funcție de culturile existente 

Sa poată dezvolta proiecte de prognoză şi avertizare a apariţiei agenților patogeni  pentru diferite culturi în 

diferite condiții climatice  

Sa poată gândi activități  științifice referitoare la bolile plantelor, inclusiv montarea unor experiențe în câmp 

experimental 

Sa demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională prin antrenarea în investigații privind impactul 

economic al agenţilor fitopatogeni 

Sa participe la activitățile de cercetare in câmpul de experiențe al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele referitoare la principalii patogeni și bolile pe care 

le produc în culturile horticole 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască ciclul biologic al principalilor patogeni care afectează culturile 

horticole 

Sa poată evalua gradul de atac al patogenilor dintr-o ferma 

Sa cunoască factorii care influențează modul de infecţie al patogenilor 

Să poată formula un sistem de combatere integrata a bolilor principalelor culturi 

dintr-o fermă  

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Bolile pomilor fructiferi. Complexul măsurilor de prevenire și combatere 

Bolile speciilor semințoase 

Bolile speciilor sâmburoase 

Bolile speciilor nucifere 

Bolile arbuștilor fructiferi. Complexul măsurilor de prevenire și 

combatere 

Bolile viței de vie. Complexul măsurilor de prevenire și combatere 

Bolile legumelor. Complexul măsurilor de prevenire și combatere 

Bolile speciilor floricole perene. Complexul măsurilor de prevenire și 

combatere 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28  

Bolile speciilor semințoase 

Bolile speciilor sâmburoase 

Bolile viței de vie și arbuștilor fructiferi 

Bolile plantelor ornamentale 

Bolile leguminoaselor pentru boabe 

Bolile legumelor solano - fructoase 

Bolile cartofului și sfeclei 

Bolile legumelor cucurbitacee 

Bolile legumelor vărzoase și bulboase 

Bolile legumelor frunzoase și rădăcinoase 

Bolile porumbului zaharat  

Aprecierea stării fitosanitare și colectarea de material pentru herbarizat 

Recapitulare. 

Susţinerea examenului practic 

 

 

-Studiul 

plantelor 

herbarizate 

- Studiul 

planșelor 

didactice 

- Efectuare de 

preparate 

microscopice 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Florian V., I. Oroian. 2002, Diagnoza bolilor infecţioase ale plantelor de cultură, Ed. Poliam, Cluj-Napoca 
2. Puia Carmen, 2003, Patologie vegetală, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca; 
3. Puia Carmen, V. Florian, I. Oroian, 2003, Fitopatologie. Ghid practic, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca 
4. Puia Carmen, 2005, Fitopatologie. Patografie. Etiologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
5. Puia Carmen, 2006, Fitopatologie horticolă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Marinescu Gh. şi colab., 1998, Bolile plantelor floricole, Ed. Ceres, Bucureşti  
2. Minoiu N., Gh. Lefter. 1987, Bolile speciilor pomicole, Ed Ceres, Bucureşti.  
3. Mirică I., Afrodita Mirică, 1985, Combaterea bolilor şi dăunătorilor viţei de vie  Ed. Ceres,  Bucureşti. 
4. Oroian I., Carmen Puia, I. Şerba, 2002, Practicum de fitopatologie, Ed. Poliam, Cluj-Napoca 
5. Pârvu M., 1996, Fitopatologie, Ed. Sincron, Cluj-Napoca; 
6. .* * *  2000 - 2011, Revista “Protecţia plantelor”, Ed. Poliam, Cluj - Napoca. 

7. resurse web 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor cai de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele mai 

actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuală a Societății de Protecția Plantelor 

Transilvania unde se întâlnesc cu specialiști din domeniu și cu fermieri, fiind dezbătute aspecte actuale și de perspectivă 

în domeniul controlului integrat al bolilor plantelor cultivate  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea patografiei principalelor 

boli și a procesului de patogeneză  al 

agenților fitopatogeni la principalele 

plante horticole 

Cunoașterea măsurilor de prevenire și 

combatere a bolilor, în cadrul 

conceptului integrat, la fiecare cultură 

agricolă 

 

Test grilă minimal 

Examen 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Patografia principalelor boli la 

plantele horticole 

Identificarea macroscopică și 

microscopică a agenților patogeni  

Examen practic 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel minimal verificată prin testul grilă 

minimal 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Carmen Puia 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Loredana Suciu 

 

 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticulturã 

1.3. Departamentul I Horticulturã şi Peisagisticã 

1.4.Domeniul de studii Horticulturã 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticulturã 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Entomologie 2 (Entomologie specialã) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Florian Teodora 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Florian Teodora 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continuã 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Entomologie generalã. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionarea ecosistemelor  si 

agroecosistemelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studenţii pot adresa întrebãri referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitarã impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitãţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sã fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrãrile practice este obligatorie consultarea îndrumatorului  practic. Fiecare 

student va desfaşura o  activitate individualã de studiere a materialului biologic pus 

la dispoziţie şi descris în îndrumatorul de Lucrãri practice.Disciplina academicã se 

impune pe toatã durata de desfãşurare a lucrãrilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 46 

3.8. Total ore pe semestru 88 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sã cunoascã  limbajul agronomic specific pentru disciplina de Entomologie 

Sã înţeleagã funcţionarea agroecosistemelor 

Sã recunoascã identificarea principalilor dãunãtori din culturile horticole 

Sã recunoascã simtomatologia atacului produs de cãtre speciile de dãunãtori 

Sã cunoascã ciclul bilogic al speciilor de dãunãtori 

Sã înţeleagã impactul dãunãtorilor asupra culturii 

Sã stãpãneascã metodele de prevenire şi de combaterea specifice fiecãrui dãunãtor 

Sã îşi însuşeascã modul de elaborarea a unei strategii de combatere specifice fiecãrui dãunãtor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sã demonstreze capacitatea de-a elabora scheme de combatere integratã a dãunãtorilor din culturile horticole  

Sã poatã gândi activitãţi  ştiinţifice referitoare la studierea bioecologiei unui dãunãtor 

Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionalã în domeniul protecţiei plantelor 

Sã participe la activitãţile de cercetare în staţionarele experimentale ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunostinţele referitoare la bioecologia şi combaterea integratã a 

principalilor dãunãtori din culturile horticole 

7.2. Obiectivele specifice Sã înteleagã importanţa protecţiei plantelor împotriva atacului produs de cãtre 

dãunãtori 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 
 

Dăunătorii  culturilor de plante legumicole: 

răspândire, biologie, ecologie şi combatere 

Ditylenchus dipsaci, Gryllotalpa gryllotalpa, 

Brevicoryne brassicae, Eurydema ornata, Phyllotreta 

atra, Baris chlorizans, Crioceris duodecimpunctata, 

Lilioceris merdigera, Mamestra brassicae, Helicoverpa 

armigera, Xestia C – nigrum,  Agrotis ipsilon, Pieris 

brassicae, Plutella maculipennis, Depressaria nervosa, 

Delia antiqua,  Psila rosae, Deroceras agreste. 
 

Dăunătorii leguminoaselor cultivate în scop 

alimentar: răspândire, biologie, ecologie şi combatere 

Odontothrips pisi, Bruchothrips niger, Kakothrips 

pisivorus, Acyrtosiphum pisi, Acanthoscelides obtecus, 

Bruchus pisorum, B. rafimanus, B. lentis, Autographa 

gamma, Cydia nigricans.  
 

Dăunătorii culturilor de plante tuberculifere şi 

rădăcinoase: răspândire, biologie, ecologie şi 

combatere 

Globodera rostochiensis, Ditylenchus  destructor, 

Melolontha melolontha, Leptinotarsa decemlineata, 

Heterodera schachtii, Aphis fabae, Chaetocnema 

tibialis, Bothynoderes punctiventris, Loxostege 

sticticalis. 
 

Dăunătorii plantelor din sere: răspândire, biologie, 

ecologie şi combatere 

Meloidogyne incognita, Tetranychus urticae, 

Hemitarsonemus latus, Trialeurodes vapororiorum, 

Cerosipha gossypii, Frankliniella  intonsa, Frankliniella 

occidentalis, Liriomyza trifolii. 
 

Dăunătorii din ciupercării: răspândire, biologie, 

ecologie şi combatere 

Dythilenchus myceliophagus, Megaselia nigra, 

Hypogastrura manubrialis, Sciara fenestralis,  
 

Dăunătorii plantelor ornamentale: răspândire, 

biologie, ecologie şi combatere 

Meloidogyne arenaria, Heterodera cacti, Brevipalpus 

cactorum, Eotetranychus tiliarum, Heliothrips 

Metode de predare 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 
 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 
 

 

Prelegere 

 

 

 

Observaţii 

 
 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 
 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 
 

 

1 prelegere 
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haemorrhoidalis, Lecanium hesperidum, Aspidiotus 

hederae, Pseudococcus adonidum, Ardis bipunctata, 

Blennocampa pusilla, Arge ochropus, Diplolepis rosae. 
 

Dăunătorii viţei de vie: răspândire, biologie, ecologie 

şi combatere 

Eriophyes vitis, Calepitrimerus vitis, Brevipalpus lewisi, 

Eotetranychus carpini, Phylloxera vitifolii,  Pulvinaria 

vitis, Anomala solida, Eupoecilia ambiguella, Lobesia 

botrana, Sparganothis pilleriana. 
 

Dăunătorii arbuştilor fructiferi: răspândire, biologie, 

ecologie şi combatere 

Aphelenchoides fragariae, Anthocoptes rubi, 

Tarsonemus pallidus, Aphis grossulariae, Byturus 

tomentosus, Coenorrhynus germanicus, Anthonomus rubi, 

Otiorrhynchus ovatus, Synanthedon tipuliformis, Abraxas 

grossulariata. 
 

Dăunătorii pomilor fructiferi: răspândire, biologie, 

ecologie şi combatere 

Aculus fockeui, Eriophyes phleocoptes, Bryobia 

rubioculus, Panonychus ulmi, Tetranychus viennensis, 

Cacopsylla pyricola, Aphis pomi, Myzodes persicae, 

Myzus cerasi, Eriosoma lanigerum, Quadraspidiotus 

perniciosus,  Parthenolecanuim corni, Anthonomus 

pomorum, Cydia pomonella, Cydia funebrana, Tortrix 

viridana, Hedya nubiferana, Spilonota ocellana, 

Adoxophyes orana, Stigmella malella, Hoplocampa 

testudinea, Hoplocampa minuta, Eurytoma schreineri, 

Rhagoletis cerasi. 
 

Dăunători ai arborilor ornamentali: răspândire, 

biologie, ecologie şi combatere 

Scolytus scolytus, Anisandrus dispar, Ruguloscolytus 

rugulosus, Cerambyx cerdo, Lymantria dispar, 

Euproctis chrysorrhoea, Orgyia antiqua, Malacosoma 

neustria, Aporia crataegi, Hyphantria cunea, 

Operophtera brumata. 
 

Dăunătorii culturilor de cereale păioase şi porumb: 

răspândire, biologie, ecologie şi combatere 

Haplothrips tritici, Schizaphis graminum, Eurygaster 

spp,  Oulema melanopa, Oscinella spp., Anguina tritici, 

Diabrotica virgifera-virgifera, Agriotes spp., 

Selatosomus latus, Ostrinia nubilalis, Scotia segetum. 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 
 

1 prelegere 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
 

Dăunătorii  culturilor de plante legumicole: descriere, 

plante atacate şi mod de dăunare. 
 

Dăunătorii leguminoaselor cultivate în scop 

alimentar: descriere, plante atacate şi mod de dăunare. 
 

Dăunătorii culturilor de plante tuberculifere şi 

rădăcinoase: descriere, plante atacate şi mod de 

dăunare. 
 

Dăunătorii plantelor din sere: descriere, plante atacate 

şi mod de dăunare. 
 

Dăunătorii din ciupercării: descriere, plante atacate şi 

mod de dăunare. 
 

Dăunătorii plantelor ornamentale: descriere, plante 

atacate şi mod de dăunare. 

Dăunătorii viţei de vie: descriere, plante atacate şi mod 

de dăunare. 
 

Dăunătorii arbuştilor fructiferi:, descriere, plante 

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 

 
 

2 lucrãri laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 
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atacate şi mod de dăunare. 
 

Dăunătorii pomilor fructiferi: descriere, plante atacate 

şi mod de dăunare. 
 

Dăunători ai arborilor ornamentali: descriere, plante 

atacate şi mod de dăunare. 
 

Dăunătorii culturilor de cereale păioase şi porumb: 
descriere, plante atacate şi mod de dăunare. 

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului biologic  

 
 

Studiul materialului 
 

 
 

3 lucrãri laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. OLTEAN I., MONICA PORCA, GHIZDAVU I., 2004, “Entomologie generală”, Editura Digital Data. 
2. OLTEAN I., T. PERJU, ASEA TIMUŞ, 2001, “Insecte fitofage dăunătoare ale plantelor cultivate”, Editura Poliam, 
3. PERJU T., I. OLTEAN,  ASEA TIMUŞ, 2001, “Acarieni şi nematozi dăunători ai plantelor cultivate”, Editura Poliam. 
4. PORCA  MARIA  MONICA, I. OLTEAN, 2004, “Ghid practic pentru recunoaşterea şi combaterea dăunătorilor plantelor 

de cultură”, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Editura 

Fundaţia Naţională “Satul Românasc” Bucureşti. 
5.  ROŞCA I., I. OLTEAN, I. MITREA, M. TÃLMACIU, D.I. PETANEC, H.Ş. BUNESCU, ISTRATE RADA, 

TÃLMACIU NELA, C. STAN, MICU LAVINIA MÃDÃLINA, 2011, “Tratat de Entomologie, generalã şi specialã”, 

Editura “Alpha MDN”. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Colecţia de reviste “Protecţia Plantelor” – editată de SPP Cluj  

2. Colecţia de reviste “Sănătatea Plantelor” – Bucureşti 
3. Colecţia de reviste “Agro buletin AGIR” – editată de AGIR Timişoara 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru actualizarea continuã a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice 

participã la conferinţele bianuale ale a Societãţii de Protecţia Plantelor Transilvania unde se întâlnesc cu specialiştii din 

Unitãţile Fitosanitare Judeţene, cu reprezentanţii firmelor producãtoare de pesticide şi cu fermierii, fiind dezbatute 

aspecte actuale şi de perspectivã în domeniul protecţiei plantelor. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prezentarea aspectelor de morfologie 

externã, biecologie şi combatere integratã 

a speciilor de dãunãtori prezentate la curs 

şi lucrãri de laborator. 

Examen 

oral 

 

70% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea speciilor din cutia cu 

material biologic pentru colocviu 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea informaţiei ştiinţifice transmisã prin prelegeri şi lucrãri practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la colocviu este condiţie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2019 

Titular curs 

Conf. dr. FLORIAN  TEODORA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. FLORIAN  TEODORA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0201020115 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Biotehnologii horticole  

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

DO 

Obligativitate
3 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Genetică, Biochimie, Fiziologie 

4.2. de competenţe Noţiuni generale de biologie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare 

a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina 

universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate alte 

activități pe durata prelegerii, iar telefoanele mobile trebuie să fie închise. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

5.2. de desfăşurare 

a lucrărilor practice 

Fiecare student desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse la dispoziţie şi 

descrise în cadrul prelegerilor.  

Conduita adecvată se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. lucrări practice 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4. Tutorială - 

3.4.5. Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 10 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite
4 2 
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Însuşirea terminologiei şi noţiunilor fundamentale specifice acestui domeniu. 

Însușirea unor tehnici de laborator specifice biotehnologiilor și biologiei moleculare. 

Cunoaşterea principiilor analitice specifice biologiei moleculare, ingineriei genetice şi culturilor in vitro. 

Cunoaşterea principalelor aplicaţii ale biotehnologiilor moderne. 
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Însuşirea metodologiilor moderne de studiu şi analiză specifice ştiinţelor vieţii. 

Familiarizarea cu tehnicile moderne ce pot fi utilizate în aplicaţiile de îmbunătăţire a plantelor horticole. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea principalelor noţiuni privind domeniul biotehnologiilor. 

7.2. Obiectivele specifice Înţelegerea metodologiilor specifice biologiei moleculare. 

Înţelegerea metodologiilor specifice ingineriei genetice. 

Înţelegerea metodologiilor specifice culturilor de celule şi ţesuturi. 

Înţelegerea rolului şi aplicaţiilor biotehnologice moderne. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Obiectul de studiu şi importanţa biotehnologiilor. Termeni utilizați în biotehnologii. 

Relaţiile biotehnologiilor cu alte ştiinţe. 

Caracteristicile principalelor biomolecule implicate în ereditate şi biotehnologii 

Utilizarea genomicii și proteomicii în biotehnologiile horticole 

Studiul și izolarea acizilor nucleici şi proteinelor din produse vegetale horticole 

Analiza bazată pe tehnica PCR 

Aplicații practice ale reacției PCR utilizate în biotehnologii horticole 

Aplicații practice ale secvențierii în biotehnologiile horticole 

Caracteristicile şi aplicaţiile markerilor genetici în biotehnologiile horticole 

Tehnici de inginerie genetică şi aplicaţiile acestora în biotehnologiile horticole 

Aplicaţii ale culturilor in vitro în horticultură 

Metode de 

predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Descrierea lucrărilor practice de biotehnologii 

Organizarea unui laborator de biotehnologii 

Pregătirea soluţiilor de lucru, reactivilor și mediilor de cultură 

utilizate în genomică 

Izolarea ADN-ului 

Tehnica PCR 

Electroforeza în gel de agaroză şi marcarea ADN-ului 

Analiza și interpretarea datelor experimentale cu markeri genetici. 

Studiu de caz. 

Alte metode specifice biotehnologiilor 

Culturile in vitro 

Verificarea cunoştinţelor (colocviu) 

Metode de predare 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere. Aplicație practică 

 

Prelegere. Aplicație practică 

Prelegere. Aplicație practică 

Prelegere. Aplicație practică 

Prelegere. Aplicație practică 

 

Prelegere 

Prelegere. Aplicație practică 

- 

Observaţii 

 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

4 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 

 

4 ore 

4 ore 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
1. Note de curs. 
2. Solcan, C., C. R. Sisea, 2012, Biologie moleculară, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
3. Cătană, C., Biotehnologii celulare, 2005, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

Bibliografie facultativă: 
1. Ratledge, C., B. Kristiansen, 2006, Basic Biotechnology, Cambridge University Press. 
2. Renneberg, R., 2008, Biotechnology for Beginners, Elsevier GmbH. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
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mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice vor participa la întruniri, seminarii, workshopuri etc. specifice 

domeniului. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Gradul de însuşire al noţiunilor 

prezentate în cadrul cursurilor 
Referat bibliografic 

75% 

10.5. Lucrări practice  Gradul de însuşire al noţiunilor 

prezentate în cadrul lucrărilor practice 

Colocviu 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea şi înţelegerea noţiuilor ştiintifice transmise în cadrul prelegerilor şi lucrări practice, la un nivel acceptabil. 

Obţinerea notei de promovare a colocviului. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

(disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020117 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică  
1.4. Domeniul de studii Horticol 
1.5. Ciclul de studii

1) 
Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Microbiologie 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Pop Rodica 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. Dr. Pop Rodica 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DF 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  
 

4.1. de curriculum Genetica, Fiziologia plantelor,  Microbiologie 1 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la structura celulelor, metabolism, mod de 

acţiune şi importanţa  microorganismelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului Fiecare student desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse 

la dispozitie şi descrise în îndrumatorul de Lucrări practice şi în prelegeri. 

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina Microbiologie 

Să înteleagă activitatea microorganismelor şi  principalele  lor funcţii 

Să cunoască principalele grupe de microorganisme şi rolul lor în sol. 

Să cunoască metodele de sterilizare, tehnicile de izolare, cultivare, modul de cercetare al microorganismelor.  

Să  cunoască activitatea biochimică a microorganismelor din sol, rolul lor în circuitul materiei în natură. 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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 Aprofundarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul microbiologiei solului 

Să poată dezvolta proiecte de creştere a fertilităţii solului prin stimularea activităţii  microbiene 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională  prin antrenarea în activităţile practice de 

laborator şi însuşirea tehnicilor specifice microbiologiei aplicate 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni privind microorganismele şi 

rolul pe care îl au în sol. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor grupe de microorganisme procariote şi eucariote, 

însuşirea particularităţilor fiziologice ale acestora. 

Cunoaşterea relaţiilor dintre microorganisme şi mediul lor de viaţă, însuşirea 

particularităţilor fiziologice ale acestora, respective cunoaşterea relaţiilor dintre 

microorganisme şi mediul lor de viaţă 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS – 28 ore 
 
 

Probleme generale ale microbiologiei solului  Solul ca 

mediu de viaţă pentru microorganisme. Populaţia solului. 

Activitatea biochimică a microorgansimelor.  Substanţele 

organice din sol.  

2. Rolul microorganismelor în circuitul elementelor în sol. 

Circuitul carbonului. 

3. Rolul microorganismelor în circuitul elementelor în sol. 

Circuitul azotului. Amonificarea. Nitrificarea. 

Denitrificarea.  

4. Fixarea biologică a azotului molecular.  

5. Circuitul fosforului, sulfului, potasiului, fierului. 

Microorganisme implicate şi rolul lor în sol şi viaţa 

plantelor.  

6. Circuitul biologic al unor microelemente – bor, 

molibden, siliciu, mercur, cupru etc. 

7. Interrelaţiile dintre plantele superioare şi 

microorganismele din sol: spermatosfera, rizosfera. 

Micorize. 

8. Rizobacteriile şi rolul lor. Caracteristicile generale ale 

bacteriilor care stimulează creşterea plantelor. 

Rizobacteriile şi mecanismele de creștere ale plantelor. 

Contribuţia rizobacteriilor în nutriţia plantelor. 

9. Biopreparate microbiene. Biopreparate cu bacterii 

simbiotice fixatoare de azot, cu microorganisme saprofite. 

Aspecte ecologice privind inocularea solului cu bacterii 

utile. 
10. Utilizarea tehnicilor moleculare în studiul 
microorganismelor. 

Metode de predare 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
1 prelegere - 2 ore 

 
2 prelegere 

 

 

 

1 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

1 prelegeri 

1 prelegeri 

 

 

1 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

 

3 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 
1 prelegere 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE – 28 ore 

 

1. Pregătirea mediilor de cultură pentru ciupercile şi 

bacteriile din sol. 

2. Insămânţarea microroganismelor pe medii lichide şi 

solide. Determinarea numărului de bacterii dintr-un anumit 

produs. 

3. Obţinerea de culturi pure de bacterii şi ciuperci izolate 

din sol. 

4. Studierea caracterelor morfologice ale bacteriilor – 

colorarea Ziehl-Neelsen.  

5-7. Studierea caracterelor biochimice ale bacteriilor din 

sol. Hidroliza glucidelor, ureei, descompunerea 

aminoacizilor. 

8. Determinarea puterii amonificatoare şi nitrificatoare a 

solului. 

9. Descompunerea celulozei. 

lucrari laborator 

 

Familiarizarea studenţilor 

cu practica 

microbiologică. 

 

Insuşirea tehnicilor 

specifice legate de 

studierea 

microorganismelor.  

 

Deprinderea unor tehnici 

de izolare, manipulare a 

microorganismelor în 

condiţii aseptice. 

 

Examinarea în scopul 

1 lucrare/seminar - 2 ore 

 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrari laborator 

 

 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrari laborator 

 

3 lucrari laborator 

 

 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 
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10. Determinarea activităţii catalazice a solului. 

10. Evidentierea bacteriilor din nodozităţile radiculare ale 

plantelor leguminoase. 

11. Evidenţierea efectului de rizosferă. 

12. COLOCVIU 

  

identificării lor, a 

utilizării în diferite 

domenii.  

 

Studierea caracterelor 

biochimice şi 

interpretarea datelor. 

 

1 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

 Bibliografie obligatorie: 

1. D. Pamfil, O. Henegariu, 1996, Microbiologie, Tipo Agronomia Cluj-Napoca 

2. D. Pamfil, 1999, Microbiologie, Editura Genesis 

3. Pop Rodica, 2006, Microbiologie generală – Aplicaţii practice, Editura Todesco. 

4. Pop Rodica, D. Pamfil., 2017, Microbiologie, Manual didactic, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

5.    Pop Rodica, 2018, Microbiologie: Indrumator lucrari practice, Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca 

Bibliografie facultativă: 

1. Zarnea G., 1970 Microbiologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 

2. Zarnea, G., 1983-1985, Tratat de microbiologie generală, vol. I, II, III, Ed. Academiei R.S.R. Bucureşti 

3. Reviste de specialitate 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la intruniri, seminarii specifice domeniului  
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Însuşirea noţiunilor  de specialitate predate la 

curs şi lucrări practice şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, capacitatea de 

sinteză, orientare în informaţia existentă în 

domeniu 

Examen 

oral 

Verificări pe parcurs  

 

 

 

70% 

 

 

 

10.5. Laborator  Prezentarea aspectelor practice legate de 

tematica specifică lucrărilor practice de 

microbiologie, punând accent pe formarea 

deprinderilor referitoare la metodele de 

evidenţiere a microorganismelor, de cultivare, 

de studiere a caracterelor morfologice.     

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei stiintifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Conf. Dr. Pop Rodica 

Titular lucrări de laborator 

Conf. Dr. Pop Rodica 

Data avizării în 

departament  

                                                                                                     

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 

14.09.2020 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020116 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Fiziologie vegetală, Agrochimie. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale privind Horticultura 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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e Lucrări generale în Legumicultură. 

Lucrări generale în Floricultură. 

Lucrări generale în Viticultură. 

Lucrări generale în Pomicultură 
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Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însusească cunoştiintele referitoare la botanică, pedologie, topografie şi 

horticultură generală. 

7.2. Obiectivele specifice Lucrări specifice culturilor de legume: tomate, castraveți etc. 

Aplicarea de îngrășăminte organice și chimice, doze. 

Plantarea de răsaduri. 

Recoltarea semințelor. 

Pregătirea amestecului de pământ pentru înfiinţarea culturilor la ghiveci. 

Semănatul şi repicatul a plantelor floricole anuale, bienale şi perene 

Înmulţirea vegetativă a plantelor floricole: bulbi, rizomi, tuberobulbi, marcotaj, 

altoire. 

Lucrări specifice de sezon în plantaţiile viticole. 

Lucrări de întreţinere a solului ( praşile mecanice şi manuale) 

Lucrări în verde (plivitul lăstarilor, copilitul, cârnitul, dirijarea sau legarea 

lăstarilor). 

Tăieri de întreţinere şi fructificare. 

Tăieri de regenerare, corecţie şi mecanice aplicate în pomicultură. 

Lucrări de normare a încărcăturii de rod. 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

 

Lucrări generale în Legumicultură 

Lucrări generale în Floricultură. 

Lucrări generale în Viticultură. 

Lucrări generale în Pomicultură 

 

 

 

Lucrări specifice 

Lucrări specifice. 

Lucrări specifice 

Lucrări specifice 

 

 

  

30. lucrări practice 

30. lucrări practice 

30. lucrări practice 

30. lucrări practice 
 
 Bibliografie Obligatorie: Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca. 
 Rusu Teodor, David Weindorf, Moraru Paula, Horea Cacovean, Vasile Turcu, 2009, Metode de cercetare ale solului si plantei. Editura 
Risoprint Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0133-0, pp.157.  

 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu reprezentanți din sectorul privat, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 



 3 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Cunoaşterea plantelor. 

Cunoașterea lucrărilor ce se execută, 

în perioada respectivă, în funcție de 

materia de specialitate. 

Activitatea şi gradul de implicare la 

lucrările practice desfășurate. 

Însușirea cunoștiințelor. 

 Verificare practică si teoretică 

 

20% 

40% 

 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201020320 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul I Horticultură și Peisagistică
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Horticultură
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 4
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Conținut2 DC

Obligativitate3 DFac

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

1
din care: 
3.2. curs

- 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 14
din care: 
3.5.curs

- 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 1
3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 13
3.8. Total ore pe semestru 27

3.9. Numărul de credite4 1

 



6. Competențe specifice acumulate
C
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– utilizarea adecvată a terminologiei horticole în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, evidențierea 

bunelor practici etc.

C
om

pe
te

nț
e

tr
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sv
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le

   
   

  

– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 
de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice horticulturii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 
academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  participarea  la  evenimente  științifice  studențești  naționale  și  internaționale
desfășurate în limba engleză;
-  participarea la mobilități  Erasmus, care implică o bună cunoaștere a  limbii
engleze;
- comunicarea in limba engleză cu studenți de la universități partenere;
-  adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil formal/
informal);
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
-  comunicarea  dezinvoltă într-un  mediu  profesional  în  care  este  necesară
utilizarea limbii engleze.

8. Conţinuturi

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
Număr  de ore – 14 
Plants of Importance to Horticulture
Medicinal Plants
Horticulture and Business
Business correspondence
Academic Writing
Test

Metode de predare
- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de zăpadă
- exerciții de team-building

Observații (1 seminar= 
1 oră/săptămână)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agriculture and Horticulture, Skopje, 2009
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3.

Pondere din
nota finală

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze 
orale și scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor 
lexicale și gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu 
terminologia aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs Verificare pe
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25%

Frecvență 
25%

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
---

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201020323  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii  Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura  

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucrari dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere 

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate in grup cu materialele sportive  puse la dispozitie 

.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
  1 3.3.seminar/laborator/proiect  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56  56 3.6.seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite
4  
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

Vor lua la cunostinta fiecare material teoretic, iar apoi vor practica pe echipe aceste cunostinte teoretice in cadrul 

jocurilor sportive organizate 

Studentilor li se va prezenta la inceputul fiecarei ore de curs probleme teoretice, fie cu ajutorul planselor 

explicative fie prin demonstrare iar apoi fierare vor incerca sa exemplifice ceea ce le-a fost aratat 
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Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivele educaţiei fizice sunt realizate cu ajutorul unui sistem de mijloace ce  

trebuie cunoscute, selecţionate în funcjie de scopurUe ce urmează a fi realizate, 

dar şi în  

funcţie de nivelul pregătirii elevilor. In educatie fizică, continutul, mijloacele, 

metodele,  

formele de organizare a lectiei sunt influenţate direct de spajiul disponibil, de 

dotarea cu  

materiale sportive, de echipamentul sportiv necesar, de condiţiile igienice ce pot 

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

selectate şi adaptate pentru realizarea sardnilor procesului de predare - învăţare - 

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

fizic (considerat ca mijloc de bază) şi materialele, aparatele, instalaţiile şi spaţiul 

de  

lucru (socotite ca mijloace ajutătoare fără de care eficienţa exerciţiului fizic este 

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

corecta si armonioasa, la cresterea potentialului de munca si nu in ultimul rand 

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

sistematica a exercitiilor fizice in functie de bugetul de timp liber. In acest 

context, educatia fizica si sportul alaturi de disciplinele de specialitate isi aduce 

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1 

 

Tema 1: Joc de badminton 

 

Tema 2: Repetare si consolidare. Scoala alergarii. 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Lectia 2 

 

Tema 1: Scoala sariturii 

 

Tema 2: Dezvoltarea  vitezei de reactive si executie 

 

Lectia 3 

 

Tema 1: Consolidarea vitezei de reactive 

 

Tema 2: Volei.Pozitia  fundamentala. 

 

Lectia 4 

 

Tema 1: Volei. Deplasarea in teren 

 

Tema 2: Pasa de sus cu doua maini 

 

Lectia 5 

 

Tema 1: Serviciul si preluarea din serviciu 

 

Tema 2: Pasa de jos cu doua maini 

 

Lectia 6 

 

Tema 1:Blocajul 

 

Tema 2: Preluare in cadrul autodublarii 

 

Lectia 7 

 

Tema 1: Norma de control 

 

Tema 2: Joc bilateral volei 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 

-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 

tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Cojocaru A., Ioniţă M., Volei- Caiet de lucrări practice, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 

- Drăgan A., Volei- noţiuni de bază, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 

- Mureşan A., Volei, Bucureşti, Editura Fundației România de Mâine, 2008 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului lucrarilor practice, 

cu cele mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la ale comisiilor de specialitate cu teme din 

domeniul sportului unde se intalnesc ,cadre de specialitate fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a domeniului 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator  

 

Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 

 

  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 
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Lectie de verificare – norme 

de control  

30% 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

Stapanirea cunostintelor a temelor abordate si efectuarea  lucrarilor practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de 

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completări 

8.09.2020 

Titular curs 

.......................................... 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari dr.Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr Claudiu Bunea 

 



1  

2.1. Denumirea disciplinei Legumicultură generală 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Danut Maniutiu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Danut Maniutiu 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

2 DD 

Obligativitate3
 DI 

 

Nr. din    Formular USAMV 0201030101 
 
 
 
 

1. Date despre program 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1)

 Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină 
 

 
 
 
 

Continut 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 3.2. din care: curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 3.5 din care:.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 94  
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4
 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Botanica, Pedologie, Agrochimie, Fiziologia plantelor, Entomologie, Fitopatologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de Botanica, Climatologie, Fiziologia plantelor, 

caracteristicile solului si protectie fitosanitara 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Respectarea programului didactic (frecventa min. 50% din totalul orelor), 

participarea activa a studentilor la clarificarea continutului cursului cu asigurarea 

ordinei si disciplinei in timpul prelegerilor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In plus fata de conditiile generale de punctualitate, ordine si disciplina se impune 

participarea activa la descrierea si cunoasterea materialului biologic (seminte, 

plante in faze diferite de vegetatie), executia efectiva a unor lucrari specifice pe tot 

parcursul timpului rezervat. 

Pentru lucrarile care se desfasoara in sectorul didactic studentii se vor prezenta in 

tinuta corespunzatoare de lucru. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca importanta social economica a Legumiculturii, situatia si evolutia domeniului, cunoasterea 

specificului ecologic si biologic si a posibilitatilor de dirijare a factorilor de mediu, specificul organizarii 

unitatitilor de productie. 
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 Capacitatea de a alege terenurile favorabile culturii legumelor, sortimentul de specii si organizarea unui 

asolament legumicol, alegerea si folosirea unor constructii specifice (sere, solarii, rasadnite), aplicarea 

principiilor generale de lucrari ale solului, fertilizare si irigare a culturilor de legume. 

Initiere in cerecetare stiintifica pe baza experientelor comparative specifice culturilor de legume 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea particularitatilor bio-ecologice ale plantelor legumicole si ale 

tehnologiilor generale de cultura a acestora in camp, sere si solarii. 

7.2. Obiectivele specifice Sa-si insuseasca cunostintele generale necesare, terminologia stiintifica si 

tehnica in vederea intelegerii si interpretarii aspectelor biologice si tehnologice 

predate in cursul de Legumicultura generala si proiectul de an impreuna cu care 

isi intregeste pregatirea de specializare in domeniul Legumiculturii. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 
I. Introducere în legumicultură 

1.1. Obiectul şi conţinutul disciplinei 

1.2. Importanţa legumiculturii 

1.3. Evoluţia, situaţia actuală şi perspectivele 

legumiculturii 

II. Bazele biologice ale culturii legumelor 

2.1.ginea şi evoluţia plantelor legumicole 
2.2. Particularităţile dezvoltării plantelor legumicole 

2.3. Sistematica plantelor legumicole 

III. Ecologia plantelor legumicole 
3.1. Clima (Radiaţia solara, Temperatura, Apa, Aerul) 

3.2. Solul, nutritia minerala a plantelor si fertilizarea 

culturilor de legume. 

IV. Zonarea şi microzonarea legumiculturii 

V. Relatiile cu alte sectoare de productie 

Metode de predare 

Prelegere 

 

 
 
 

Prelegere 
 
 

 
Prelegere 

 
 

 
Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 
3 prelegeri 

 

 
 
 
 

3 prelegeri 
 
 

 
6 prelegeri 

 
 

 
1 prelegere 

1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE  

 
 

Aplicatii practice 

 
 
 
1 lucrare practica 

Număr de ore – 28 

1. Pregătirea amestecurilor de pământ 

2. Desfiinţarea culturilor din sere şi solarii Aplicatii practice 1 lucrare practica 

3. Pregătirea terenului în sere şi solarii Aplicatii practice 2 lucrari practice 

4. Înfiinţarea culturilor de legume verdeţuri Aplicatii practice 2 lucrari practice 

5. Producerea răsadurilor pentru ciclul I Aplicatii practice 2 lucrari practice 

6. Cunoaşterea tipurilor constructive de sere, solarii şi Cunoasterea constructiilor 2 lucrari practice 

răsadniţe horticole  
7. Cunoaşterea seminţelor de legume Recunoasterea semintelor 2 lucrari practice 

8. Pregătirea serelor şi înfiinţarea C1 de producţie Aplicatii practice 1 lucrare practica 

9. Test recapitulativ Colocviu 1 lucrare laborator 
 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Măniuţiu D., 2008 – Legumicultura generala, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Indrea D. si colab., 2012, Cultura legumelor, Ed. Ceres, Bucuresti 

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Apahidean Al.S., 2003 – Cultura legumelor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Butnariu H. si colab., 1992, - Legumicultur, EDP Bucuresti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 

Cunostintele teoretice si practice ale disciplinei de Legumicultura generala sunt adaptate si imbogatite in fiecare an 

cu aspectele noi, modeme ale practicii de productie din fermele specializate in cultivarea legumelor. Acest deziderat 

se realizeaza prin insusirea informatiei stiintifice, din legatura directa si continua cu producatorii de legume, prin 

valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice proprii. 

 
10. Evaluare 

 
 

Tip activitate 

 

I 0.1. Criterii  de evaluare 

 

10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finala 

10.4. Curs Raspuns la tematica extrasa la examenul 

oral 

Examen oral 80% 

10.5.  Seminar/Laborator Verificarea cunostintelor practice si 

teoretice prezentate la lucrarile de 

laborator 

Colocviu 20% 

10.6. Standard minim de performantii 

Obtinerea calificativelor minime de cunoastere la verificarile periodice si la examen. 
 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  

Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  

Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa); A* (Aprofundare) 
4  

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

Titular lucrari laborator/seminar 

Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Ioan Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii

1) 
Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Pomicultură generală 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Viorel MITRE 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică,Pedologie, Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Imbunătățiri 

funciare Protecţia plantelor 
4.2. de competenţe Notiuni de horticultura generala. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 

Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  

Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 

Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 

Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  
Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii 

modern  la nivelul exigenţelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie 

speciilor pomicole. 

Să definească corect termenii specifici disciplinei. 

Sǎ cunoască producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi 

întreţinerea plantaţiilor pomicole. 

Să utilizeze în diferite contexte limbajul de specialitate. 

Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice 

ale cursului. 

Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia înfiinţării şi 

întreţinerii livezilor. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
1.Definiţie, importanţa şi situaţia actuală a pomiculturii  

2.Speciile fructifere de climat temperat, taxonomie, 

nomenclatură.  

3.Organografie.  

4.Ciclul întreg de viaţă al speciilor pomicole   

5.Ciclul anual al speciilor pomicole  

6.Alternanţa de rodire  

7.Ecologia pomilor şi arbuştilor fructiferi.  

8.Producerea materialului săditor pomicol.  
9.Înfiinţarea plantaţiilor pomicole. 
 
 

Metode de predare 
 
 

prelegere 

Observaţii 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
3 prelegeri 
1 prelegere 
1 prelegere 
3 prelegeri 
2 prelegeri 
 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Recunoaşterea speciilor pomicole.  

Organografia pomilor fructiferi.  

Lucrări în pepinieră (partea I).  

Categorii de material săditor şi obţinerea lor. 

Lucrări de formare şi întreţinere la pomi fructiferi  

lucrari laborator  

1 lucrare de laborator 

5 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

4 lucrare de laborator 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2013) – Note de curs 
2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
3. ROPAN, G., (2000) -Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  
4. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 
5. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  

Bibliografie facultativă: 
1. BACIU A. – Pomicultură generală, Edit. Universitaria, Craiova, 2005 
2. BOTU I., BOTU M. – Pomicultură modernă şi durabilă, Edit.Conphys, Rm. Vâlcea,2003 
3. COSMULESCU SINA, BACIU A – Pomologie, Îndrumător de lucrări practice, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003 
4. DRĂGĂNESCU, E., - Pomicultură, Editura Mirton, Timişoara, 1998 
5. GHENA N., BRANIŞTE N., STĂNICĂ FL. – Pomicultură generală, Edit. MatrixRom, Bucureşti, 2004 
6. GODEANU I. – Pomicultură generală, Îndrumător lucrări practice, Reprografia Universităţii Craiova, 1981 
7. GRĂDINARIU G. – Pomicultură specială, Edit Ion Ionescu de la Brad , Iaşi, 2003; 
8. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA – Pomicultură, Edit. Eurobit, Timişoara, 2008,  
9. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA, MICU ROXANA ELENA – Pomicultură generală şi specială, Edit. Eurobit, Timișoara, 2011 
10. POPESCU, M., şi colab. – Pomicultură, Edit. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 
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nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea şi aplicarea corectă a termenilor de 

specialitate în diferite contexte date. 

Însuşirea cunoştinţelor de specialitate şi 

formarea deprinderilor intelectuale şi practice 

necesare prezentării şi efectuării lucrările 

specifice pomiculturii. 

Examen scris 

 

 

 

 

 

 

70% 

10.5. Laborator  Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite 

teoretic la disciplina pomicultură. Test practic 

din lucrările prezentate la laborator şi în camp. 

Clocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof dr. Viorel MITRE 

 

Titular lucrări de laborator 

Şef lucr. dr. Andreea ANDECAN 

 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 
1.3. Departamentul I  Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) LICENŢĂ 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei VITICULTURĂ GENERALA I 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Obligatorii: Botanică, Pedologie, Agrotehnică, Agrochimie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, despre tipurile genetice de sol cu însuşirile fizice, hidrofizice şi chimice ale acestuia, 

lucrări de agrotehnică. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 

terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata 

prelegerii, telefoanele mobile se închid. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  de lucrări practice, 

fiecare student va desfăşura activităţi individuale specifice fiecărei lucrări cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de lucrări 

practice, precum şi în colecţia didactică a disciplinei sau în unităţi de cercetare şi 

producţie din zonă. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Învaţă  limbajul academic specific pentru disciplina de Viticultură. 
Înţelege morfologia, biologia, ecologia plantei. 
Recunoaşte diferitele soiuri de viţă de vie după direcţiile de producţie. 
Învaţă şi înţelege ce este şi cum poate fi influenţat ecosistemul viticol. 
Află despre situaţia patrimoniului viticol pe plan mondial şi în România în contextul transformărilor economice 
din ultimele decenii. 
Invaţă despre căile de înmulţire cunoscute şi practicate de-a lungul vremii pe plan naţional şi în România. 
Acumulează cunoştinţe despre zonarea plantaţiilor, pe direcţii de producţie în lume şi în România. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 
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 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 
Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 
Se perfecţionează prin acumularea de cunoştinţe în vederea desfăşurării unei activităţi de cercetare sau de 
producţie. 
Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei sau din alte unităţi. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Insuşirea cunoştinţelor referitoare la cunoaşterea din punct de vedere al 

morfologiei, biologiei, ecologiei, înmulţirii viţei de vie. 

7.2. Obiectivele specifice SĂ CUNOASCĂ ORGANOGRAFIA BUTUCULUI DE VIŢĂ DE VIE, CERINŢELE FAŢĂ DE CONDIŢIILE 

ECOPEDOLOGICE ŞI ECOCLIMATICE ALE PLANTEI. 

SĂ FIE ÎN MĂSURĂ CA PE BAZA CERINŢELOR SPECIEI SĂ FACĂ ZONAREA SOIURILOR PE DIRECŢIILE 

DE PRODUCŢIE. 
SĂ ŞTIE CĂILE DE ÎNMULŢIRE A VIŢEI DE VIE PRACTICATE ÎN LUME ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ. 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
1. Noţiuni introductive 
1.1. Conţinutul şi obiectul viticulturii 
1.2. Importanţa viticulturii pentru economia naţională 
2. Istoricul viticulturii 
2.1. Istoricul viticulturii pe glob 
2.2. Istoricul viticulturii în România 
3. Originea şi sistematica Vitaceaelor 
4. Situaţia actuală a viticulturii 
5. Morfologia viţei de vie 
6. Clasificarea viţei de vie 
       6.1. Clasificarea Botanică 
       6.2. Clasificarea ecologo-geografică 
       6.3. Clasificarea economică 
7. Ecologia viţei de vie 
       7.1 Ecosistemul viticol 
       7.2. Condiţiile ecoclimatice ale viţei de vie 
       7.3. Condiţiile ecopedologice        
8. Biologia creşterii şi fructificării viţei de vie 
       8.1. Ciclul biologic întreg 
       8.2. Ciclul biologic anual 
9. Biologia înmulţirii viţei de vie 
       9.1. Inmulţirea generativă 
       9.2. Inmulţirea vegetativă 

Metode de predare 
Prelegere  

  
  

 Prelegere 
 
   

  Prelegere 
  Prelegere 
  Prelegere 
  Prelegere 

 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 

Observaţii 
1 prelegere - 2 ore 

 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
   

1 prelegere – 2 ore 
1 prelegere – 2 ore 
1 prelegere – 2 ore 
2 prelegeri – 4 ore 

 
 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 
 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Morfologia butucului 

Recunoaşterea unor soiuri de viţă de vie 

Lucrări de toamnă specifice în viticultură: 

    -  tăieri de uşurare 
    - recoltarea coardelor altoi şi portaltoi 

 

    - îngropatul viţei de vie 

 

    - scoaterea materialului săditor din pepinieră şi pregatirea 

pentru plantare  

 

 

 

 

Test practic 

 

Organele uscate ale 

butucului 

Recunoaştere în colecţia 

didactică 

Tăieri de uşurare în 
vederea protejării pe timp 

de iarnă 

Recoltarea coardelor altoi 

Recoltarea coardelor 

portaltoi 

Executarea lucrării de 

îngropat în cîmp, în 

colecţia didactică 

Scoaterea materialului 

săditor din şcoala de viţe 

 

3 lucrări (2 ore/lucrare)  

 

1 lucrare (2 ore/lucrare)  

în câmp  

2 lucrări (2 ore/lucrare)  
 în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

  în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare)   

în câmp  

2 lucrări (2 ore/lucrare)  

 în câmp  

3 lucrări (2 ore/lucrare)  

la S.C. Jidvei SRL 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 Bibliografie obligatorie: 

Nastasia Pop, 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop, 2003, Viticultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

Nastasia Pop, 2010, Curs de Viticultură Generală, Ed. EIKON, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop şi C. I. Bunea, 2011, Lucrări practice de viticultură, Ed. EIKON, Cluj-Napoca  
Ţârdea C., L. Dejeu, 1995, Viticultură, EDP Bucureşti 

Bibliografie facultativă: 
Oprea Şt., 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Oşlobeanu M., şi colab., 1980, Viticultură generală şi specială, EDP Bucureşti 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  
 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea particularităţilor morfolologice, 

biologice şi fiziologice ale viţei de vie; 

Condiţiile ecoclimatice şi ecopedologice ale 

viţei de vie; 

Ecosistemul  viticol, ciclul biologic întreg şi 

anual la viţa de vie; 

Clasificarea viţei de vie:botanică, ecologo-

geografică şi economică. 

Biologia înmulţirii viţei de vie. 

Sumativă (E) 

 

70% 

 

10.5. Laborator  Recunoaşterea sistemelor şi formelor de 

conducere în viticultura României. 

Recunoaşterea organelor uscate ale butucului 
Recunoaşterea soiurilor. 

Recoltarea coardelor altoi şi portaltoi 

Scoaterea materialului săditor viticol din şcoala 

de viţe şi recunoaşterea acestuia. 

Păstrarea pe timp de iarnă a materialului săditor. 

Protejarea plantaţiilor pe timp de iarnă. 

2 teste pe parcursul 
lucrărilor, 

1 test practic la 

final 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - Licență  
2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  
DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  
DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  
DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Titular lucrări de laborator 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201030107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licență 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Floricultură 2  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Erzsébet Buta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Erzsébet Buta 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică, Fiziologie, Agrochimie, Floricultură generală 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la morfologia, biologia, ecologia  speciilor 

floricole cultivate în câmp şi spaţii protejate precum şi principalele aspecte legate de cultura 
acestora la modul general 

Să cunoască principalele elemente nutritive necesare plantelor. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile să fie închise. În cazul activității didactice desfășurate on-line 

se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfăşura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispoziţie și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea, vor 

participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică sau în 
câmpurile didactice de floricultură, cu acces la colecţiile de plante floricole şi 

materialele existente. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfăşurare a lucrărilor. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 

adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 



 2 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură specială; 

Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia speciilor floricole; 
Să cunoască principalele specii floricole cultivate în câmp anuale bienale si perene şi cele cultivate în spaţii 

protejate la sol şi ghivece; 

Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la speciile floricole studiate; 

Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii floricole în scopul 

creşterii calitative şi cantitative a producţiei ; 

Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor; 
Să cunoască care sunt principalele modalităţi de utilizare a florilor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 

varietăţi şi să stabilească cele mai adecvate pentru ţara noastră; 

Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate dar şi în câmp; 

Să participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 

Să poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 

adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 

tehnologice moderne asupra structurii si eficienţei economice a culturilor floricole. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele referitoare la principalele aspecte morfologice, 

biologice, ecologice, precum şi tehnologia de cultură a principalelor specii 

floricole cultivate în câmp şi spaţii protejate la nivelul exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă diferenţele dintre cerinţele  plantele cultivate în câmp şi cele 

cultivate în spaţii protejate 

Să cunoască factorii care influențează calitatea și productivitatea plantelor 

floricole anuale, bienale şi perene 

Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 

materialului săditor şi creşterea productivităţii 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Prezentarea caracteristicilor morfologice – 

decorative, ecologice şi tehnologice ale plantelor 

floricole anuale: 

Cultivate pentru flori tăiate şi amenajări peisagistice: 
Ageratum, Alyssum, Anthirrinum, Begonia, Callistephus, 

Calendula, Celosia, Cleome, Centaurea, Dianthus, 

Gazania, Lobelia, Matthiola, Petunia, Phlox, Salvia, 

Tagetes, Tropaeolum, Verbena, Zinnia; 
Volubile şi agăţătoare: Cobaea, Ipomoea, Lathyrus,  

Thunbergia; 

Cu inflorescenţe persistente: Ammobium, Helychrisum, 

Helipterum, Gomphrena, Limonium; 

Ornamentale prin frunze: Alternathera, Cineraria, 

Coleus, Echeveria, Gnaphalium, Iresine, Santolina; 

Caracteristici morfologice - decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole bienale:  

Althaea, Bellis, Campanula, Cheiranthus, Dianthus, 

Myosotis, Viola; 

Caracteristici morfologice - decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole perene-

hemicriptophite:  

Aquilegia, Delphinium, Dicentra, Gaillardia, Hosta, 

Paeonia, Rudbeckia, Chrysanthemum; 

Caracteristici morfologice - decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole perene-geophite 

semirustice: Dahlia, Canna, Gladiolus, Polianthes; 

Caracteristici morfologice decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole perene-geophite 

rustice: Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus, Tulipa; 

Caracteristici morfologice decorative, ecologice şi 

Metode de predare 

 

 

 

 

Prelegere  

 

 

 

 
Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 
 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

 

 

2 prelegere 

 

 

 

 
1 prelegeri 

 

1 prelegeri 

 

1 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

 
 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 
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tehnologice ale plantelor floricole cultivate în sere la 

sol: Chrysanthemum, Dianthus, Freesia, Gerbera; 

Caracteristici morfologice decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole decorative prin 
flori  cultivate la ghivece: Orhidee, Begonia, 

Pelargonium, Primula, Senecio, Saintpaulia; 

Caracteristici morfologice decorative, ecologice şi 

tehnologice ale plantelor floricole decorative prin 

frunze cultivate la ghivece:  

Asparagus, Begonia, Dracaena, Ficus, ferigi, Monstera, 

Philodendron, Sansevieria, Schefflera, palmieri; 

Cactuşi şi alte plante suculente: Opuntia, Mammilaria, 

Echinocactus, Agave, Aloe, Echeveria, Crassula,  

Gasteria, Haworthia. 

 

 

Prelegere 

 
 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

1 prelegere 

 
 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Morfologia speciilor, varietăţii şi soiurilor de plante 
floricole anuale cultivate în câmp 

Morfologia speciilor, varietăţii şi soiurilor de plante 

floricole bienale cultivate în câmp 

Morfologia speciilor, varietăţii şi soiurilor de plante 

floricole perene hemicriptophite cultivate în câmp  

Morfologia speciilor, varietăţii şi soiurilor de plante 

floricole perene geophite semirustice cultivate în câmp  

Morfologia speciilor, varietăţii şi soiurilor de plante 

floricole perene geophite rustice cultivate în câmp 

Studiul plantelor floricole cultivate în spaţii protejate: 

pentru flori tăiate cultivate la sol 
Studiul plantelor floricole cultivate în spaţii protejate la 

ghivece 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Studiul plantelor 
 

Studiul plantelor 

 

Studiul plantelor 

 

Studiul plantelor 

 

Studiul plantelor 

 

Studiul plantelor 

 
Studiul plantelor 

 

 

 

2 lucrări laborator 
 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 
2 lucrări laborator 

 

1 lucrare laborator 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Buta Erzsebet, 2019, Note de curs  
2. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
3. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 

4. Cantor Maria, Buta E., 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
5. Cantor Maria, 2003,  Floricultură generală şi specială, Ed. Risoprint cluj-Napoca 
6. Şelaru Elena, 2007, Cultura florilor de grădină, Ed. Ceres Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1.   1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 
2.   2. Cantor Maria, 2002 – Practicum în floricultură, Ed. AcademicPres Cluj 

3.   3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială -Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
4.   4. Şelaru Elena, 1998 – Plante de apartament, Ed. Ceres 
5.   5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 2,3,4, Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 

6.   6. Reviste de specialitate Hortinform, Horticultura, etc. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătăţire continuă a predării și a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane de 

Horticultură unde se întâlnesc cu fermieri şi cercetători pentru dezbaterea unor aspecte legate de producerea plantelor 

floricole în România și Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea principalelor aspecte 

morfo-decorative ale speciilor 

floricole anuale, bienale şi perene 

cultivate în câmp 

Cunoaşterea principalelor aspecte 

morfo-decorative ale speciilor 

floricole cultivate în spaţii protejate la 

sol şi ghivece 

 

 

 

 

Examen 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
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Factorii care influenţează  

creşterea, dezvoltarea, producţia şi 

calitatea florilor 

Sisteme de cultură a plantelor 
floricole cultivate în câmp şi spaţii 

protejate 

Aspecte tehnologice specifice 

plantelor floricole 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoașterea plantelor floricole 

cultivate în câmp 

Anuale 

Bienale 

Perene 

Recunoaşterea plantelor floricole 

cultivate în spaţii protejate la sol 

Recunoaşterea plantelor floricole 

cultivate în spaţii protejate la ghivece 

Sunt prevăzute  2 verificări pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licența/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de licența se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina opționala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Buta Erzsébet  

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Buta Erzsébet 

Data avizării în 
departament 

14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Arboricultură şi arhitectură peisageră 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Pedologie, Fiziologie vegetala, Ecologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la descrierea si recunoasterea speciilor făcând 

apel la cunostintele dobândite la Botanica. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice vor duce la cimentarea cunostintelor dobândite la curs. Studentii 
vor vedea si admira cele mai importante specii de arbori si arbusti ornamentali din 
cadrul campusului universitar si al grădinii botanice. În cazul orelor susținute on-
line, se vor adapta metodele de predare. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 11 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Să cunoască limbajul horticol specific disciplinei de Arboricultură ornamentală si arhitectura peisagera  
Sa cunoasca sistematica si biologia plantelor lemnoase ornamentale  
Sa cunoasca tehnica de inmultire a plantelor lemnoase ornamentale  
Sa cunoasca tehnologia de cultura a plantelor lemnoase ornamentale  
Sa cunoasca tehinca de producere a materialului saditor  
Sa cunoasca particularitatile peisagistice in vederea utilizarii lor in spatiile verzi  
Să aibă noţiuni despre amenajarea spaţiilor verzi  
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Sa poata dezvolta proiecte de amenajare a spatiilor verzi  
Sa gandeasca activitati stiintifice referitoare la speciile lemnoase ornamentale  
Sa se fie preocupati de implementarea proiectelor de amenajarea spatiilor verzi  
Sa participe la activitatile de cercetare din cadrul disciplinei  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la particularitatile peisagistice ale 
plantelor lemnoase ornamentale in vederea utilizarii lor in amenajerile spatiilor 
verzi  

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga, sa recunoasca si sa descrie o specie lemnoasa ornamentala din punct 
de vedere morfologic, fenologic si ornamental  
Sa cunoasca factorii care ar putea influenta calitatea si productivitatea plantelor 
lemnoase ornamentale  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 (1 curs = 2 ore) 
Definitie, importanta, istoricul si evolutia 
arboriculturii ornamentale  
Definitia, obiectul de studiu si legatura cu alte discipline  
Importanta arboriculturii ornamentale  
Istoricul arboriculturii ornamentale  
Ecologia plantelor lemnoase ornamentale  
Relatiile cu factorii mediului ambient  
Zonarea speciilor lemnoase  
Arbori foiosi decorativi prin habitus pentru plantari 
in masive, grupuri si aliniamente  
Particularitati biologice caracteristici ecologice, 
pesagistice şi utilizare  
Arbori foiosi decorativi prin flori sau fructe pentru 
plantari isolate, grupuri, masive si aliniamente  
Particularitati biologice caracteristici ecologice, 
pesagistice şi utilizare  
Arbusti foiosi decorativi prin flori, habitus, fructe 
pentru plantari in grupuri, garduri vii  
Particularitati biologice caracteristici ecologice, 
pesagistice şi utilizare  
Arbusti foiosi urscatori  
Particularitati biologice caracteristici ecologice, 
pesagistice şi utilizare  
Arbori si arbusi rasinosi cerinte ecologice, 
particularitati biologice si utilizare  
Arbuști foioși cu frunze persistente pentru plantări 
izolate, în grupuri sau gaduri vii 
  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
2 prelegeri 

 
 
 

1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 (1 lucrare lab = 2 ore) 
Organografia plantelor lemnoase ornamentale  
Morfologia arborilor foiosi decorativi prin habitus 
pentru plantari in masive, grupuri si aliniamente  
Morfologia arborilor foiosi decorativi prin flori sau 
fructe pentru plantari isolate, grupuri, masive si 

 
 
Studiul plantelor 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
 

 
 
1 lucrare laborator  
3 lucrari laborator  
 
3 lucrări laborator  
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aliniamente  
Morfologia arbustilor foiosi decorativi prin flori, 
habitus, fructe pentru plantari isolate, grupuri, garduri vii  
Morfologia arbustilor foiosi  
Morfologia arborilor si arbustilor rasinosi  
Morfologia arbuștilor foioși cu frunze persistente pentru 
plantări izolate, în grupuri sau gaduri vii 

 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
Studiul plantelor 

 
2 lucrari laborator  
 
2 lucrare laborator  
2 lucrări laborator  
1 lucrare laborator  
 

 Bibliografie Obligatorie: 2019-2020 
1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021  
2. Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   
3. Zaharia D., A. Dumitras, A. Zaharia – Specii lemnoase ornamentale, 2008. Ed. Todesco  
4. Zaharia D., A. Dumitras – Arboricultura ornamentala, 2003, Ed. Risoprint  
 

Bibliografie Facultativă: 
1. .Iliescu Ana Felicia, 2003, Arhitectură peisageră. Ed. CERES, Bucureşti  
2. Vişoiu Dagmar, 2004, Speciile lemnoase ornamentale din România. Ed. Eurobit, Timişoara  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Horticultorilor şi Silvicultorilor din Transilvania şi la 
reuniunea anuala a Societaţii Horticultorilor din Romania, unde in vederea identificarii unor cai de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice se întalnesc cu 
membrii societaţilor şi dezbat aspecte actuale si de perspectiva din horicultura.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea particularitatilor biologice, 
caracteristicilor ecologice, caracteristicilor 
pesagistice şi cunoasterea modului de 
utilizare a specilor lemnoase ornamentale 
(foioase si rasinoase).  
Cunoasterea morfologiei arborilor foiosi 
decorativi prin habitus, morfologiei 
arborilor foiosi decorativi prin flori sau 
fructe, morfologiei arbustilor foiosi 
decorativi prin flori, habitus, fructe, 
morfologiei arbustilor foiosi şi morfologiei 
arborilor si arbustilor rasinosi.  

Examen 
scris 

 
 
 

 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea plantelor lemnoase 
ornamentale  
- foioase  
- rasinoase  

Verificare la sfarsitul 
perioadei de predare 

 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarea de la sfarsitul perioadei de predare este conditie de promovabilitate.  

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030112 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Economie agrară şi politici agricole 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniel Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Lector dr. Daniel Chiciudean 
2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 5  

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 

DS 
Obligativitate3 

DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Matematică, Informatică. 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă competenţe privitoare la aplicarea conceptelor şi principiilor de bază 

de calcul matematic. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 

din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 
2 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 56 

din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 
28 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 1 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 21 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite            3 
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sa fie inchise. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Studentii vor rezolva aplicatiile propuse, atat individual cat si in echipa, in functie 
de specificul acesteia.Disciplina academica se impune pe toata durata de 
desfasurare a lucrarilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Să descrie noţiunile de bază ale Economiei agrare; 
Să asocieze conceptelor de bază reprezentărilor grafice; 
Să identifice şi să descrie politicile agricole şi de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene şi ale României;  
Să utilizeze cunoştinţele de bază din disciplinele fundamentale pentru efectuarea de calcule, analize economice, 
studii de caz, în vederea explicării unor fenomene sau procese specifice economiei rurale;  
Să utilizeze cunoştinţelor dobândite pentru explicarea şi interpretarea unor noi strategii de dezvoltare economică 
a spaţiului rural;  
Sa aplice politicie şi strategiile pentru dezvoltarea activităţilor economice din spaţiul rural şi sa identifice 
posibilităţile de atragere a capitalului necesar funcţionării lor;  
Să analizeze si sa evalueze soluţiile propuse spre rezolvarea problemelor de integrare pe filieră agroalimentară. 
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 Să analizeze studiile de caz privind situația socio-economică a spaţiului rural;  
Să realizeze anchete/studii în teren;  
Să realizeze proiecte de dezvoltare economică în zona ruralului pe baza studiilor şi analizelor efectuate în teren; 
Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu terminologia, abordarile conceptuale  referitoare la 
economia agrară şi politicile agricole 

7.2. Obiectivele specifice Să utilizeze noţiunile însuşite la realizarea unor calcule, analize economice, 
studii de caz specifice economiei rurale; 
Să identifice, să explice şi să interpreteze strategii eficiente de dezvoltare 
economică a spaţiului rural, inclusiv prin aplicarea politicilor agricole şi de 
dezvoltare rurală; 
Să analizeze filierele agroalimentare şi să identifice soluţii pentru perfecţionarea 
funcţionării acestora 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 

1. Spaţiul rural: definiţii, funcţii, relaţia rural-
urban. 

2. Conceptul de dezvoltare sustenabilă a spaţiului 
rural. 

3. Populaţia   spaţiului   rural:   clarificări   
conceptuale; caracteristici   ale   populaţiei   
rurale   din   Uniunea Europeană; caracteristici 
specifice ale populaţiei rurale din România. 

4. Forţa de muncă în mediul rural: piaţa forţei de 
muncă, indicatori specifici. 

5. Caracteristicile şi structura economiei rurale pe 
principalele sectoare de activitate. 

6. Economia rurală agricolă: locul, rolul şi 
funcţiile agriculturii; resursele şi producţia 
agricolă. 

7. Filiere de produse agro-alimentare.Politica 
Agricolă Comună: definire, mecanisme şi 
principii de funcţionare; reforme. 

8. Economia rurală non-agricolă. 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
2 ore prelegere 
 
4 ore prelegere 
 
4 ore prelegere 
 
 
2 ore prelegere 
 
 
8 ore prelegere 
 
2 ore prelegere 
 
4 ore prelegere 
 
2 ore prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

1. Tipologii rurale. Studii de caz  
2. Analiza populaţiei spaţiului rural. 
3. Analiza forţei de muncă din spaţiul rural  
4. Analiza comparativă a structurii economiei 

rurale în Ţările Uniunii Europene 
5. Calculul eficienţei economice în agricultură 
6. Exemple de bune practici privind filierele 

agroalimentare 
7. Ghiduri utile pentru accesarea formelor de 

sprijin de catre fermieri 
8. Derularea unor anchete/studii de teren 

 
 
Studiu de caz 
Aplicatii 
Aplicatii 
Aplicatii 
 
Aplicatii 
Dezbatere 
 
Aplicatii 
 
Aplicatii 

 
 
2 ore seminar 
4 ore seminar 
4 ore seminar 
2 ore seminar 
 
8 ore seminar 
2 ore seminar 
 
2 ore seminar 
 
4 ore seminar 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Chiciudean G., Chiciudean D., 2019, Economie rurala, ed Academicpres Cluj-Napoca 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Otiman I.P., N. Mateoc-Sîrb, C. Mănescu, 2013, Economie rurală, Editura Mirton, Timișoara; 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea adoptării metodelor de predare adecvate pentru această disciplină, s-a efectuat o cercetare în cadrul 
facultăților de profil din Cluj-Napoca (FSEGA). Aceste cercetări au vizat pe de o parte conţinuturile şi metodele de 
predare, a materialelor de studiu utilizate, aplicațiilor practice care să ilustreze necesitatea însușirii acestei discipline. Pe 
de altă parte, cercetările au vizat mediul de afaceri și nevoile acestuia, potențialii angajori ai viitorilor absolvenți.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea noțiunilor teoretice 
predate în cadrul cursului. 

Examen 
scris 

 
50% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea analizelor socioeconomice 
privind spațiul rural.  
Efectuarea calculelor de eficiență 
economică.  
Interpretarea studiilor de caz.  
Analiza și interpretarea datelor culese 
în teren. 

 Proiect în echipă 
 Aplicații practice 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si seminarii la nivel acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
02.09.2020 

Titular curs 
Lector dr. Daniel Chiciudean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lector dr. Daniel Chiciudean 

 
 
 
Data avizării în departament        
14.09.2020 

                                                                                               
Director de departament 

Conf. Univ dr. Claudiu Bunea 
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2.1. Denumirea disciplinei Legumicultură generală 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Danut Maniutiu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Danut Maniutiu 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

2 DD 

Obligativitate3
 DI 

 

Nr. din    Formular USAMV  0201030102 
 
 
 
 

1. Date despre program 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1)

 Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină 
 

 
 
 
 

Continut 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 3.2. din care: curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 3.5 din care:.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 64  
3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4
 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Botanica, Pedologie, Agrochimie, Fiziologia plantelor, Entomologie, Fitopatologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de Botanica, Climatologie, Fiziologia plantelor, 

caracteristicile solului si protectie fitosanitara 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Respectarea programului didactic (frecventa min. 50% din totalul orelor), 

participarea activa a studentilor la clarificarea continutului cursului cu asigurarea 

ordinei si disciplinei in timpul prelegerilor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In plus fata de conditiile generale de punctualitate, ordine si disciplina se impune 

participarea activa la descrierea si cunoasterea materialului biologic (seminte, 

plante in faze diferite de vegetatie), executia efectiva a unor lucrari specifice pe tot 

parcursul timpului rezervat. 

Pentru lucrarile care se desfasoara in sectorul didactic studentii se vor prezenta in 

tinuta corespunzatoare de lucru. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoasterea tehnologiei generale, comune a culturilor de legume: alegerea si organizarea terenului, asolament, 

rotatie si culturi asociate, inmultirea plantelor, intretinerea si recoltarea culturilor 
C
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 Capacitatea de a alege terenurile favorabile culturii legumelor, sortimentul de specii si organizarea unui 

asolament legumicol, alegerea si folosirea unor constructii specifice (sere, solarii, rasadnite), aplicarea 

principiilor generale de lucrari ale solului, fertilizare si irigare a culturilor de legume. 

Initiere in cerecetare stiintifica pe baza experientelor comparative specifice culturilor de legume 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea particularitatilor bio-ecologice ale plantelor legumicole si ale 

tehnologiilor generale de cultura a acestora in camp, sere si solarii. 

7.2. Obiectivele specifice Sa-si insuseasca cunostintele generale necesare, terminologia stiintifica si 

tehnica in vederea intelegerii si interpretarii aspectelor biologice si tehnologice 

predate in cursul de Legumicultura generala si proiectul de an impreuna cu care 

isi intregeste pregatirea de specializare in domeniul Legumiculturii. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 

 
I. Sisteme şi metode de cultură 

1.1. Cultura în câmp 

1.2. Culturile forţate şi protejate 

1.3. Sisteme de cultură „fără sol” 

II. Dotarea tehnico-materială a legumiculturii 

2.1. Construcţii specifice folosite în legumicultură: sere, 

solarii, adăposturi temporare 

2.2. Maşini şi utilaje pentru cultura legumelor 

2.3. Ciupercării 

III. Organizarea şi programarea producţiei 
3.1. Alegerea terenului 

3.2. Asolamente şi rotaţia culturilor 
3.3. Culturi succesive şi asociate 

IV. Inmulţirea plantelor legumicole 
4.1. Alegerea şi protecţia soiurilor 

4.2. Pregătirea seminţelor pentru semănat 

4.3. Inmulţirea pe cale vegetativă 

V. Producerea şi planificarea răsadurilor 
5.1. Importanţa şi organizarea producerii răsadurilor 

5.2. Tehnologia producerii răsadurilor de legume 

VI. Tehnologia generala a cultivarii plantelor 

legumicole în câmp 
6.1 Pregatirea terenului 
6.2. Semanatul si plantatul culturilor de legume 

6.3. Lucrări de întreţinere cu caracter general si special 

VII. Tehnologia culturii legumelor în sere, solarii şi 

spaţii protejate temporar 

VIII. Tehnologia culturilor pentru producerea 

seminţelor de legume 

IX. Recoltarea, condiţionarea şi transportul legumelor 

Metode de predare 

Prelegere 

 
Prelegere 

 

 
 
 
 

Prelegere 
 
 

 
Prelegere 

 
 

 
Prelegere 

Prelegere 

 

 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 
 
 

2 prelegeri 
 
 

 
1 prelegere 

 

 
 
 
 

1 prelegere 
 
 

 
2 prelegeri 

 
 

 
2 prelegeri 

 

 
2 prelegeri 

 

 
 
 
 

1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 

1. Instalarea răsadniţelor încălzite cu biocombustibil 

2. Semănat în răsadniţă şi sera înmulţitor 
3. Lucrări generale de întreţinere a culturilor de tomate, 

ardei şi castraveţi de seră 

 
 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

 
 
2 lucrari practice 

1 lucrare practica 

1 lucrare practica 



3  

 

4. Lucrarile de pregatire a terenului in camp in vederea Aplicatii practice 1 lucrarea practica 

semanatului  și plantatului   

5. Semanatul legumelor din prima urgenta (ceapa, Aplicatii practice 1 lucrare practica 

morcov, arpagic)   

6. lnfiintarea  culturilor de legume in solarii Aplicatii practice 1 lucrare   practica 

7. Lucrari  de ingrijire a rasadurilor  in rasadnite, sere si Aplicatii practice 1 lucrare practica 

solarii   

8. Plantarea rasadurilor de legume in camp Aplicatii practice 1 lucrare  practica 

9. Recunoasterea speciilor si varietatilor de legume in Cunoasterea speciilor de 2 lucrari practice 

faza tanara legume in faza tanara  

I 0. Lucrari de intretinere a culturi lor de legume Aplicatii practice 2 lucrari practice 

1 1. Test recapitulativ Colocviu 1 lucrare   laborator 
 

Bibliografie Obligatorie: 

1. Maniutiu D., 2008 - Legumicultura generala, Ed. AcademicPres , Cluj-Napoca 

2. lndrea D. si co/ab., 2012, Cultura legumelor, Ed. Ceres, Bucuresti 

 
Bibliografie Facultativa: 

1. Apahidean Al .S., 2003 - Cultura legume/or, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Butnariu H. si colab., 1992, - Legumicultura, EDP Bucuresti 

 

9. Coroborarea conjinuturilor disciplinei cu ateptarile reprezentan jilor comunita jilor epistemice, 

asociajilor profesionale  i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Cunostintele teoretice si practice ale disci plinei de Legumicultura generala este adaptat si imbogatit i n fiecare an cu 

aspectele noi, modeme ale practicii de productie din fermele specializate in cultivarea legumelor. Acest deziderat se 

realizeaza prin insusirea informatiei stiintifice, din legatura directa si continua cu producatorii de legume, prin 

valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice proprii. 

 
10. Evaluare 

 
 

Tip activitate 

  

I 0.1. Criterii  de evaluare 

 

10.2. Metode de eval uare 

10.3. 

Pondere din 

nota finala 

10.4. Curs Raspuns la tematica extrasa la examenul 

oral 

Examen oral 80% 

10.5. Semina.r./Laborator Verificarea cunostintelor practice si 

teoretice prezentate la lucrarile de 

laborator 

Colocviu 20% 

10.6. Standard minim de performanta 

Obtinerea calificativelor minime de cunoastere la verificarile periodice si la examen. 
 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  

Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  

Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa); A* (Aprofundare) 
4  

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

Titular lucrari laborator/seminar 

Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Ioan Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii

1) 
Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Pomicultură generală 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Viorel MITRE 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie,  Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Îmbunătățiri 

funciare, Protecţia plantelor. 
4.2. de competenţe Noțiuni de horticultură generală. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului practic, fiecare 

student va desfasura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o
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p
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o
n
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Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 

Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  

Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 

Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 

Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

Să participe la activitățile de cercetare în câmpul de experiențe al disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii 

modern  la nivelul exigenţelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie 

speciilor pomicole. 

Să definească corect termenii specifici disciplinei. 

Sǎ cunoască producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi 

întreţinerea plantaţiilor pomicole. 

Să utilizeze în diferite contexte limbajul de specialitate. 

Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice 

ale cursului. 

Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia înfiinţării şi 

întreţinerii livezilor. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Sisteme de cultură şi tipuri de plantaţii. 

Forme de coroană. 

Tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi. 

Sisteme de ȋntreţinere şi lucrare a solului. 

Fertilizarea ȋn plantaţiile pomicole. 

Irigarea ȋn plantaţiile pomicole. 

Metode de combatere a calamităţilor naturale. 

Normarea ȋncărcăturii de rod. 

Recoltarea şi condiţionarea fructelor. 
 
 

Metode de predare 
 
 

prelegere 

Observaţii 
 
1 prelegere 
3 prelegeri 
2 prelegeri 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Lucrări ȋn pepinieră.  

Plantarea pomilor.  

Lucrări şi operaţiuni ȋn verde 

Reglarea ȋncărcăturii de rod şi recoltat. 

Lucrări de formare şi întreţinere la pomi fructiferi  

lucrari laborator  

1 lucrare de laborator 

2 lucrări de laborator 

5 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2013) – Note de curs 
2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
3. ROPAN, G., (2000) -Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  
4. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 
5. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  

Bibliografie facultativă: 
1. BACIU A. – Pomicultură generală, Edit. Universitaria, Craiova, 2005 
2. BOTU I., BOTU M. – Pomicultură modernă şi durabilă, Edit.Conphys, Rm. Vâlcea,2003 
3. COSMULESCU SINA, BACIU A – Pomologie, Îndrumător de lucrări practice, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003 
4. DRĂGĂNESCU, E., - Pomicultură, Editura Mirton, Timişoara, 1998 
5. GHENA N., BRANIŞTE N., STĂNICĂ FL. – Pomicultură generală, Edit. MatrixRom, Bucureşti, 2004 
6. GODEANU I. – Pomicultură generală, Îndrumător lucrări practice, Reprografia Universităţii Craiova, 1981 
7. GRĂDINARIU G. – Pomicultură specială, Edit Ion Ionescu de la Brad , Iaşi, 2003; 
8. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA – Pomicultură, Edit. Eurobit, Timişoara, 2008,  
9. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA, MICU ROXANA ELENA – Pomicultură generală şi specială, Edit. Eurobit, Timișoara, 2011 
10. POPESCU, M., şi colab. – Pomicultură, Edit. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 
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nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea şi aplicarea corectă a termenilor de 

specialitate în diferite contexte date. 

Însuşirea cunoştinţelor de specialitate şi 

formarea deprinderilor intelectuale şi practice 

necesare prezentării şi efectuării lucrările 

specifice pomiculturii. 

Examen scris 

 

 

 

 

 

 

70% 

10.5. Laborator  Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite 

teoretic la disciplina pomicultură. Test practic 

din lucrările prezentate la laborator şi în camp. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 
1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Viorel MITRE 

 

Titular lucrări de laborator 

Şef lucr. dr. Andrecan Andreea 

 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 
1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) LICENŢĂ 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei VITICULTURĂ GENERALA II 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Agrotehnică, Botanică, Entomologie, Fitopatologie, Îmbunătăţiri funciare 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, despre tipurile genetice de sol cu însuşirile fizice, hidrofizice şi chimice ale acestuia, 

lucrări de agrotehnică, despre biologia şi combaterea principalelor boli şi dăunători,precum şi 

amenajarea terenului prin lucrările de artă specifice terenurilor pe care se înfiinţează o plantaţie. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 

terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata 

prelegerii, telefoanele mobile se închid. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  de lucrări practice, 

fiecare student va desfăşura activităţi individuale specifice fiecărei lucrări cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de lucrări 

practice, precum şi în colecţia didactică a disciplinei sau în unităţi de cercetare şi 

producţie din zonă. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Învaţă  limbajul academic specific pentru disciplina de Viticultură. 
Învaţă despre pepinierele viticole, sectoarele acesteia, înfiinţarea acestor sectoare. 
Recunoaşte diferitele categorii de material săditor viticol. 
Învaţă despre proiectul de înfiinţare a unei noi plantaţii, precum şi înfiinţarea propriuzisă, 
Învaţă despre complexul agrotehnic în plantaţiile tinere şi pe rod, pe direcţiile de producţie: tăieri de formare şi 
de fructicare, tăieri în uscat şi în verde, conducerea şi legatul coardelor, lucrările solului, etc. 
Învaţă şi înţelege ce este şi cum poate fi influenţat ecosistemul viticol. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 
Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 
Se perfecţionează prin acumularea de cunoştinţe în vederea desfăşurării unei activităţi de cercetare sau de 
producţie. 
Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Insuşirea cunoştinţelor referitoare la cunoaşterea din punct de vedere al 

tehnologiei de producere a materialului săditor viticol, tehnologiei de înfiinţare 

şi de întreţinere a unei plantaţii viticole. 

7.2. Obiectivele specifice SĂ CUNOASCĂ ORGANOGRAFIA BUTUCULUI DE VIŢĂ DE VIE PENTRU A ŞTI SĂ EFECTUEZE 

TĂIERILE, RECUNOAŞTEREA CATEGORIILOR DE MATERIAL SĂDITOR VITICOL ŞI CUNOAŞTEREA 

CERINŢELOR PENTRU UN PROIECT DE ÎNFIINŢARE A UNEI PLANTAŢII VITICOLE. 

SĂ FIE ÎN MĂSURĂ CA PE BAZA CERINŢELOR SPECIEI SĂ FACĂ ZONAREA SOIURILOR PE DIRECŢIILE 

DE PRODUCŢIE. 
ELABORAREA CELEI MAI ADECVATE TEHNOLOGII DE CULTURĂ PENTRU A SE FAVORIZA INTRAREA 

PE ROD INTR-UN TIMP MAI SCURT ŞI OBŢINEREA DE RECOLTE RELATIV MARI, CONSTANTE ŞI 

EFICIENTE. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Tehnologia producerii materialului săditor viticol 
(pepiniera viticolă) 
     1.1. Sectoarele pepinierei 
     1.2. Alegerea amplasamentelor pentru înfiinţarea 
pepinierei viticole 
     1.3. Înfiinţarea, întreţinerea şi exploatarea plantaţiilor 
furnizoare de portaltoi. 
     1.4. Lucrări de întreţinere în plantaţiile tinere de 
portaltoi şi instalarea mijloacelor de susţinere. 
 2.  Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare 
     2.1. Alegerea amplasamentelor pentru înfiinţarea unei 
plantaţii 
     2.2.  Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare 
 3.  Întreţinerea plantaţiilor tinere de vii roditoare. 
      3.1. Lucrări asupra plantei 
      3.2. Lucrări asupra solului 
      3.3. Instalarea mijloacelor de susţinere 
4.  Complexul agrotehnic în plantaţiile de vii pe rod 
      4.1. Lucrări asupra plantei 
      4.2. Lucrări asupra solului 
       4.3.Lucrări de întreţinere a mijloacelor de susţinere 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
Prelegere 

 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 
Prelegere 

 
 

Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere – 2 ore 
 

1 prelegere – 2 ore 
1prelegere – 2 ore 

 
 

1 prelegere – 2 ore 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
1 prelegere – 2 ore 

 
1 prelegere – 2 ore 

 
2 prelegeri – 4 ore 

 
1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Tăieri la viţa de vie 

 
 

 

Conducerea şi legatul coardelor 

 

Principalele categorii de material săditor viticol 

Producerea materialului săditor viticol  

 

Plantatul viţei de vie 

 

Organele verzi  ale butucului 

 
Lucrări în verde aplicate în plantaţiile viticole 

 

 

 

Test practic 

 

 

Clasificarea tăierilor 

Tăieri de formare 
 

Tăieri de fructificare 

Dirijarea şi legarea 

coardelor  

Recunoaştere în laborator 

Altoirea viţei de vie 

manuală și mecanizat 

Tehnici de plantare 

 

Recunoaşterea lăstarului 

cu toate organele verzi 
Lucrări în verde curente 

 

Lucrări în verde speciale 

Observaţii 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 în câmp  

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare)  

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

3 lucrări (2 ore/lucrare)  

în câmp S.C. Jidvei S.R.L.  

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare)  

în câmp 
1 lucrări (2 ore/lucrare) 

în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

în câmp  

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 Bibliografie obligatorie: 

Nastasia Pop, 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop, 2003, Viticultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop, 2010, Curs de Viticultură Generală, Ed. EIKON, Cluj-Napoca 

Nastasia Pop şi C. I. Bunea, 2011, Lucrări practice de viticultură, Ed. EIKON, Cluj-Napoca  
Ţârdea C., L. Dejeu, 1995, Viticultură, EDP Bucureşti 
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Bibliografie facultativă: 

Oprea Şt., 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Oşlobeanu M., şi colab., 1980, Viticultură generală şi specială, EDP Bucureşti 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea unităţii de bază specifice de 

producere a materialului săditor viticol 
(pepiniera viticoloă) 

Cunoaşterea categoriilor de material săditor 

viticol şi conţinutul unui proiect de înfiinţare a 

unei noi plantaţii viticole. 

Intreţinerea plantaţiilor tinere de vii roditoare 

Intreţinerea unei plantaţii de vii pe rod. 

 

Sumativă (E) 

 

 

 
 

70% 

 

 

 

10.5. Laborator  Cunoaşterea criteriilor de alegere a materialului 

săditor viticol pentru înfiinţarea unei noi 

plantaţii 

Producerea materialului săditor viticol 

Altoirea viţei de vie 

Plantarea viţei de vie 
Tăieri de formare, de fructificare la vița de vie 

Recunoaşterea organelor verzi ale butucului 

Lucrări în verde curente  

Lucrări în verde speciale 

2 teste pe parcursul 

lucrărilor, 
1 test practic la final 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - Licentă  
2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licentă se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  
DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  
DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  
DO (Disciplina Optională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităti didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Titular lucrări de laborator 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Arboricultură şi arhitectură peisageră 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Arborictultura ornamentala, Floricultura, Fiziologia plantelor, Pedologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte despre speciile floricole si despre speciile lemnoase 

ornamentale. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice pe langa activitatea individuala pe care o vor desfăsura in 
laborator, studentii vor amenaja si vor vor efectua lucrari de intretinere a spatiului 
verde din cadrul campusului universitar. Disciplina academica se impune pe toata 
durata de desfasurare a lucrarilor. În cazul orelor susținute on-line, se vor adapta 
metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoască limbajul horticol specific disciplinei de Arboricultură ornamentală si arhitectura peisagera  
Sa utlizeze materialele, instrumentele si grafica pentru desenul peisager  
Sa cunoasca caracterele vizuale ale plantelor lemnoase  
Sa cunoasca elementele de proiectare a schemei de circulatie in parcuri si gradini  
Sa cunoasca etape de proiectare pentru un program de arhitectura peisagera  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa poata dezvolta proiecte de amenajare a spatiilor verzi  
Sa gandeasca activitati stiintifice referitoare la speciile lemnoase ornamentale  
Sa se fie preocupati de implementarea proiectelor de amenajarea spatiilor verzi  
Sa participe la activitatile de cercetare din cadrul disciplinei  
Sa participe la activitatile de amenajare din campusul universitar  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la proiectarea, amenajarea si 
intretinerea spatiilor verzi.  

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga modurile de executare a unui proiect de amenajare a unui spatiu 
verde. Sa reuseasca sa execute un proiect de amenajare au unui spatiu verde.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 (1 curs = 2 ore) 
Evoluţia arhitecturii peisajelor. Importanţa disciplinei 
arhitectura peisagera si dezvoltarea ei în lume si in tara 
noastra  
Caracterizarea stilurilor arhitecturii peisajelor (stilul 
peisager, geometric si stilul mixt)  
Genurile în arhitectura peisajelor (mareţ, vessel, 
romantic, liniştit)  
Principii de proiectare a spaţiilor verzi  
(proiectarea în extravilan, intravilan, terenuri orizontale, 

pe terenuri situate în panta)  
Stilurile în arhitectura peisajului (geometric, peisager, 
mixt).  
Tipuri de spaţii verzi. Caracterizarea spaţiilor verzi 
urbane şi periurbane.  
Parcurile, gradinile, scuarurile, spatiile verzi de pe 
arterele de circulatie, spatiile verzi din cartierele de 
locuit, parcurile si gradinile sportive, gradinile botanice, 
gradinile zoologice, spatiile verzi din incinta 
intreprinderilor, spatiile verzi de pe langa spitale, 
sanatorii; lucrari de intretinere ale acestora. 
Proiectarea suprafetelor gazonate (gazonul, specii 
indicate pentru gazon, asocierea speciilor gazonate, 
instalarea gazonului, intretinerea si îngrijirea gazonului)  
Principii care stau la baza proiectării vegetaţiei  
in parcuri şi grădini (asocierea şi amplasarea vegetaţiei, 
vegetaţia de pe malul apelor, proiectarea amenajărilor 
floricole, proiectarea elementelor ornamentale în  
parcuri şi grădini, intrari si iesiri)  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
3 prelegeri 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 (1 lucrare lab. = 2 ore) 
Conţinutul proiectelor didactice  
Tema proiectului, materialele, instrumentele si grafica 
pentru desenul peisager.  
Elaborarea proiectelor didactice  
Cercetarea şi analiza terenului pe care urmează a se 
executa proiectarea spaţiilor verzi.  
Principii de proiectare a spaţiilor verzi   

 
 
Proiectare  
 
 
Proiectare 
 
 
Proiectare 

 
 
1 lucrare laborator  
 
 
3 lucrari laborator  
 
 
7 lucrări laborator  
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Trasarea drumurilor în parcuri şi grădini  
Intrări şi ieşiri, apele în parcuri şi grădini, asocierea şi 
amplasarea vegetaţiei, proiectarea suprafeţelor gazonate, 
proiectarea elementelor ornamentale în parcuri şi 
grădini. Întocmirea devizelor. Lista materialului vegetal 
propus pentru amenajare.  
Intretinerea spatiului verde din campusul universitar  

 
 
 
 
 
 
Lucrari intreținere 

 
 
 
 
 
 
3 lucrari laborator  

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021  
2. Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   
3. Sandu T., Arhitectura peisajului, 2010  
4. Iliescu A.F., - Arhitectura peisagera, 2008, Ed. Ceres 
5. Iliescu A.F., Costea, G. – Indrumator pentru initierea in proiectarea peisagistica  

Bibliografie Facultativă: 
1. Cantor M - Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca. 2010  
2. Selaru E.- Cultura florilor de gradina, 2007, Ed. Ceres  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Horticultorilor si Silvicultorilor Din Transilvania si la 
reuniunea anuala a Societatii Horticultorilor din Romania, unde in vederea identificarii unor cai de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice se întalnesc cu 
membrii societatilor si dezbatut aspecte actuale si de perspectiva din horicultura.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea evoluţiei arhitecturii 
peisajelor, cunoasterea so 
caracterizarea stilurilor arhitecturii 
peisajelor. Principiile de proiectare a 
spaţiilor verzi. Stilurile în arhitectura 
peisajului. Caracterizarea spaţiilor 
verzi urbane şi periurbane. 
Proiectarea suprafetelor gazonate. 
Principiile care stau la baza proiectării 
vegetaţiei. 

Examen 
scris 

 
 
 

 
 
 
75% 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Intocmirea unui proiect de amenajare 
a unui spatiu verde  

Sustinerea proiectului  
 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate.  

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                            Formular USAMV 0201030110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii 1) Licenţă 

1.6. Specializarea / Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă) 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei 
 

Ameliorarea plantelor horticole I 
 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Prof. dr. Mirela CORDEA 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. 

Semestrul 

6 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

DD 

Obligativitate
3 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. De 

curriculum 
Botanică, Biochimie, Agrochimie, Fiziologia plantelor  

4.2. De 

competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu, în special de pomicultură, 

viticultură, legumicultură, floricultură, arboricultură 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. De desfăşurare a cursului Curs interactiv în care se încearcă atragerea şi participarea studenţilor la 

problematicile abordate şi la discuţii pe marginea expunerii. Se impune 

respectarea disciplinei universitare (punctualitate, ţinută şi comportament 

adecvat din partea cadrelor didactice şi studenţilor, respect reciproc etc.), în 

condiţiile dezvoltării unei relaţii de parteneriat între student şi profesor, în 

care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. 

Cadrul didactic îşi asumă proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare 

centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale 

de a transmite doar informaţii.   

3.1. Număr de ore pe săptămână - 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 
56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4. Tutorială 6 

3.4.5. Examinări 14 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite  4 
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În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 

predare. 

5.2. De desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului / 

proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă 

corelaţie cu noţiunile de la curs, stimulându-se activitatea individuală a 

studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu şi laborator, precum şi a 

îndrumătoarelor de lucrări practice sau suporturilor puse la dispoziţie. Se 

impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt 

explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 

formarea competenţelor specifice, profesionale şi transversale.  

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 

predare. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a selecta, 

combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării 

cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise lucrărilor de 

ameliorare a plantelor horticole. Competenţele dobândite, ca ansamblu unitar şi dinamic, trebuie să 

asigure dimensiunea cognitivă şi elementele structurale de bază ale cunoştinţelor şi abilităţilor, 

exprimate prin: cunoaştere, înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului specific disciplinei de 

ameliorare a plantelor; explicare, interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare a problemelor specifice; 

reflecţie critică şi constructivă; creativitate şi inovare. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend ameliorarea plantelor horticole, 

prin capacităţi de natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor materiei cu cele de la alte 

discipline, corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin perspectiva 

valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În acest sens, se are în vedere formarea unor abilităţi 

de lucru în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile specifice disciplinei, tehnologia 

informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, precum şi capacitatea şi 

deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, 

recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, valorilor şi eticii profesionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la bazele genetice ale ameliorării 

plantelor, aplicarea metodelor moderne de ameliorare şi obţinere a cultivarurilor 

performante, valorificarea acestora în cultură în scopul asigurării necesarului de hrană al 

omenirii, în condiţiile unor producţii competitive, de calitate, de respectare a mediului 

înconjurător şi de asigurare a alimentaţiei sănătoase. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 

deprinderilor practice necesare inginerilor horticultori, în scopul provocării şi valorificării 

variabilităţii artificiale şi naturale, efectuarea selecţiei şi obţinerea unor genotipuri 

valoroase, testarea acestora, omologarea şi introducerea în cultură a soiurilor şi hibrizilor 

noi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 
Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 

cap. 
CONŢINUTUL 

(Tematica) 

Nr. ore/ 

% din 

total 

Săptă-

mâna 

 

 

 

 

1 

Introducere. Importanţa şi obiectivele ameliorării plantelor horticole. 

Obiectul şi importanţa ameliorării plantelor; bazele teoretice ale ameliorării 

plantelor şi legăturile interdisciplinare ale ameliorării plantelor; scurt istoric al 

ameliorării plantelor în România; realizări ale ameliorării plantelor din România. 

Obiectivele ameliorării plantelor: obiective generale (productivitatea, calitatea, 

rezistenţa la boli şi dăunători, adaptabilitatea, pretabilitatea la mecanizarea totală 

sau la recoltarea mecanizată) şi obiective speciale. 

2 

(7%) 

 

1 
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2 

Evoluţia plantelor cultivate, factorii determinanţi ai evoluţiei, centre de 

origine (centre genice) ale plantelor cultivate. Modele ale evoluţiei plantelor 

cultivate (variaţia mendeliană, hibridarea interspecifică, poliploidia); centre de 

origine ale plantelor cultivate; colecţiile de plante de cultură din ţara noastră şi 

importanţa lor pentru ameliorare. 

1 

(4%) 

2 

3 

Sistemele de reproducere şi înmulţire ale plantelor şi importanţa lor pentru 

ameliorare. Principalele noţiuni utilizate în ameliorarea plantelor. 

Înmulţirea amfimictică. Înmulţirea apomictică. Mecanisme morfologice, 

fiziologice şi genetice care asigură plantelor tipul de polenizare preferat 

(monoecia, dioecia, ginandria, protandria, incompatibilitatea gametofitică şi 

sporofitică, androsterilitatea nucleară, citoplasmatică şi nucleo-citoplasmatică). 

Noţiunile de individ, linie, familie, clonă, somaclonă, soi, hibrid comercial, 

cultivar, biotip, populaţie. 

3 

(11%) 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4 

Bazele genetice ale ameliorării plantelor. Transmiterea ereditară a caracterelor 

şi însuşirilor plantelor; ereditatea nucleară şi citoplasmatică; caractere calitative 

şi cantitative. Implicaţiile modului de transmitere ereditară a caracterelor 

calitative asupra ameliorării plantelor. Implicaţiile modului de transmitere 

ereditară a caracterelor cantitative asupra ameliorării plantelor. 

3 

(11%) 

 

 

 

4-5 

5 

Metode de ameliorare a plantelor: crearea variabilităţii necesară selecţiei   

Hibridarea. Hibridarea - principala metodă de creare a variabilităţii necesară 

selecţiei. Principalele tipuri de hibridare utilizate în ameliorarea plantelor. a) 

După gradul de intervenţie al omului: naturală şi dirijată (liberă, semiliberă, 

artificială); b) După modul de participare a genitorilor: directă, reciprocă, ciclică, 

dialelă; c) După numărul genitorilor implicaţi: simplă, dublă, triplă, complexă; d) 

După gradul de înrudire al genitorilor: intraspecifică, interspecifică, 

intergenerică. e) Alte tipuri de hibridare. Retroîncrucişarea, hibridarea 

convergentă. Criterii generale de alegere a genitorilor pentru hibridare. 

Importanţa pentru ameliorare a diverselor tipuri de hibridare: a) metode de 

înlăturare a intersterilităţii formelor parentale la hibridările interspecifice; b) 

metode de restaurare a fertilităţii hibrizilor îndepărtaţi. 

6 

(21%) 

5-7 

6 

Consangvinizarea şi heterozisul. Consangvinizarea şi efectele ei asupra 

plantelor. Manifestarea heterozisului la plantele autogame şi alogame. Utilizarea 

heterozisului în ameliorarea plantelor: a) alegerea materialului iniţial pentru 

consangvinizare; b) obţinerea şi selecţia liniilor consangvinizate; c) utilizarea 

liniilor consangvinizate în obţinerea hibrizilor comerciali simpli şi dubli; d) 

menţinerea şi îmbunătăţirea liniilor consangvinizate: selecţia pedigree, 

retroîncrucişarea, ameliorarea convergentă, selecţia gametică, soiurile sintetice. 

Utilizarea heterozisului în ameliorarea plantelor care se înmulţesc vegetativ. 

3 

(11%) 

7-8 

7 

Mutaţiile. Tipuri de mutaţii şi agenţi mutageni utilizaţi în ameliorarea plantelor. 

Implicaţiile modului de producere a mutaţiei genice asupra selecţiei la plantele 

autogame şi alogame. Utilizarea metodei mutaţiilor în ameliorarea plantelor: 

selecţia mutantelor spontane; metode de inducere a mutaţiilor la plante; selecţia 

în urma inducerii de mutaţii la plantele care se înmulţesc prin seminţe. 

Avantajele şi limitele metodei mutaţiilor aplicată în ameliorarea plantelor. 

2 

(7%) 

9-10 

8 

Metode neconvenţionale de ameliorare. Impactul biotehnologiilor moderne 

asupra ameliorării plantelor. Perspectivele ingineriei genetice în ameliorarea 

plantelor. Elemente de biologie celulară utilizate în ameliorarea plantelor: 

cultura  in vitro de celule şi ţesuturi meristematice; variabilitatea somaclonală; 

obţinerea haploizilor prin culturi in vitro de antere, ovare, microspori; hibridarea 

celulelor somatice in vitro şi culturile de protoplaşti; cibrizi de interes la plantele 

de cultură; stocarea şi conservarea în băncile de gene a fondului de germoplasmă 

existent la plantele de cultură. Elemente de biologie moleculară utilizate în 

ameliorarea plantelor: izolarea ADN şi transferul de gene; realizarea hărţilor de 

gene şi localizarea genelor pe cromozomi. Manipularea genetică la plante în scop 

de ameliorare: regenerarea de plante noi din explanturi sau protoplaşti, izolarea 

moleculară a genelor, realizarea sistemelor vectoare; crearea variabilităţii şi 

selecţia la nivel molecular şi celular. 

2 

(7%) 

11 

9 
Metode de ameliorare a plantelor: exploatarea variabilităţii naturale sau 

artificiale cu ajutorul selecţiei.  Selecţia: bazele genetice ale selecţiei. Metode 

6 

(21%) 

12-14 
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de selecţie aplicate la plantele autogame: selecţia în masă: cu o singură alegere, 

repetată anual, repetată anual pe grupe de plante; selecţia individuală: simplă, 

repetată anual (pedigree), în generaţii avansate; selecţia clonală la plantele ce se 

înmulţesc vegetativ. Metode de selecţie aplicate la plantele alogame: selecţia în 

masă (variante); selecţia individuală: repetată anual pe familii, varianta 

”Jumătate de sămânţă“; repetată anual pe grupe de familii; selecţia clonală. 

Selecţia recurentă (simplă, pentru capacitatea generală de combinare, pentru 

capacitatea specifică de combinare, reciproc recurentă); selecţia polycross. 

 Total CURS 
28 

(100%) 
14 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 
Organizarea  procesului  de  ameliorare a  plantelor  

horticole şi agrotehnica aplicată 

 

Verigile procesului de ameliorare   

 

Determinarea capacităţii de germinare a polenului prin 

determinarea viabilității polenului şi a capacității de 

germinare 

  

Biologia infloritului şi tehnica hibridǎrii aritficiale  

la ciclamen   
 

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibridării  artificiale 

la  mazǎrea  de  grǎdinǎ  şi ceapă 

  

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibridării  

artificiale la  tomate 
 

Biologia infloritului şi tehnica hibridării artificiale 

la pomii şi arbuştii fructiferi   

 

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibridării  

artificiale la  ardei   

 

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibridarii  

artificiale  la  lalele 

 

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibridǎrii  

artificiale  la  gladiole şi gura leului   

 

Biologia  infloritului  şi  tehnica  hibriǎrii  artificiale  

la  trandafir   

 

Bilogia  infloritului  şi  tehnica  hibridării  artificiale   

la  viţa  de  vie   

 

Verificarea cunoştințelor 

 

 

Metoda activ-participativă de 

predare.  

 

 

 

În cadrul fiecărei şedinţe de 

laborator se prezintă importanţa 

teoretică şi aplicativă a lucrării 

curente, modul de lucru, 

detaliindu-se cele mai 

semnificative elemente şi 

efectuându-se demonstraţii 

practice, acestea fiind repetate 

individual de către studenţi în 

vederea formării deprinderilor 

practice necesare unor buni 

specialişti în domeniu 

 

 

 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

2 lucrari laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

Bibliografie obligatorie: 
Acquaah G (2007). Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publ., Malden. 

Allard RW (1999). Principles of Plant Breeding. 2nd ed. By John Wiley & Sons, New York. 

Brown J, Caligari P (2008). An Introduction to Plant Breeding. Oxford, Blackwell Publishing. 

Savatti M, Nedelea G, Ardelean M (2004). Tratat de ameliorarea plantelor. Ed. Marineasa, Timişoara. 

Sestras R, Tamas E (2004). Genetica şi ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Sestraş R, Cordea M, Ardelean M (2013). Ameliorarea plantelor horticole CD (I), Suport de curs pentru 

studenţii de la specializarea ‘Horticultură’. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Xu Y (2010). Molecular Plant Breeding. CAB International, Wallington, UK. 
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Bibliografie facultativă: 
Ardelean M (1986). Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală. Curs Tipo Agronomia Cluj. 

Ardelean M, Sestraş R (1999). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. Osama, Cluj-Napoca. 

Ardelean M, Sestraş R, Cordea M (2007). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Gallais A, Bannerot H (1992). Amelioration des especes vegetales cultivees. INRA Paris. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este permanent raportat şi coroborat la noutăţile în domeniu, precum şi la aşteptările 

reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 

domeniul aferent programului. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor şi 

competenţelor dobândite de studenţi 

respectă principiile docimologice, 

respectiv obiectivele, cerinţele şi 

criteriile corespunzătoare conţinuturilor 

predate. Se urmăreşte verificarea 

obiectivă a însuşirii unor cunoştinţe şi 

deprinderi fundamentale în baza unor 

standarde minimale; diferenţierea 

performanţelor studenţilor după 

cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 

urmărirea progresului, încurajarea şi 

recunoaşterea realizărilor proprii ale 

studentului în domeniul evaluat.  

Examen sumativ, oral sau scris, în care 

se evaluează cunoştinţele şi 

competenţele studenţilor pe baza 

cerinţelor şi criteriilor anunţate la 

începutul semestrului de către titularul 

disciplinei. Întrucât notele finale sunt 

întregi (de la 10 la 1), titularul de 

disciplină (curs) va informa studenţii la 

începutul semestrului privind modul de 

calculare a notei finale şi eventuala  

rotunjire până la întreg a acesteia, în 

funcţie de rezultatele obţinute de 

studenţi la curs şi lucrări practice 

(proiect). 

70% 

10.5. 

Seminar 

/ Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului 

de însuşire a  cunoştinţelor şi 

deprinderilor în funcţie de potenţialul 

studentului; nivelul,  calitatea şi 

temeinicia cunoştinţelor (deprinderilor) 

în raport cu obiectivele didactice şi 

operaţionale ale disciplinei, dar şi în 

raport cu acumulările anterioare 

(iniţiale); modul de prezentare a 

cunoştinţelor, interpretare, corelare, 

extrapolare, utilizare şi aplicare a 

cunoştinţelor; gradul de implicare al 

studentului (implicare, iniţiativă, 

participarea la activităţile de 

învăţământ, la programele 

compensatorii de aducere la nivel a 

celor slab pregătiţi etc.). 

Evaluarea performanţelor studenţilor se 

realizează pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a învăţământului, prin teste 

curente şi periodice, teste (verificări) 

finale, lucrări (proiecte), sau colocviu. 

Evaluarea formativă (curentă şi 

periodică) a pregătirii studenţilor se 

realizează prin sarcini de lucru 

individuale şi/sau de grup, lucrări 

practice, referate, recenzii, teste 

periodice etc. 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) 

din Legea Educaţiei Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 

minimale aferente disciplinei şi promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau 

colocviu, este condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condiţie 

preliminară de care depinde promovabilitatea. 
 

1
 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă 
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2 
 Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală); DD 

(disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină complementară). 
3
 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO (disciplina opţională); 

DF (disciplină facultativă). 
4
 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Titular lucrări 

practice/laborator/seminarii 

Prof. dr. Mirela CORDEA 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Contabilitate  

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Lucica Armanca 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Lucica Armanca 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Economie rurala, Management 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la antreprenoriatul  in spatiul rural, afaceri si 

investitii  in  activitati si servicii horticole. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

In cazul activitatii didactice desfasurate online se adapteaza metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea Caietului de lucrari practice. Practic, 

fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu temele rezolvate si apoi cele  

propuse spre rezolvare din Caietul de lucrari practice Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a seminariilor.In cazul activitatii didactice 

desfasurate online se adapteaza metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru  90 

3.9. Numărul de credite
4    3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 
Sa cunoasca  limbajul economico-financiar referitor la afacerea cu activitate horticola, prezentata la disciplina 

Contabilitate. 

Sa inteleaga operatiunile si fenomenele economico-financiare derulate  in activitatile de productie horticola si 

serviciile horticole. 

Sa cunoasca, sa evalueze si sa gestioneze patrimoniul entitatii horticole 

Sa cunoasca si sa-si actualizeze permanent cunostintele legislative si fiscale privind gestionarea patrimoniului 

entitatii horticole 

Sa cunoasca  realitatile obiective ale business-ului administrat  si importanta Situatiilor financiare anuale ale 

entitatii horticole 

Sa cunoasca metodologia de calcul a costurilor de productie  aferente activitatilor horticole desfasurate. 

Sa cunoasca indicatorii economico-financiari si utilizarea acestora in continuitatea administrarii afacerilor 

horticole 

Sa utilizeze indicatorii tehnico- economici si financiari in accesarea de fonduri nationale si  europene. 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea individuala de administrare  freelacer sau un star-up cu activitate de productie 

horticola. 

Sa poata dezvolta proiecte de afaceri noi sau pentru cele existente pentru accesarea fondurilor europene. 

Creativitate pentru  activitati  stiintifice referitoare la producerea de noi soiuri de plante horticole atat pentru 

cultura in camp cat si in sistem protejat 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea activitatii sale  in asociatii si 

societati  profesionale ce investigheaza impactele tehnologice asupra structurii si dinamicii  ecosistemelelor 

horticole 

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la administrarea economico-financiara 

a unei activitati  de productie horticola  si servicii horticole in contextul  

exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga  menirea si rezultatele exploatarii corespunzatoare a patrimoniului 

afacerii horticole si de prestari horticole 

Sa interpreteze balanta de verificare contabila la nivelul entitatii   horticole sau a 

unei ferme cu productie horticola si/sau de  prestari  horticole 

Sa identifice  factorii de crestere ai productiei si reducerea costurilor, cu 

influiente asupra indicatorilor de activitate ai afacerii horticole 

administrate/patronate. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Afacerile horticole si de prestari  servicii 

Forme de organizare a afacerilor  cu specific horticol 

 Mediul economic si legislativ  al afacerilor  cu activitati de 

cultivare a plantelor nepermanente, permanente  si pentru 

inmultire 

 Manualul de politici contabile si procedura de aplicare in 

aceste afaceri 

 Procedura privind intocmirea  documentelor 

justificative elaborate in afacerile cu  productie 

horticola 

 - Registrele contabile 

 - Documentele justificative   

Proceduri de gestionare a activului patrimonial al 

afacerilor cu activitati de cultivare a plantelor 

nepermanente, permanente si de inmultire 

       - Activele imobilizate/activele biologice productive 

       - Activele circulante/produse agricole/active biologice 

de natura stocurilor 

       - Cheltuieli in avans 

       - Registrul jurnal 

Procedura de gestionare a pasivului patrimonial al 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 
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afacerilor cu activitati de cultivare a plantelor 

nepermanente, permanente si de inmultire 

-  Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un 

an 

- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 

un an 

       - Venituri in avans 

       -  Capital  si rezeve 

       -  Profitul sau pierderea reportata 

       -  Profitul sau pierderea exercitiului financiar 

       -  Registrul jurnal 

Procedura de gestionare a veniturilor si a cheltuielilor 

in afacerile cu activitati de cultivare a plantelor 

nepermanente, permanente si de inmultire 

       - Veniturile si categorii de venituri 

       - Cheltuielile si categorii de cheltuieli 

       - Stabilirea rezultatului economico-financiar 

       - Registrul de incasari si plati 

       - Registrul jurnal 

Procedura de organizare si calculatie a costurilor de 

productie (adminstrarea prin costuri) pentru activitatile 

de cultivare a plantelor nepermanente, permanente si 

de inmultire 

       - Metode de calculatie a costurilor din activitatile 

horticole 

       - Calculul costulului de productie in activitatile 

horticole 

Procedura privind inventarierea patrimoniala a 

afacerilor cu activitati de cultivare a plantelor 

nepermanete, permanente si de inmultire  

       - Importanta si rolul inventarierii  

       - Etapele si stabilirea rezultatelor inventarierii 

       - Registrul Inventar  

Procedura intocmirii Situatiilor financiare anuale 

       - Bilantul patrimonial/contabil 

       - Contul de profit si pierdere 

       - Date informative 

       - Note explicative 

Procedura de analiza economico-financiara a activitatii  

de cultivare a plantelor nepermanente, permanente si 

de inmultire 

 - Indicatori de performanta economico-financiara 

 - Indicatori economico-financi  pentru accesare surse 

de finantare(fonduri nationale si europene) 

Procedura de elaborare a Bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru activitatile de cultivare a plantelor 

nepermanente, permanente si de inmultire 

- Continutul Bugetului de venituri si cheltuieli 

- Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli 

- Fluxurile de trezorerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2. CAIET LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Proceduri practice minimale  in administrarea 

afacerilor cu activitati de cultivare a plantelor 

nepermanente, permanente si de inmultire 

       - Cunoasterea si insusirea actului constitutiv si 

Statutul unei afaceri horticole precum si alte servicii 

-   Legislatie si modele de Contracte cu partenerii de 

afaceri 

-   Legislatia, Contractul individual de munca si 

Statul de plata al salariilor 

Interpretarea informatiilor oferite de Balanta de 

 

 

Aplicarea legislatiei in 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoasterea elementelor 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 
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verificare contabila/Registrul de Inasari si Plati in 

numerar si prin banca 

      - Identificarea si valoarea neta a elementelor 

patrimoniale - studiu de caz 

      - Cunoasterea elementelor de venituri si cheltuieli- 

studiu de caz 

      - Stabilirea rezultatului economico-financiar - studiu 

de caz  

Verificarea cunostintelor 1 

Calculatia costurilor de productie:pepiniere, 

exploatatie/ferma pomicola-viticola, 

exploatatie/ferma legumicola-floricola 

     - Alegerea metodei de calculatie 

     - Calculatia costurilor: pepiniere, pomicultura, 

legumicultura si floricultura 

Inventarierea patrimoniului 

- Demersurile procedurale-studiu de caz 

- Stabilirea rezultatului inventarierii- studiu de 

caz 

Intocmirea Situatiilor financiare anuale pe baza 

Balantei de verificare contabila- studiu de caz 

 

Determinarea indicatorilor de analiza economico-

financiara-aferenti  studiului de caz 

Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

activitati horticole - studiu de caz 

Verificarea cunoştinţelor 2 

patrimoniale, de venituri, 

cheltuieli si rezultate 

 

 

 

 

 

 

Verificare 

Identificarea metodei de 

calculatie pe activitati 

horticole 

 

 

 

Executarea procedurii 

privind inventarierea intr-o 

unitate horticola 

 

Intocmirea setului de 

documente pe baza 

informatiilor cunoscute 

Analiza si interpretarea 

indicatorilor economici 

Estimarea veniturilor si a 

cheltuielilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

4 ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

4 ore 

 

4 ore 

 

2 ore 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. BAVILITA I.coordonator si altii., (2008), Contabilitate in agricultura, Ed.Contaplus  
2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii,  actualizata 
3. Legea nr. 31/1990 - Legea privind societatile comerciale,actualizata 

4. OUG 44/2008 privind desfaurarea activitatilor economice de catre PFA, II, IF 
5. OMFP 2861/2009 - Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 
6. OMFP 2634/2015-privind documentele financiar contabile 
7. Ordin nr.170/2015 - pentru aprobarea Reglmentarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla 
8. Legea 227/2015-privind Noul Cod Fiscal- actualizata 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Legea nr.53/2003 - Codul muncii- actualizata 
2. Ordinul 1802/2014- de aprobare a Reglementarilor financiar contabile 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrul didactic participa la cursurile de pregatire continua,organizate de Corpul 

Expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania, unde se intalnesc cu antreprenori, oameni de afaceri si 

problemele acestora, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a utilizarii cat mai eficiente a informatiilor 

contabile in administrarea si gestionarea patrimoniului afacerilor horticole. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipologiei formelor de organizare 

si functionare a afacerilorcu activitatea de 

cultivarea plantelor nepermanente, 

permanente si de inmultire din Romania  

Informatia contabila si menirea acesteia in 

administrarea patrimoniului unei afaceri 

horticole 

Gestionarea activului si pasivului patrimonial 

Criterii de calculatie a  costului de productie 

in activitatile horticole 

Specificul inventarierii anuale a patrimoniului  

unei unitati horticole 

Sunt prevazute doua 

verificari pe parcurs 

 

 

 

 

 

50% 
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Prezentarea reala si fidela a informatiilor  

prin: Bilant contabil, Contul de profit si 

pierdere la nivelul unei unitati horticole 

Aprecierea eficientei activitatii unei afaceri 

horticole prin indicatorii economico-financiari  

determinati 

Conducerea si administrarea afacerilor prin 

Bugetul de venituri si cheltuieli 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicarea legislatie in vigoare privind 

administrarea economico-financiara a entitatii 

horticole  

Valorificarea informatiei financiar contabila 

prin Situatiile financiare anuale si 

componentele acestora 

Costurile de productie- element de 

administrare a afacerii 

Analiza indicatorilor economico-financiari 

realizati  si masurile ce se impun intr-o 

entitate horticola  

Bugetul de venituri si cheltuieli al entitatii 

horticole 

Sunt prevazute  doua 

verificari pe parcurs 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

 

 

Titular curs 

Lector dr. Lucica Armanca 

 
 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector dr.Lucica Armanca 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

Director de departament 

Conferentiar dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                                     Formular USAMV 0201030113 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură și Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1) Licenţă 
1.6. Specializarea / Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Tehnică experimentală horticolă 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Adriana F. SESTRAŞ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Prof. dr. Adriana F. SESTRAŞ 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. 
Semestrul

6 
 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DD
Obligativitate3 DI

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De 
curriculum 

Matematică, Informatică, Botanică, Genetică, Fiziologia plantelor 

4.2. De 
competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele fundamentale, de domeniu sau 
specialitate, în special de ecologie, fitopatologie, entomologie, floricultură, 
legumicultură, pomicultură, viticultură

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
 
 
 
 
5.1. De desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii fiind invitaţi să participe la problematicile 
abordate şi să poarte discuţii pe marginea expunerii. Se impune respectarea 
disciplinei universitare (punctualitate, ţinută şi comportament adecvat din 
partea cadrelor didactice şi studenţilor, respect reciproc etc.), în condiţiile 
dezvoltării unei relaţii de parteneriat între student şi profesor, în care fiecare 
îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Cadrul didactic 
îşi asumă proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe 
student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 

3.1. Număr de ore pe săptămână - 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
3.4.4. Tutorială 2 
3.4.5. Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 34 
3.8. Total ore pe semestru 90 
3.9. Numărul de credite  3 
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transmite doar informaţii.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 
predare.

5.2. De desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului / 
proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă 
corelaţie cu noţiunile de la curs, stimulându-se activitatea individuală a 
studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu şi laborator, precum şi a 
îndrumătoarelor de lucrări practice sau suporturilor puse la dispoziţie. Se 
impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt 
explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 
formarea competenţelor specifice, profesionale şi transversale.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 
predare.

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a selecta, 
combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării 
cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise lucrărilor de 
tehnică experimentală aplicate în condiţii de eficienţă în organizarea, înființarea, întreținerea, 
exploatarea și valorificarea culturilor horticole. Competenţele dobândite, ca ansamblu unitar şi 
dinamic, trebuie să asigure dimensiunea cognitivă şi elementele structurale de bază ale cunoştinţelor şi 
abilităţilor, exprimate prin: cunoaştere, înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului specific disciplinei; 
explicare, interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare a problemelor specifice; reflecţie critică şi 
constructivă; creativitate şi inovare.

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend tehnica experimentală horticolă, 
prin capacităţi de natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor materiei cu cele de la alte 
discipline, corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin perspectiva 
valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În acest sens, se are în vedere formarea unor abilităţi 
de lucru în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile specifice disciplinei, tehnologia 
informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, precum şi capacitatea şi 
deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, 
recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, valorilor şi eticii profesionale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la tehnica experimentală horticolă, 
organizarea experiențelor, recoltarea datelor experimentale, prelucrarea acestora, obținerea 
rezultatelor, discutarea și interpretarea acestora, formularea unor concluzii și recomandări 
cu valoare teoretică și practică pentru producția horticolă, calitatea producției etc. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare inginerilor horticultori, în scopul valorificării rezultatelor 
cercetării, aplicării lor în practică și creșterii eficienței muncii în horticultură. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total

Săptă-
mâna 

1 

Obiectul şi importanţa disciplinei. Definirea obiectului disciplinei. Utilizarea 
statisticii descriptive și a celei inferenţiale în horticultură. Statistica descriptivă: 
centrul datelor - media aritmetică, mediana; împrăştierea datelor în jurul 
centrului - deviaţia (abaterea) standard, amplitudinea, intervalul inter-quartile. 
Coeficientul de variabilitate, histograma, poligonul de frecvenţă, boxploturi.  

6 
(21,4%) 

1-2-3 

2 
Experienţa: noţiuni, componente, organizarea experiențelor. Metode de aşezare a 
experienţelor. Experienţe monofactoriale; bifactoriale, trifactoriale etc.  

4 
(14,3%) 

4-5 

3 Ipotezele statistice; ipoteza nulă și verificarea ipotezelor statistice; testele 16 6-7-8-
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statistice și testele de semnificație (post-hoc). Testul “t” (Student). Analiza 
varianței (ANOVA) și teste de semnificație în experiențe monofactoriale și 
polifactoriale; serii de experiențe

(57,1%) 9-10-
11-12-

13

4 

Corelaţia dintre variabile în experimentarea horticolă; interpretarea datelor. 
Regresia şi utilizarea ei în experimentarea horticolă. 
Valorificarea rezultatelor cercetării; elaborarea lucrărilor ştiinţifice, proiecte de 
diplomă, referate, raportări, dări de seamă etc.; norme deontologice şi etica 
cercetării ştiinţifice în horticultură.

2 
(7,1%) 

14 

 Total CURS 
28 

(100%) 
14 

 
 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul, proiectul 

Observaţii 

Nr. 
cap
. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 Valorificarea experiențelor silvice; recoltarea, prelucrarea şi interpretarea datelor 
experimentale. Calcularea mediei, varianţei, coeficientului de variabilitate; 
întocmirea histogramelor, poligonului de frecvenţă. 

4 
(14,3%) 

1-2 

2 Testarea ipotezelor statistice prin testul “t” (Student). 4 
(14,3%) 

3-4 

3 Valorificarea rezultatelor obţinute în experienţe monofactoriale, fără repetiţii. 
ANOVA cu un singur factor (‘One way ANOVA’). ANOVA cu un singur factor 
și testul de semnificație “t” multiplu. ANOVA cu un singur factor și testul de 
semnificație Tukey HSD. 

6 
(21,4%) 

5-6-7 

4 Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe monofactoriale 
aşezate în repetiţii; ANOVA; teste de semnificație (DL, Duncan). 

6 
(21,4%) 

8-9-10 

5 Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe polifactoriale 
aşezate în repetiţii; ANOVA; teste de semnificație (DL, Duncan); serii de 
experiențe. 

4 
(14,3%) 

11-12 

6 Corelaţia și regresia. 
Modele de lucrări ştiinţifice (articole ştiinţifice, proiecte de diplomă, referate, 
raportări, dări de seamă etc.) în silvicultură. 

4 
(14,3%) 

13-14 

 
Total LUCRĂRI PRACTICE 

28 
(100%) 

14 

Bibliografie obligatorie: 
Sestraș FA (2019). Tehnică experimentală horticolă - îndrumător de lucrări practice. Ed. AcademicPres. 
Sestraș FA (2019). Modele statistice aplicate în cercetarea horticolă. Ed. Risoprint. 

Bibliografie facultativă: 
Botu I, Botu M (2010). Tehnică experimentală în horticultură şi ecologie. Ed. Conphys, Rm.Vâlcea. 
Ciulcă S (2002). Tehnică experimentală. Ed Mirton, Timişoara.

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei este permanent raportat şi coroborat la noutăţile în domeniu, precum şi la aşteptările 
reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. 

 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor Examen scris, în care se evaluează 70%
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dobândite de studenţi respectă principiile 
docimologice, respectiv obiectivele, 
cerinţele şi criteriile corespunzătoare 
conţinuturilor predate. Se urmăreşte 
verificarea obiectivă a însuşirii unor 
cunoştinţe şi deprinderi fundamentale în 
baza unor standarde minimale; 
diferenţierea performanţelor studenţilor 
după cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 
urmărirea progresului, încurajarea şi 
recunoaşterea realizărilor proprii ale 
studentului în domeniul evaluat.  

cunoştinţele şi competenţele 
studenţilor pe baza cerinţelor şi 
criteriilor anunţate la începutul 
semestrului de către titularul 
disciplinei. Întrucât notele finale sunt 
întregi (de la 10 la 1), titularul de 
disciplină (curs) va informa studenţii 
la începutul semestrului privind 
modul de calculare a notei finale şi 
eventuala  rotunjire până la întreg a 
acesteia, în funcţie de rezultatele 
obţinute de studenţi la curs şi lucrări 
practice (proiect). 

10.5. 
Seminar 
/ Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului de 
însuşire a  cunoştinţelor şi deprinderilor în 
funcţie de potenţialul studentului; nivelul,  
calitatea şi temeinicia cunoştinţelor 
(deprinderilor) în raport cu obiectivele 
didactice şi operaţionale ale disciplinei, 
dar şi în raport cu acumulările anterioare 
(iniţiale); modul de prezentare a 
cunoştinţelor, interpretare, corelare, 
extrapolare, utilizare şi aplicare a 
cunoştinţelor; gradul de implicare al 
studentului (implicare, iniţiativă, 
participarea la activităţile de învăţământ, 
la programele compensatorii de aducere la 
nivel a celor slab pregătiţi etc.). 

Evaluarea performanţelor studenţilor 
se realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin 
teste curente şi periodice, teste 
(verificări) finale, lucrări (proiecte), 
sau colocviu. 
Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup, lucrări 
practice, referate, recenzii, teste 
periodice etc. 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) 
din Legea Educaţiei Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 
minimale aferente disciplinei şi promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau 
colocviu, este condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condiţie 
preliminară de care depinde promovabilitatea. 

 

1 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă 
2  Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală); 
DD (disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină complementară). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO (disciplina opţională); 
DFac (disciplină facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Adriana F. SESTRAŞ 

Titular lucrări practice 

Prof. dr. Adriana F. SESTRAŞ 

Data avizării în departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu I. BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 3 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Pomicultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale și speciale privind Horticultura 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Lucrări generale și speciale în Viticultură. 

Lucrări generale și speciale în Pomicultură 

C
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Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însusească cunoştiintele referitoare la viticultura și pomicultura generală și 

specială. 

7.2. Obiectivele specifice Lucrări specifice de sezon în plantaţiile viticole. 

Lucrări de întreţinere a solului ( praşile mecanice şi manuale) 

Lucrări în verde (plivitul lăstarilor, copilitul, cârnitul, dirijarea sau legarea 

lăstarilor). 

Recoltarea şi păstrarea coardelor altoi şi portaltoi 

Tăieri de întreţinere şi fructificare. 

Tăieri de regenerare, corecţie şi mecanice aplicate în pomicultură. 

Lucrări de normare a încărcăturii de rod. 

Plantarea pomilor şi arbuştilor fructiferi 

Tehnica recoltării fructelor 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

Lucrări generale și speciale în Viticultură. 

Lucrări generale și speciale în Pomicultură 

 

 

Lucrări specifice 

Lucrări specifice. 

 

 

  

60. lucrări practice 

60. lucrări practice 

 

 Bibliografie Obligatorie: Pop Nastasia, Viticultură lucrări practice - 2011,Pop Nastasia, Curs de viticultură generală-2010, 

Viorel Mitre, 2008- Pomicultură specială- Ed. Todesco. 
 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu reprezentanți din sectorul privat, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Cunoaşterea soiurilor. 

Cunoașterea lucrărilor ce se execută, 

în perioada respectivă, în funcție de 

 Verificare practică si teoretică 

 

20% 

40% 
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materia de specialitate. 

Activitatea şi gradul de implicare la 

lucrările practice desfășurate. 

Însușirea cunoștiințelor. 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030217 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultura și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Tehnici de comunicare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare     VP 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 FO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activități pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfășura o  activitate de cercetare individuală. Se vor realiza discuţii 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru  60 

3.9. Numărul de credite
4  2 
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interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Metodele de cecetare vor fi 

explicate şi exemplificate. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfășurare a lucrărilor. 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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n
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Cursul își propune să contribuie la îmbunătățirea abilităților personale de comunicare și relationare ale studenților 

prin alegerea celor mai adecvate mijloace de comunicare și prin însușirea tehnicilor de eficientizare a comunicării 

interpersonale.  Competențele dobândite în cadrul cursului îi vor ajuta pe studenți să interpreteze corect limbajul 

verbal și nonverbal al partenerilor de comunicare, să comunice corespunzător, să-și îmbunătățească relațiile 

personale și sociale.acitate acitate de organizare si planificare 

C
o
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p

et
en

ţe
 

tr
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er
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le

 

Cursul își propune însuşirea de către studenţi a problemelor şi noţiunilor esenţiale pentru cunoaşterea aspectelor 

fundamentale ale fenomenului comunicării umane; dezvoltarea capacităţii de orientare în sistemul complex de 

comunicare al societăţii contemporane, dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea deprinderilor 

de integrare a celor mai importante experienţe cultural-ştiinţifice ale societăţii, dezvoltarea abilităților de 

comunicare și relaționare socială; cunoașterea și înțelegerea conceptelor cheie privind comunicarea; identificarea 

și depășirea barierelor care apar în cadrul procesului de comunicare; însușirea tehnicilor de eficientizare a 

comunicării interpersonale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul are menirea de a introduce studenţii în problematica pe cât de complexă, 

pe atât de actuală a comunicării. Însuşirea conținutului său facilitează 

înţelegerea timpului în care trăim ca „secol al comunicării”, ajută studenţii să se 

orienteze competent în multitudinea de forme nonverbale, paraverbale şi verbale 

ale comunicării, stăpânirea acestora şi operarea eficientă în cadrul lor. Cursul 

oferă totodată abilitarea viitorilor specialişti în probleme concrete ale tehnicilor 

contemporane de comunicare. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina ajută studenţii să-şi cunoască mai bine calităţile şi deficienţele 

comunicaţionale, cum să-şi exprime cât mai eficient posibilităţile în 

comunicarea didactică, ştiinţifică şi cotidiană. 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Număr  de ore – 14 

 
Capitol introductiv 

 

Repere din istoria comunicării 

 

Comunicarea nonverbală 

 

Comunicarea verbală 

 

Comunicarea paraverbală 

 

Comunicarea orală 

 

Comunicarea în scris   

Metode de predare 

 

 
 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 
 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

   

Capitol introductiv. 

Importanța comunicării în societatea contemporană. 

 

Repere din istoria comunicării 

 

Comunicarea nonverbală 

 

Comunicarea verbală 

 

Comunicarea paraverbală 

 

Comunicarea orală 

 

Comunicarea în scris   

 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

 

Realizarea și prezentarea  

unor referate teoretice. 

 

Realizarea unor referate 

 

Realizarea unor referate. 

 

Realizarea unor referate. 

 

Realizarea unor referate. 

 

Realizarea unor referate 

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

1 seminar 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

1 seminar 
 
 Bibliografie obligatorie: 

                 Cucerzan Vasile Mihai, Tehnici de comunicare (suport de curs), Edit AcademicPres, Cluj-Napoca, 2018. 
 
Bibliografie facultativă: 

                  Bougnaux, D., Introducere în ştiinţele comunicării, Edit. Polirom, Iaşi, 2000 

               Grau, Evelina, Tehnici de comunicare, Edit. Merianira, Cluj-Napoca, 2004 

               Perrcol, G., Flaguel, H. Metode şi tehnici de exprimare orală şi scrisă, Edit. Polirom, Iaşi, 1998 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs       Cunoașterea obiectului şi 

problematicii comunicării, a 

principalelor sale forme si tehnici, a 

regulilor specifice unei comunicări 

eficiente. 

   

 

 

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevăzute  2 verificări pe 

parcurs 

 Un test de verificare a 

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice 

(eseuri, referate 

teoretice și proiecte de 

cercetare). 

 

 

 

 

40% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

 

Data completării 

08/09/2020 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

 

 

Data avizării în                              

departament 

14/09/2020 

 

   

 

Director de departament 

    Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201030218 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Orientare în carieră 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare        VP 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este necesară consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfășura o  activitate de cercetare individuală. Se vor realiza discuţii 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate  

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri  

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări    1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 2 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4  1 
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interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Metodele de cecetare vor fi 

explicate şi exemplificate. Disciplina academică se impune pe toata durata de 

desfășurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
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o
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e aci Însuşirea de către studenţi a problemelor şi noţiunilor esenţiale pentru cunoaşterea aspectelor fundamentale 

ale orientării profesionale; dezvoltarea capacităţii de orientare profesională în sistemul complex al societăţii 

contemporane, dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea deprinderilor specifice orientării 

profesionale, dezvoltarea capacității decizionale. 
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o
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 Cursul își propune dezvoltarea capacităţii de orientare în sistemul complex al societăţii contemporane, 

dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea deprinderilor de integrare a celor mai importante 

experienţe cultural-ştiinţifice ale societăţii, dezvoltarea abilitaăților de relaționare; cunoașterea și înțelegerea 

conceptelor cheie privind orientarea profesională; identificarea și depășirea barierelor care apar în orientarea în 

carieră. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline este acela de a-i ajuta pe cursanţi să-și clarifice aspirațiile 

privind cariera, să identifice oportunitățile educaționale și profesionale și  le ofera 

consiliere și suport în dezvoltarea lor. 

7.2. Obiectivele specifice Obiectivele practice aferente acestui curs vizează optimizarea permanentă a abilităţilor 

personale şi profesionale a studenţilor, precum şi soluţionarea unor situaţii problematice 

referitoare la carieră. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 
  Aspecte teoretice introductive 

Carieră, orientare, consiliere 

Elementele consilierii şi orientării 

Funcţii şi importanţa orientării în carieră 

Autocunoaşterea abilităţilor, competenţelor şi valorilor 

personale 

Imaginea de sine. Inventarul abilităţilor personale. 

Interesele ocupaţionale şi ocupaţionale 

Aptitudinile 

- tipologie 

- evaluarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

- aptitudini cognitive 

- aptitudinea verbală 

- abilităţi administrative şi funcţionăreşti 

- capacitatea decizională 

- tehnici de luare a deciziilor 

- proiectul personal 

                - profilul educaţional 

Dezvoltarea competenţelor cheie 

Comunicarea 

Rezolvarea de probleme 

Munca în echipă 

Cunoştinţele privitoare la domeniul de activitate şi raportarea 

propriei personalităţi la specificul acestui domeniu 

Orientarea către rezultate şi eficienţă 

Motivaţiile 

Tipuri de motivaţii 

Motivaţie şi performanţă 

Elemente de marketing personal 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 
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 Redactarea unui CV 

Scrisoarea de motivaţie/intenţie 

Interviul de selecţie 

Scrisoarea de mulţumire 

Adaptarea la locul de muncă 

Programul de muncă 

Relaţiile cu echipa de muncă şi conducerea ei 

Educaţia antreprenorială 

Înfiinţarea şi planificarea unei afaceri 

Organisme specializate în promovarea şi dezvoltarea 

antreprenoriatului 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

   

 

2 prelegeri 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 
Aspecte teoretice introductive 

Carieră, orientare, consiliere 

Elementele consilierii şi orientării 

Funcţii şi importanţa orientării în carieră 

Autocunoaşterea abilităţilor, competenţelor şi valorilor 

personale 

Imaginea de sine. Inventarul abilităţilor personale. 

Interesele ocupaţionale şi ocupaţionale 

Aptitudinile 

- tipologie 

- evaluarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

- aptitudini cognitive 

- aptitudinea verbală 

- abilităţi administrative şi funcţionăreşti 

- capacitatea decizională 

- tehnici de luare a deciziilor 

- proiectul personal 

                - profilul educaţional 

Dezvoltarea competenţelor cheie 

Comunicarea 

Rezolvarea de probleme 

Munca în echipă 

Cunoştinţele privitoare la domeniul de activitate şi raportarea 

propriei personalităţi la specificul acestui domeniu 

Orientarea către rezultate şi eficienţă 

Motivaţiile 

Tipuri de motivaţii 

Motivaţie şi performanţă 

Elemente de marketing personal 

 Redactarea unui CV 

Scrisoarea de motivaţie/intenţie 

Interviul de selecţie 

Scrisoarea de mulţumire 

Adaptarea la locul de muncă 

Programul de muncă 

Relaţiile cu echipa de muncă şi conducerea ei 

Educaţia antreprenorială 

Înfiinţarea şi planificarea unei afaceri 

Organisme specializate în promovarea şi dezvoltarea 

antreprenoriatului 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

 

Realizarea si prezentarea  

unor referate teoretice.  

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

1 seminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

2 seminarii 

 

 

1 seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

           Gabriela Lemeni, Mircea Miclea, Consiliere şi orientare. Ghid pentru educaţia pentru carieră, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2004 

           Mihai Jigău (coord.), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Edit. Sigma, Bucureşti, 2007 

 
Bibliografie Facultativă: 

           xxx, Consiliere şi orientare, Edit. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002. 
          Klein, N.M. Introducere în orientarea carierei, Instit. de ştiinţele educaţiei, Bucureşti, 1997 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoașterea conceptelor de carieră, 

orientare, consiliere, a elementelor 

specifice consilierii şi orientării, funcţiile  

şi importanţa orientării în carieră, 

adaptarea la locul de muncă, marketingul 

personal, munca in echipa, educatia 

antreprenoriala. 

 

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

 Un test de verificare a 

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice 

(referate teoretice si 

cercetari). 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 



 1 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201040101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura şi Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Legumicultură specială 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Maniutiu Danut-Nicolae 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef  lucr. dr. Apahidean Ioan Alexandru 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanica, Legumicultura generala 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind legumicultura generala 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie. La orele de proiect studentul aplica cunostintele la particularitatile 

cazului precizat prin tematica. Disciplina academica se impune pe toata durata de 

desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca  limbajul  specific pentru disciplina de Legumicultura 

Sa recunoasca principalele specii  de legume cultivate 

Sa cunoasca posibilitatile si tehnologia specifica de cultura in camp, sere si solarii 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de organizare si explotare a unei ferme legumicole 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la cultura legumelor 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la cultivarea legumelor la nivelul 

exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia productiei de legume la nivelul tarii  noastre si a Europei 

Sa poata organiza si exploata o ferma legumicola 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea plantelor 

legumicole 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Legumele din grupa  verzei: 

-varză albă,  

-varză roşie, varză creaţă,  

-varza de Bruxelles, varza de frunze,  

-conopida, brocoli, gulia 

 

Legumele rădăcinoase:  

        -morcovul,  

        -pătrunjelul, ţelina,  

        -ridichile, sfecla roşie, scorţonera 

 

Legumele bulboase:  

       -ceapa,  

       -usturoiul, usturoiul de Egipt, prazul,  

       -ceapa eşalotă, ceapa de iarnă, ceapa de Egipt, ceapa 

de tuns 

 

Legumele verdeţuri:  

       -salata, spanacul,  

       -cicoarea, cicoarea de vară, sfecla pentru peţiol, 

       -ţelina de peţiol, pătrunjelul de frunze, loboda, 

fetica, cresonul 

 

Legumele tuberculifere:  

     -cartoful,  

     -batatul 

 

 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegeri 

 

 

 

 

 

Prelegeri 

 

 

 

 

 

Prelegeri 

Observaţii 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Soiuri de legume vărzoase 

Proiect (tema de proiectare, continut) 

Soiuri de legume rădăcinoase 

Proiect (fisa tehnologica) 

Soiuri de legume bulboase 

Proiect (asolament, plan situatie, grafic culturi, plan 

fertilizare, plan erbicidare) 

 

 

Studiul variet. si soiurilor 

Tema de proiectare, continut 

Studiul soiurilor 

Intocmire fisa tehn. 

Studiul soiurilor 

Particularizare situatie  

 

 

 

2 lucrari laborator 

1 lucrare proiect 

2 lucrari laborator 

2 lucrari proiect 

2 lucrari laborator 

2 lucrari proiect 
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Proiect(plan aprovizionare, necesar masini, grafic livrare 

productie, grafic forta de munca 

Sustinere proiect, verificare 

Particularizare situatie 

 

Sustinere proiect, verificare 

soiuri 

2 lucrari proiect 

 

1 lucrare 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

Apahidean Al.S., Maria Apahidean, 2001,  Legumicultură specială,  Ed. Academicpres, Cluj-Napoca 

Indrea D., Al.S.Apahidean, Maria Apahidean, D.Maniutiu, Rodica Sima, 2012, Cultura legumelor, Ed.Ceres, Bucuresti 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

Ciofu şi col., 2004, Tratat de Legumicultură, Ed Ceres, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la intalniri cu fermierii, fiind dezbatute aspecte 

actuale si de perspectiva a producerii legumelor in Romania si Europa 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea particularitţilor biologice 

si ecologice ale speciilor legumicole 

Cunoaşterea tehnologiilor de cultivare 

în câmp, sere şi solarii 

  

Examen 

oral 

 

 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea soiurilor şi varietăţilor de 

legume 

Intocmirea şi prezentarea proiectului 

 Verificare practica si teoretica 

 

Sustinerea proiectului 

15% 

 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarea finala si sustinerea proiectului  sunt conditii de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Maniutiu D.N. 

Titular lucrari laborator/seminar 

Sef lucr.dr. Apahidean Al. I. 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Ioan Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii

1) 
Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Pomicultură specială 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Viorel MITRE 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie, Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Imbunătățiri 

funciare, Protecţia plantelor 
4.2. de competenţe Notiuni de horticultura generala. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului practic, fiecare 

student va desfasura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 

Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  

Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 

Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 

Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea particularităţilor ecologice ale pomilor fructiferi şi a tehnologiilor 

de cultură pe specii şi soiuri 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea importanţei originii şi ariei de răspândire a speciilor studiate 

Cunoaşterea particularităţilor biologice afiecărei specii 

Cunoaşterea particularităţilor tehnologice 

Capacitataea aplicării tehnologiilor diferentiate pe soiuri şi grupe de soiuri 

Cunoasterea si recunoasterea principalelor soiuri de măr, păr, gutui, moşmon, 

prun, cais, piersic şi migdal 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Tehnologia diferenţiată în pomicultură 
Cultura mărului 
Cultura părului 
Cultura gutuiului şi moşmonului 
Cultura prunului 
Cultura caisului 
Cultura piersicului 
Cultura migdalului 
 

Metode de predare 
 
 

prelegere 

Observaţii 
1 prelegere 
3 prelegeri 
2 prelegeri 
1 prelegere 
2 prelegeri 
3 prelegeri 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Recunoaşterea soiurilor de măr 

Recunoaşterea soiurilor de păr 

Recunoaşterea soiurilor de gutui şi moşmon 

Recunoaşterea soiurilor de prun 

Recunoaşterea soiurilor de cais 

Recunoaşterea soiurilor de piersic 

Recunoaşterea soiurilor de migdal 

  

lucrari laborator  

4 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

1 lucrare de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

1 lucrare de laborator 

 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2019) – Note de curs. 

2. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 

3. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  
Bibliografie facultativă: 

1. MITRE V., 2001-Pomicultură specială, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca  

2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea importanţei, originii şi ariei de 

răspândire, particularităţilor biologice şi 

tehnologice ale speciilor: măr, păr, gutui, 

moşmon, prun, cais, piersic, a sortimentelor şi 

tehnologiilor diferenţiate în pomicultură 

Examen 70% 

10.5. Laborator  Recunoaşterea soiurilor de măr, păr, gutui, prun, 

cais, piersic, migdal 
Colocviu  30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
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la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof dr. Viorel MITRE 

 

Titular lucrări de laborator 

Şef lucr. dr. Andreea ANDRECAN 

 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

LICENŢĂ 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
AMPELOGRAFIE I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Ing. dr. Anamaria CĂLUGĂR 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Fiziologie, Protecţia plantelor, Pedologie, Agrochimie, Agrotehnică  

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la fiziologia viţei de viţă, la tehnologia de cultură 

şi la influenţa condiţiilor ecopedoclimatice asupra producţiei de struguri din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de Lucrări 

practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a 

lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator + proiect 1+1 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator + proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutorială 4 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie   

Să poată să stabilească tehnologia adecvată într-o plantaţie de portaltoi în funcţie de zona de cultură. 

Să poată să stabilească soiurile de viţă roditoare şi portaltoii cei mai adecvaţi în funcţie de principalele 

caracteristici ecopedoclimatice ale unei plantaţii. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea întocmi un proiect pentru înfiinţarea unei plantaţii viticole. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologiei de cultură asupra calităţii şi producţiei de struguri în funcţie de portaltoiul folosit şi de arealul viticol. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea regiunilor şi podgoriilor viticole din România 

Cunoaşterea morfologiei şi biologiei soiurilor de viţă portaltoi în vederea 

exploatării raţionale ale acestora. 

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în domeniul ampelografiei: 

metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor de portaltoi.  

Întocmirea proiectului pentru înfiinţarea unor pepiniere viticole, plantaţii de 

portaltoi sau plantaţii de vii roditoare şi lucrările de întreţinere specifice 

perioadei de tinereţe. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere în ampelografie 
Metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor 

Podgoriile şi centrele viticole din România 

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei 

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei 

Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei 

Regiunea viticolă a Dealurilor Banatului 

Regiunea viticolă a Dealurilor Crişanei şi Maramureşului 

Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei 

Regiunea viticolă a Teraselor Dunării 

Regiunea viticolă a nisipurilor şi altor terenuri favorabile 

din sudul tării 

Studiul viţelor portaltoi 

Importanţa viţelor portaltoi. Clasificarea viţelor portaltoi. 

Însuşirile agrobiologice ale portaltoilor.  

Zonarea viţelor portaltoi 

Grupa portaltoilor americani, obţinuţi prin selecţie clonală 

din speciile: Vitis riparia, Vitis rupestris şi Vitis 

berlandieri.  

Portaltoii din grupa Riparia x Rupestris 

Portaltoii din grupa Berlandieri x Riparia 

Portaltoii din grupa Berlandieri x Rupestris 

Portaltoii europeo - americani 

Portaltoii hibrizi complecşi 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

1 prelegere  – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE +  PROIECT 

Număr  de ore 14 + 14=28 

Folosirea descriptorilor ampelografici 

Caracterele ampelografice ale frunzei 

Caracterele ampelografice ale lăstarilor şi coardei 

Caracterele ampelografice ale inflorescenţei şi florii viţei de 

vie, caracterele ampelografice ale strugurilor şi boabelor 

Recunoaşterea caracterelor ampelografice a portaltoilor 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

 

Studiul frunzelor, lăstarilor, 

coardelor, inflorescenţelor, 

florilor şi strugurilor la viţa 

de vie 

 

Observaţii 

 

 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
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Recunoaşterea portaltoilor americani 

Recunoaşterea portaltoilor americo-americani 

Recunoaşterea portaltoilor europeo - americani 

 

PROIECT  

 Documentaţia tehnică pentru înfiinţarea plantaţiilor de 

vii roditoare, plantaţiilor de viţe portaltoi şi pepinierelor 

viticole 
Studiul factorilor climatici şi edafici 

Alegerea soiurilor de viţă roditoare şi portaltoi 

Organizarea terenului  

Stabilirea distanţelor de plantare, sistemului de cultură şi 

formelor de conducere în plantaţii 

Lucrările de întreţinere a viţelor în primii ani de la plantare 

Studiul morfologic al 

soiurilor de portaltoi 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 

 

 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Babeş Anca, 2006, Ampelografie – Lucrări practice, AcademicPres, Cluj-Napoca; 
2. Dobrei Alin, Liliana Rotaru, Silvano Morelli, 2008, Ampelografie, Editura Solness, Timişoara; 
3. Oprea A., Indreaş Adriana, 2000, Viticultura, Editura Ceres, Bucureşti; 
4. Oşlobeanu M. şi colab., 1980, Viticultura generală şi specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
5. Rotaru Liliana, 2009, Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 
6. Ţârdea C., Liliana Rotaru, 2003, Ampelografie, vol. I, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Constantinescu G. şi colab, 1971, Ampelografie, Vol. I-VIII, Ed. Academiei Bucureşti 
2. Oşlobeanu M. şi colab., 1991, Zonarea soiurilor de viţă de vie în România, Editura Ceres, Bucureşti; 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Examen 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu – Susţinere proiect 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii - Licență  

2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  

DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  

DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  

DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Ing. dr. Anamaria CĂLUGĂR 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

LICENŢĂ 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
OENOLOGIE I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Chimie, Biochimie, Viticultură, Microbiologie, Ampelografie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la caracteristicile soiurilor de viţă, la tehnologia 

de cultură a acestora, la influenţa condiţiilor  ecopedoclimatice asupra producţiei de struguri din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutorială 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Oenologie   

Să poată să stabilească momentului optim al recoltării în funcţie de principalele caracteristicile ale strugurilor. 

Să poată să stabilească tehnologia adecvată de obţinere a mustului şi să aplice corecţiile necesare.  

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate şi unităţi de alimentaţie 

publică. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii mustului şi vinului. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea structurii fizico-chimice a strugurilor, a construcţiilor şi vaselor 

vinicole.  

Cunoaşterea compoziţiei fizico-chimice a strugurilor şi a mustului. 

Însuşirea principalelor tehnologiilor de obţinere a mustului în funcţie de tipul de 

struguri folosiţi. 

Conducerea fermentaţiei alcoolice a mustului, în funcţie tipul de vin care se 

doreşte să fie obţinut. 

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în determinarea diferitelor 

componente chimice ale mustului şi vinului, prin analize fizico-chimice. 

Să cunoască factorii care influenţează calitatea mustului şi vinului. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Noţiuni introductive 

Producţia şi consumul de vin  

Importanţa şi valoarea alimentară a produselor viti-

vinicole 

Factorii care determină calitatea şi cantitatea strugurilor 

şi a vinurilor 

Structura fizico-chimică a strugurilor 

Stabilirea momentului optim al recoltării, recoltarea şi 

transportul strugurilor 

Construcţii şi vase vinicole şi echipamente tehnologice  

Tehnologia prelucrării strugurilor şi obţinerea mustului 

Compoziţia chimică a mustului 

Corecţii şi tratamente aplicate mustului 

Antiseptici şi antioxidanţi folosiţi în industria vinicolă 

Compoziţia biologică a mustului 

Drojdiile întâlnite în vinificaţie 

Bacterii, mucegaiuri 

Fermentaţia alcoolică a mustului, mecanismul biochimic 

al fermentaţiei alcoolice, fazele de desfăşurare a 

fermentaţiei alcoolice 

Procedee clasice de fermentare-macerare  

Maceraţia în tehnologia producerii vinurilor roşii şi 

aromate 

Fermentaţia malolactică 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

2 prelegeri – 4 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

 

Stabilirea momentului optim de recoltare 

Determinarea structurii fizico-mecanice a strugurilor 

Determinarea zahărului din must 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

 

Studiul strugurilor 

Studiul strugurilor 

Determinări fizico-chimice 

Observații 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 
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Determinarea acidităţii totale din must şi vin. 

Determinarea alcoolului din vin.  

Determinarea extractului sec din vin. 

Determinarea SO2 liber din vin  

Colocviu 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
2. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
3. Stoian V., 2001, Marea carte a degustării vinurilor, Editura Artprint, Bucureşti 
4. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
5. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
2. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
3. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP 
4. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii - Licență  

2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  

DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  

DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  

DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia produselor horticole 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Lazăr Vasile 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef Lucrări dr. Rózsa Sándor 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică, Biochimie, Fiziologia plantelor, Agrochimie, Pedologie, Legumicultură, Pomicultură, 

Viticultură, Floricultură.           

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la clasificarea produselor horticole, compoziţia 

chimică a legumelor şi fructelor, principalele procese fiziologice ce au loc în produsele horticole 

de la recoltare până la valorificare. De asemenea, trebuie să cunoască  caracteristicile 

ambalajelor utilizate la valorificarea în stare proaspătă a produselor horticole, spaţiilor de 

depozitare, metodelor de depozitare şi a posibilităţilor de dirijare a factorilor de păstrare în 

funcţie de cerinţele biologice pentru fiecare specie. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, se poartă discuţii şi exemplificări referitoare la conţinutul 

expunerii. Programul privind desfăşurarea orelor de curs şi lucrări practice are loc 

conform orarului în ceea ce priveşte locul de desfăşurare şi durata, cu precizarea de 

interzicere a folosirii telefoanelor mobile pe durata programului  didactic. În cazul 

activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Prezentarea aspectelor legate de tematică şi efectuarea operaţiunilor de către 

studenţi, discuţii interactive, vizite la unităţi specializate din zonă. În cazul 

activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare.                

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască proprietăţile senzoriale, fizice, chimice ale produselor horticole, criteriile de clasificare şi de 

apreciere a calităţii, a factorilor care influenţează calitatea, alterarea şi dereglările fiziologice.                                                                                                                                                                                                                                        

Să stabilească corect momentul optim de recoltare, condiţiile optime de utilizare, păstrare, transport şi 

comercializare, completate cu metode de ameliorare a caracteristicilor calitative. 
C

o
m
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Să demonstreze capacitatea  de a elabora tehnologii complete de valorificare pe grupe de produse cu cerinţe 

asemănătoare faţă de factorii de păstrare (rădăcinoase, vărzoase, frunzoase, bulboase, seminţoase, sâmburoase, 

bacifere, nucifere). 

Să calculeze necesarul de ambalaje, mijloace de transport, forţă de muncă şi spaţiu de depozitare pentru producţia 

realizată în cadrul unei ferme horticole, folosind ca bază de referinţă evaluarea făcută cu 2-3 săptămâni înainte de 

declanşarea campaniei de recoltare. 

Să fie capabili să organizeze activitatea de valorificare, astfel încât să asigure o folosire raţională a forţei de muncă 

pe toată durată a anului şi  o valorificare superioară a produselor horticole. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele referitoare la preluarea, 

condiţionarea, păstrarea în stare proaspătă şi prelucrarea legumelor, fructelor, 

strugurilor şi a altor produse recoltate din flora spontană (ciuperci, afine, 

zmeură, etc.)  şi de asemenea de condiţionarea şi păstrarea florilor tăiate. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă  mecanismele şi procesele biochimice şi fiziologice ce au loc în 

produsele horticole după recoltare, pe durata păstrării, pentru a stabili tehnologii 

adecvate care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii şi menţinerea valorii 

nutritive a produselor destinate consumului sau prelucrării. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
- Introducere. Clasificarea produselor horticole. Constituţia fizică a 
produselor horticole. 
- Structura produselor horticole. Textura. Fermitatea produselor 
horticole. Alte proprietăţi fizice ale  produselor horticole. 
- Compoziţia chimică a legumelor şi fructelor. Apa. Substanţa 
uscată. Substanţele cu rol plastic şi energetic – glucidele, protidele, 
lipidele şi acizii organici. Substanţele cu rol biocatalizator – 
vitaminele, enzimele. 
- Principalele procese biologice ale produselor horticole. Respiraţia, 
transpiraţia, creşterea,  maturarea şi supramaturarea. 
- Calitatea produselor horticole. Aprecierea calităţii produselor, 
factorii care influenţează calitatea, alterarea şi dereglări fiziologice. 
Reglementări privind calitatea produselor agroalimentare. 
- Recoltarea şi condiţionarea produselor horticole. Metode şi 
procedee de recoltat. Fazele tehnologice ale condiţionării. 
- Ambalarea produselor horticole, metode de ambalare, 
preambalarea produselor horticole. Caracteristicile ambalajelor, 
ambalaje folosite pentru valorificarea în stare proaspătă a produselor 
horticole.  Manipularea şi transportul produselor horticole. Utilaje 
folosite pentru manipulare, transportul produselor horticole. 
- Depozitarea, refrigerarea şi ventilarea produselor horticole. Metode 
de depozitare, clasificarea depozitelor. Refrigerarea şi ventilarea. 
Agenţi de răcire,  instalaţii frigorifice.                                                                              

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
Prelegere    
 
 
 
 
Prelegere                                                                 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
3 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri  
 
 
2 prelegeri  
 
2 prelegeri  
 
 
 
 
2 prelegeri  
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
- Evaluarea producţiei la unele culturi horticole. 
- Obţinerea probelor de produse proaspete şi prelucrate pentru 
diferite analize de laborator. 
- Cunoaşterea principalelor tipuri de depozite folosite pentru 
păstrarea legumelor şi fructelor. 
- Ambalaje folosite în păstrarea produselor horticole. 
Ambalarea şi preambalarea produselor horticole. Sortarea şi 
calibrarea manuală a legumelor şi fructelor. 
- Calculul necesarului de frig necesar la prerăcirea şi păstrarea 
produselor horticole în stare proaspătă. 
- Stabilirea calităţii produselor horticole în stare proaspătă şi 
prelucrate. 
- Tehnologia produselor conservate prin fermentaţie lactică, acido-
lactică şi marinare. 
- Determinarea intensităţii respiraţiei şi a cantităţii de căldură 

 
 
Laborator. 
Laborator. 
 
Laborator, vizite la unităţii 
specializate din zonă. 
Laborator, vizite la unităţii 
specializate din zonă. 
 
Laborator. 
 
Laborator. 
 
Laborator.  
 
Laborator. 

 
 
1 lucrare laborator. 
1 lucrare laborator. 
 
2 lucrări laborator. 
 
3 lucrări laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator. 
 
1 lucrare laborator.  
 
1 lucrare laborator 
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degajată de legume şi fructe. 
- Elementele de calcul necesare conservării legumelor şi fructelor 
prin uscare şi deshidratare. 
 - Determinarea rezistenţei la brunificare a legumelor şi fructelor prin 
expunere la aer. 
- Determinarea randamenrului la prelucrarea legumelor şi fructelor la 
conservarea prin deshidratare.  

 
Laborator. 
 
Laborator. 
 
Laborator. 

 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Rozsa S., (2019) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 1, Ed. AcademicPres, Cluj-N. 
2. Lazăr. V., (2013) – Notiţe de curs.  
3. Lazăr. V., 2006–Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-N. 
4. Marca Gh., V. Lazăr, Adelina Dumitraş, 2001 – Tehnologia produselor  horticole, Îndrumător de lucrări practice, Ed. 

AcademicPres. Cluj-Napoca. 
5. Enăchescu Georgeta, 1984 - Compoziţia chimică a principalelor plante de cultură. Legumele, coordonator Bodea C., 

Tratat de biochimie vegetală. Vol. V, Ed. Academia RSR Bucureşti. 
6. Marca Gh., 2004 – Tehnologia produselor horticole, Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca. 
7. Banu C. şi colab., 1999 – Manualul inginerului din industria alimentară. Ed. Tehnică, Bucureşti. 
8. Beceanu D., 2009 – Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
9. Neamţu G. şi colab., 1997 – Biochimie alimentară. Ed. Ceres, Bucureşti. 
10. Segal B. şi colab., 1984 – Utilajul tehnologic din industria de prelucrare a produselor Horticole. Ed. Ceres, Bucureşti.                                                                       

Bibliografie Facultativă:  
1. Reviste de specialitate, internet. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătaţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la workshopuri şi mese rotunde, reuniuni semestriale a 

Societaţii Horticultorilor şi Silvicultorilor din România, unde se întalnesc cu producătorii de produse vegetale cât şi cu 

procesatorii din acest domeniu, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă, de producere, păstrare, prelucrare şi 

valorificare  a legumelor şi fructelor proaspete şi prelucrate. 
 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea criteriilor de clasificare şi a principalelor 
proprietăţii fizice şi chimice a produselor horticole. 
Metodele de apreciere a calităţii, indicatori de calitate şi a 
factorilor pedo-climatici şi tehnologici care influenţează 
calitatea. 
Aspecte referitoare la caracteristicile ambalajelor, metode 
de ambalare şi depozitattre. 
Cunoaşterea principalelor tipuri de depozite, a instalaţiilor 
de producerea frigului, şi de dirijare a factorilor de păstrare.  

 
 
 

Examen 
oral 

 
 

 

 
 
 
 

70% 
 
 

 
 

10.5. 
Seminar/Laborator  

Cunoaşterea aspectelor practice privind evaluarea 
producţiei, stabilirea momentului optim de recoltare în 
funcţie de modul de utilizare, a metodelor şi procedeelor de 
recoltare, de stabilire a necesarului de ambalaje şi spaţiu de 
depozitare . 
Însuşirea metodologiei de apreciere a calităţii produselor 
proaspete  pe baza indicatorilor fizici, chimici şi a 
caracteristicilor senzoriale prin diferite metode: analize 
fizice , chimice şi analize organoleptice.  

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrările practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 
capacitate de sinteză, orientare şi informaţia existentă în domeniu. Obţinerea notei de trecere la verificările pe parcurs 
este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Lazăr Vasile 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef Lucr. dr. Rózsa Sándor 

 Data                                                       

avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu Ioan 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Ameliorarea plantelor horticole 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DF 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Genetică, Botanică, Fiziologia plantelor 

4.2. de competenţe Floricultură, Legumicultură, Viticultură, Pomicultură, Fitopatologie, Entomologie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

Metodele de predare se vor adapta ȋn cazul susţinerii on-line a cursurilor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Metodele de predare se vor adapta ȋn cazul susţinerii on-line a lucrărilor practice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina de Ameliorarea plantelor horticole. 

Sa inteleaga modul de obţinere a noilor cultivare de plante horticole. 

Sa isi insuseasca obiectivele generale si speciale de ameliorare a plantelor horticole. 

Sa cunoasca  sistemul de inregistrare si omologare a cultivarelor noi obtinute. 

Sa stapaneasca sistemul de biologie si reproducere a plantelor. 

Sa cunoasca  metodele de inmultire si reproducere a plantelor horticole. 

Sa isi  insuseasca temeinic metodele de ameliorare a plantelor. 
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Sa demonstreze capacitatea de a crea un program de ameliorare pentru o anumita specie horticola. 

Sa poata dezvolta programe de ameliorare, la diferite specii, pentru conditii pedoclimetice diferite si pentru 

sisteme de cultura diferita (conventional sau organic). 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la crearea noilor cultivare , inclusiv montarea unor experiente in 

camp sau laborator. 

Sa participe la activitatile de cercetare in laborator si in campul de experiente al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de specialitate şi formarea 

deprinderilor necesare unui specialist care lucrează în domeniul horticulturii, 

respectiv crearea şi introducerea în cultură a unor noi cultivare cu productivitate 

ridicată, calitate foarte bună a producţiei, rezistenţă la factori de stres etc. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor aplicative de specialitate şi formarea 

deprinderilor practice necesare inginerilor horticultori, în scopul provocării şi 

valorificării variabilităţii artificiale şi naturale, efectuarea selecţiei şi obţinerea 

unor cultivare noi, valoroase, testarea acestora, omologarea şi introducerea în 

cultură a unor soiuri şi hibrizi noi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Ameliorarea viţei de vie 

Originea şi sistematica. Particularităţi citogenetice şi 

biologice.  

Obiectivele ameliorării şi posibilităţi genetice de 

realizare a acestora.  

Metode de ameliorare. Realizări româneşti în 

ameliorarea speciei 

 

Ameliorarea pomilor şi arbuştilor fructiferi 
(principalele specii seminţoase, ex. măr, păr; 

sâmburoase: cireş, vişin, prun; căpşun) 

Pentru fiecare specie se abordează: Originea şi 

sistematica. Particularităţi citogenetice şi biologice. 

Obiectivele ameliorării şi posibilităţi genetice de 

realizare a acestora. Metode de ameliorare. Realizări 

româneşti în ameliorarea speciei 

 

Ameliorarea legumelor (principalele specii legumicole, 

cu prezentarea unor specii reprezentative pentru grupe 

mari de legume, în funcţie de tipul de polenizare preferat 

– autogamie sau alogamie, biologia lor – anuale, bienale 

etc.: tomate, varză, morcov, ceapă) 

Pentru fiecare specie se abordează: Originea şi 

sistematica. Particularităţi citogenetice şi biologice. 

Obiectivele ameliorării şi posibilităţi genetice de 

realizare a acestora. Metode de ameliorare. Realizări 

româneşti în ameliorarea speciei 

 

Ameliorarea speciilor ornamentale (principalele 

Metode de predare 

 

 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 prelegeri 
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plante ornamentale, cu prezentarea unor specii 

reprezentative pentru grupe mari, în funcţie de tipul de 

polenizare preferat – autogamie sau alogamie, biologia 

lor – anuale, bienale, perene, modul de înmulţire – prin 

seminţe sau vegetativ etc.: calendula, lalele, garoafe, 

trandafiri) 

Pentru fiecare specie se abordează: Originea şi 

sistematica. Particularităţi citogenetice şi biologice. 

Obiectivele ameliorării şi posibilităţi genetice de 

realizare a acestora. Metode de ameliorare. Realizări 

româneşti în ameliorarea speciei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Obţinerea, aprecierea şi selecţia materialului în procesul 

de ameliorare a plantelor horticole 

- Obţinerea materialului iniţial şi alegerea elitelor la 

speciile legumicole. Producerea materialului iniţial de 

ameliorare şi alegerea elitelor şi liniilor la fasolea pentru 

păstăi; Aprecierea însuşirilor culinare la fasolea pentru 

păstăi şi mazărea de grădină. 

- Producerea materialului iniţial de ameliorare şi 

alegerea elitelor şi familiilor  la morcov 

- Obţinerea materialului iniţial şi alegerea elitelor la 

plantele ornamentale 

- Obţinerea materialului iniţial şi alegerea elitelor la viţa 

de vie 

- Aprecierea coacerii lemnului la hibrizii de viţă de vie 

prin bonitare şi cu ajutorul metodelor microchimice 

- Aprecierea rezistenţei la ger a viţei de vie şi a pomilor 

fructiferi în diferitele verigi ale procesului de ameliorare 

- Obţinerea materialului iniţial şi alegerea elitelor la 

pomii fructiferi 

Colocviu final 

 

 

 

Metoda activ-participativă 

de predare.  

 

 

În cadrul fiecărei şedinţe de 

laborator se prezintă 

importanţa teoretică şi 

aplicativă a lucrării curente, 

modul de lucru, detaliindu-

se cele mai semnificative 

elemente şi efectuându-se 

demonstraţii practice, 

acestea fiind repetate 

individual de către studenţi 

în vederea formării 

deprinderilor practice 

necesare unor buni 

specialişti în domeniu.  

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

 

 

3 lucrari laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ardelean, M., R. Sestraş, M. Cordea, 2007, Ameliorarea plantelor horticole, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

2. Savatti, M., G. Nedelea, M. Ardelean, 2004, Tratat de ameliorarea plantelor, Ed. Marineasa, Timişoara. 

3. Sestraş, R., 2004, Ameliorarea speciilor horticole, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

4. Madosa, E., 2004, Ameliorarea plantelor horticole, Ed. Eurobit, Timisoara. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Cociu, V., I. Botu, L. Şerboiu, 1999, Progrese în ameliorarea plantelor horticole din România-Volumul I 

Pomicultura, Ed. Ceres, Bucureşti. 

2. Gallais, A., H. Bannerot, 1992, Amelioration des especes vegetales cultivees, INRA Paris. 

3. Leonte, C., 2000, Ameliorarea plantelor horticole – probleme generale, EDP Bucureşti. 

4. Munteanu, N., 2000, Ameliorarea plantelor ornamentale, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

5. Reviste de specialitate. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunile societăţilor din domeniu (Societatea 

Romana a Horticultorilor, Societatea de Horicultură şi Silvicultură din Transilvania), unde se intalnesc cu specialişti în 

domeniu şi cu fermieri,unde sunt dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a ameliorarii plantelor horticole in Romania 

si Europa 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea aspectelor legate de 

ameliorarea plantelor horticole la 
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diferite specii (vita de vie, pomi si 

arbusti fructiferi, plante legumicole si 

plante ornamentale) 

Răspunsuri cât mai corecte şi mai 

complete la subiectele de examinare.  

Abordarea obligatorie a tuturor 

subiectelor  de pe biletul de examen 

şi tratarea lor corespunzătoare 

 

Verificare pe parcurs 

 

 

70% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Insusirea modului de producere a 

materialului inital de ameliorare la 

divese specii horticole 

Insusirea criteriilor de alegere a 

elitelor, liniilor, familiilor si clonelor 

la diferite specii horticole 

 

 

Sunt prevazute  două colvii pe 

parcursul semestrului 

 

 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- Licenta  

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara), DU (disciplina conform opţiunii 

universităţii) 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie/impusa) DO (disciplina 

optionala) DF (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. CORDEA Mirela Irina 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr. CORDEA Mirela Irina 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf.dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040112 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultură  și peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Agronomie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Marketingul produselor horticole 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf  Dr. Gabriela Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf  Dr. Gabriela Chiciudean 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 7 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Economie rurala, Matematica, Sociologie rurală 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, 

pentru rezolvarea de sarcini specifice 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 44 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 8 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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sa fie inchise.  În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In cadrul seminarului este obligatorie detinerea unui calculator de buzunar. 
Studentii vor rezolva aplicatiile propuse, atat individual cat si in echipa, in functie 
de specificul acestora.Disciplina academica se impune pe toata durata de 
desfasurare a lucrarilor.  În cazul activității didactice desfășurate on-line se 
adaptează metodele de predare.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Sa cunoasca  conceptele  specifice de marketing 
Să înțeleagă principalele metode utilizate în sfera marketingului 
Să monitorizeze mediul de marketing prin identificarea oportunităților și amenințărilor 
Sa elaboreze un plan de marketing , utilizând instrumente și metode specifice  
Să utilizeze adecvat principalele metode de analiză a pieței 
Să utilizeze metodele de evaluare a politicilor de marketing 
Să utilizeze conceptele de bază din matematică, economie, statistică pentru a rezolva problemele din sfera 
marketingului 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să execute responsabil un proiect de marketing, în condiții impuse, având asistență calificată 
Să identifice rolurile şi responsabilităţile într-o echipă pluridisciplinară şi să aplice  tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei 
Să identifice oportunitățile de formare continuă și necesitateade utilizare eficientă a resurselor de informare i 
comunicare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților cu terminologia, abordarile conceptuale, 
instrumentele, metodele şi politicile de marketing 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă rolul marketingului în mediul economic 
Să deprindă abiliăți pentru a putea evalua mediul de marketing 
Să înțeleagă dimensiunile pieței și structura acesteia 
Să înețeleagă mecanismul de adoptare a deciziei de cumpărare a unui 
consumator 
Să înțeleagă rolul cercetărilor de marketing 
Să deprindă abilitățile necesare pentru a formula politici de marketing în 
domeniul produsului, prețului, plasări i promovării  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 

1. Marketing-considerații generale 
2. Nevoi. Dorințe. Cerere 
3. Mediul de marketing al firmei. Instrumente  de 

analiză a mediului de marketing 
4. Mixul de marketing - Produsul  
5. Mixul de marketing- Ciclul de viață al 

produselor 
6. Mixul de marketing - Prețul 
7. Mixul de marketing- Promovarea  
8. Mixul de marketing- Plasarea 
9. Elemente de comportamentul consumatorului 
10. Piața și studiul de piață 
11. Cercetarea de marketing 
12. Elemente de branding si identitate vizuala 
13. Elemente ce diferentiaza brandurile 
 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegeri 
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8.2. SEMINAR 
Număr  de ore – 14  

1. Marketing-considerații generale 
2. Nevoi. Dorințe. Cerere 
3. Mediul de marketing al firmei. Instrumente  de 

analiză a mediului de marketing 
4. Mixul de marketing - Produsul  
5. Mixul de marketing - Prețul 
6. Mixul de marketing- Promovarea  
7. Mixul de marketing- Plasarea 
8. Elemente de comportamentul consumatorului 
9. Piața și studiul de piață 
10. Cercetarea de marketing 
11. Prezentarea planurilor de marketing 
12. Prezentarea planurilor de marketing 

 
 
 

 
 
Studiu de caz 
Aplicații.  
Aplicații.  
 
Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Proiect de echipă 
Proiect de echipă 

 
 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
1 ora de seminar 
2 ore de seminar 
2 ore de seminar 
 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Kotler P. and K Keller, 2008,Managementul marketingului, ed Teora 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Kotler Ph., Armstrong G. 2008, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 
2. Mitu A., D. Uță, 2008, Marketing, aplicații, studii de caz, ed. UPG, Ploiești 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea adoptării metodelor de predare adecvate pentru această disciplină, s-a efectuat o cercetare în cadrul 
facultăților de profil din Cluj-Napoca (FSEGA) dar și din străinătate (Universitatea Ghent). Aceste cercetări au vizat pe 
de o parte conţinuturile şi metodele de predare, a materialelor de studiu utilizate, aplicațiilor practice care să ilustreze 
necesitatea însușirii acestei discipline. Pe de altă parte, cercetările au vizat mediul de afaceri și nevoile acestuia, 
potențialii angajori ai viitorilor absolvenți. Mediul de afaceri a fost analizat atât indirect (mass-media) cât și direct (prin 
discuții) 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea terminologiei specifice Examen  
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disciplinei de marketing 
Cunoașterea elementelor mediului de 
marketing 
Cunoașterea pieței-a dimensiunilor și 
structurii acesteia 
Cunoașterea elementelor de 
comportamentul consumatorului și a 
etapelor din procesul de adoptare a 
deciziei de cumpărare 
Cunoașterea principalelor elemente 
din cadrul cercetării de marketing: 
sursele de informații utilizate, 
principalele metode culegere a 
datelor, reguli generale de întocmire a 
unui chestionare, mijloacele de 
contact 
Cunoașterea componentele mixului de 
marketing și a principalelor aspecte 
legate de produs, preț, plasare și 
promovare 

scris 
 
 
 
 

 
50% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator   Capacitatea de a elabora un 
plan de marketing pentru o 
întreprindere agroalimentară 
sau o structură de primire 
turistică și prezentarea 
acestuia 

 Rezolvarea aplicațiilor 
practice, praticipare la 
dezbaterile generate de 
studiile de caz 

 

 Proiect în echipă 
 Aplicații practice 

30% 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si seminarii la nivel acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
3.09.2020 

Titular curs 
Conf  Dr. Gabriela Chiciudean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf  Dr. Gabriela Chiciudean 

Data avizării în 
departament 

14.09.2020 
 

                                                   
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 

 



 1 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201040102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Legumicultura speciala 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Apahidean Al. Silviu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Maria Apahidean 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanica, Legumicultura generala 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind legumicultura generala 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie. Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 

lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 80 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca limbajul  specific pentru disciplina de Legumicultura 

Sa recunoasca principalele specii  de legume cultivate 

Sa cunoasca posibilitatile si tehnologia specifica de cultura in camp, sere si solarii 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de organizare si explotare a unei ferme legumicole 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la cultura legumelor 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la cultivarea legumelor la nivelul 

exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia productiei de legume la nivelul tarii  noastre si a Europei 

Sa poata organiza si exploata o ferma legumicola 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea plantelor 

legumicole 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20 

Legumele solano-fructoase: 

-tomate  

       -ardei, vinete 

 

Legumele cucurbitaceae:  

      -castravetele, 

      - pepeneni, dovlecelul, dovleacul 

 

Legumele  pentru păstăi, boabe verzi şi capsule: 

      -fasolea, mazărea, 

      -bamele, bobul, porumbul zaharat 
 

Legumele condimentare şi aromatice: mărarul, 

cimbrul, busuiocul, asmăţuiul 

 

Legemele perene: sparanghelul, reventul, hreanul, 

anghinarea, tarhonul, leuşteanul, măcrişul, ştevia 

 

Ciupercile de cultură:  

      -ciuperca albă,  

     -bureţii de fag 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegeri 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegeri 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegeri 

 

 

1 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20  

Înfiinţarea culturilor de legume (principale, asociate, 

succesive) 

Lucrări speciale de întreţinere a culturilor în sere, solarii 

şi câmp 

Soiuri de legume solano-fructoase 

Soiuri de legume bostănoase 

Evaluarea producţiei şi recoltarea legumelor 

 Verificare 

 

 

Particularizare situaţie 

 

Particularizare situaţie 

 

Studiul variet. si soiurilor 

Studiul soiurilor 

Particularizare situatie  

 Verificare cunostinţe 

 

 

2 lucrari sect.leg. 

 

2 lucrari sect.leg. 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare sect.leg. 

1 lucrare 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
Apahidean Al.S., Maria Apahidean, 2001,  Legumicultură specială,  Ed. Academicpres, Cluj-Napoca 
Indrea D., Al.S.Apahidean, Maria Apahidean, D.Maniutiu, Rodica Sima, 2012, Cultura legumelor, Ed.Ceres, Bucuresti 
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Bibliografie Facultativă: 
Ciofu şi col., 2004, Tratat de Legumicultură, Ed Ceres, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la intalniri cu fermierii, fiind dezbatute aspecte 

actuale si de perspectiva a producerii legumelor in Romania si Europa 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea particularitţilor biologice 

si ecologice ale speciilor legumicole 

Cunoaşterea tehnologiilor de cultivare 

în câmp, sere şi solarii 

  

Examen 

oral 

 

 

 

75% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea soiurilor şi varietăţilor de 

legume şi a lucrărilor specifice 

 Verificare practica si teoretica 

 

25% 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere la 

verificarea finala si sustinerea proiectului  sunt conditii de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Maniutiu D.N. 

Titular lucrari laborator/seminar 

Sef.lucr.dr. Apahidean Al. I. 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Ioan Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii

1) 
Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Pomicultură specială 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Viorel MITRE 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Şef lucr. dr. Andreea Andrecan 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie, Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Imbunătățiri 

funciare, Protecţia plantelor 
4.2. de competenţe Notiuni de pomicultură generala. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului practic, fiecare 

student va desfasura o activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 

Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  

Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 

Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 

Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6. seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări  

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea particularităţilor ecologice ale pomilor fructiferi şi a tehnologiilor 

de cultură pe specii şi soiuri 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea importanţei originii şi ariei de răspândire a speciilor studiate 

Cunoaşterea particularităţilor biologice a fiecărei specii 

Cunoaşterea particularităţilor tehnologice 

Capacitataea aplicării tehnologiilor diferentiate pe soiuri şi grupe de soiuri 

Cunoasterea si recunoasterea principalelor soiuri din speciile studiate 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Cultura cireşului 
Cultura vişinului 
Cultura nucului 
Cultura alunului 
Cultura castanului 
Cultura coacăzului 
Cultura agrişului 
Cultura zmeurului şi murului 
Cultura căpşunului 
Cultura afinului şi cătinei 
 

Metode de predare 
 
 

prelegere 

Observaţii 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Recunoaşterea soiurilor de cireş şi vişin 

Recunoaşterea soiurilor de nuc 

Recunoaşterea soiurilor de alun şi castan 

Recunoaşterea soiurilor de coacăz, agriş şi afin 

Recunoaşterea soiurilor de căpşun 

Proiectare în pomicultură 

lucrari laborator  

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

5 lucrări de laborator 
 Bibliografie obligatorie: 
 

1. MITRE V., (2019) – Note de curs. 

2. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 

3. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  
 

Bibliografie facultativă: 

1. MITRE V., 2001-Pomicultură specială, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea importanţei, originii şi ariei de 

răspândire, particularităţilor biologice şi 

tehnologice ale speciilor: cireş, vişin, nuc, alun, 

castan, coacăz, agriş, căpşun, afin 

Examen 70% 

10.5. Laborator  Recunoaşterea soiurilor cireş, vişin, nuc, alun, 

castan, coacăz, agriş, căpşun, afin 

Execuţie şi susţinere proiect de înfiinţare 

plantaţie pomicolă 

Colocviu  

 

Susţinere 

proiect 

20% 

 

 

10% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof dr. Viorel MITRE 

 

Titular lucrări de laborator 

Şef lucr. dr. Andreea ANDRECAN 

 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

LICENŢĂ 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
AMPELOGRAFIE  II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Ing. dr. Anamaria CĂLUGĂR 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Viticultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor şi despre tehnologia de obţinere a diferitelor soiuri de struguri pentru vin.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de Lucrări 

practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a 

lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutorială 5 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 80 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 



 2 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie   

Să poată să stabilească portaltoi în funcţie de zona de cultură. 

Să poată să stabilească tehnologia adecvată într-o plantaţie de viţă de vie roditoare în funcţie de principalele 

caracteristici ecopedoclimatice ale unei plantaţii. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 
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 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologiei de cultură asupra calităţii şi producţiei de struguri în funcţie de portaltoiul folosit şi de arealul viticol. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea morfologiei şi biologiei soiurilor de viţă de vie roditoare în funcţie 

de principalele caracteristici ecopedoclimatice ale unei plantaţii, în vederea 

exploatării raţionale a acestora. 

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în domeniul ampelografiei: 

metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor de viţă de vie roditoare în 

funcţie de principalii descriptori ampelografici. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 20 

Soiurile pentru struguri de masă 

Importanţa soiurilor pentru struguri de masă. 

Particularităţile de cultură. Clasificarea şi zonarea 

soiurilor de masă. 

Soiurile pentru struguri de masă, cu maturare 

extratimpurie şi timpurie. 

Soiurile pentru struguri de masă, cu maturare mijlocie. 

Soiurile pentru struguri de masă cu maturare târzie şi 

foarte târzie. 

Soiurile de viţă de vie apirene 

Importanţa soiurilor apirene şi particularităţile de 

cultură. Clasificarea soiurilor apirene 

Soiurile apirene pentru stafide 

Soiurile apirene pentru consum în stare proaspătă 

Soiurile pentru struguri de vin 

Importanţa soiurilor pentru struguri de vin şi 

particularităţile de cultură. Clasificarea soiurilor pentru 

struguri de vin 

Soiurile de struguri pentru vinuri albe cultivate în 

podgoriile din România 

Soiurile de struguri pentru vinuri roşii  

Soiurile de struguri pentru vinuri aromate 

Hibrizii producători direcţi. Soiuri cu rezistenţă 

biologică 

Metode de predare 

 

 

 

Prelegere  

 

 

Observaţii 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 

1 prelegere 

 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20 

Folosirea descriptorilor ampelografici 

Recunoaşterea soiurilor pentru struguri de masă 

Recunoaşterea soiurilor de struguri pentru vinuri albe   

Recunoaşterea soiurilor de struguri pentru vinuri roşii   

Recunoaşterea principalelor soiuri de struguri pentru 

vinuri aromate 

Recunoaşterea unor soiuri cu rezistenţă biologică 

 

 

 

 

Studiul frunzelor, lăstarilor, 

coardelor, inflorescenţelor, 

florilor şi strugurilor la 

soiurile roditoare  

 

 

 

 

 

2 lucrări laborator 

3 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

 



 3 

Colocviu 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Babeş Anca, 2006, Ampelografie – Lucrări practice, AcademicPres, Cluj-Napoca; 
2. Dobrei Alin, Liliana Rotaru, Silvano Morelli, 2008, Ampelografie, Editura Solness, Timişoara; 
3. Oprea A., Indreaş Adriana, 2000, Viticultura, Editura Ceres, Bucureşti; 
4. Oşlobeanu M. şi colab., 1980, Viticultura generală şi specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
5. Rotaru Liliana, 2009, Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 
1. Ţârdea C., Liliana Rotaru, 2003, Ampelografie, vol. I, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Constantinescu G. şi colab, 1971, Ampelografie, Vol. I-VIII, Ed. Academiei Bucureşti 
2. Oşlobeanu M. şi colab., 1991, Zonarea soiurilor de viţă de vie în România, Editura Ceres, Bucureşti; 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii - Licență  

2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  

DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  

DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  

DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Ing. dr. Anamaria CĂLUGĂR 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

LICENŢĂ 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
OENOLOGIE II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Chimie, Biochimie, Viticultură, Microbiologie, Ampelografie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor şi despre tehnologia de obţinere a diferitelor soiuri de struguri pentru vin.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

3.4.4.Tutorială 2 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască limbajul specific pentru disciplina – Oenologie.   

Să poată să stabilească tehnologia adecvată de obţinere a vinului în funcţie de principalele caracteristicile ale 

strugurilor şi să aplice lucrările de îngrijire şi stabilizare necesare fiecărui tip de vin în parte.  

Să poată să stabilească modul de evoluţie al unui vin în decursul timpului. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate şi unităţi de alimentaţie 

publică. 
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 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii vinurilor 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea compoziţiei fizico-chimice a vinurilor, însuşirea tehnologiilor de 

obţinere a principalelor tipuri de vinuri, condiţionarea, stabilizarea şi evoluţia 

vinurilor de la formare până la maturare şi învechire. 

Recunoaşterea principalelor tipuri de vinuri în funcţie de caracteristicile fizico-

chimice şi organoleptice a acestora. 

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în determinarea diferitelor 

componente chimice ale vinului, în controlul stabilităţii şi aprecierii 

organoleptice a vinurilor. 

Cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea vinurilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 20 

 

Compoziţia chimică a vinului  
Alcoolii monohidroxilici din vin 

Alcoolii polihidroxilici din vin 

Alcoolii superiori şi aromatici din vin 

Acizii organici şi aciditatea din vin 

Acetaldehide, acetali, lactone, esteri 

Substanţele minerale, gazele din vin  

Evoluţia şi fazele de dezvoltare a vinurilor  

Lucrări de îngrijire şi stabilizare aplicate vinurilor 

Umplerea, transvazarea şi pritocul vinului   

Limpezirea şi stabilizarea vinurilor  

Îmbutelierea vinurilor  
Materiale folosite la îmbutelierea vinurilor 

Linii de îmbuteliere, clasificare, tipuri de îmbuteliere 

Procesul tehnologic de îmbuteliere a vinului 

Principalele transformări din vinuri care determină 

defecte şi îmbolnăviri  
Tulbureala provocată de precipitarea proteinelor 

Tulbureala provocată de excesul de fier din vin 

Tulbureala produsă de sărurile tartrice  

Tulbureala oxidazică  

Bolile aerobe şi anaerobe 

Clasificarea vinurilor şi tehnologiile de bază pentru 

obţinerea principalelor categorii şi tipuri de vinuri  
Clasificarea vinurilor 

Producerea vinurilor albe seci  

Producerea vinurilor albe cu zahăr rezidual 

Tehnologia de producere a vinurilor aromate 

Producerea vinurilor roşii şi rozé   

Metode de predare 

Prelegere  

 

 

Observaţii 

 

 

2 prelegeri – 4 ore 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

1 prelegeri – 2 ore 

 

 

 

 

 

 

4 prelegeri – 8 ore 
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8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20 

 

Determinarea fierului din vin. 

Deferizarea vinului. 

Determinarea acidităţii volatile. 

Determinarea polifenolilor din vinurile roşii 

Determinarea zahărului rezidual din vin 

Controlul stabilităţii vinurilor 

Aprecierea organoleptică a vinurilor  

Colocviu 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări organoleptice 

 

Observații 

 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
2. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
5. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
6. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii - Licență  

2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală),  

DD (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară),  

DU (Disciplina conform opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  

DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201040110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ   IF    

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia produselor horticole 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Lazăr Vasile 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef Lucrări dr. Rózsa Sándor 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică, Biologie, Biochimie, Fiziologia plantelor, Agrotehnică, Legumicultură, Pomicultură, 

Viticultură, Tehnologia produselor horticole 1.           

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la însuşirea aspectelor legate de tehnologiile de 

producere şi procesare a produselor horticole, a metodelor de conservare care asigură stabilitatea 

microbiologică a produsului finit, astfel încât valoarea biologică și valoarea alimentară a 

acestuia să fie afectată în mică măsură. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, se poartă discuţii şi exemplificări referitoare la continutul 

expunerii. Programul privind desfăşurarea orelor de curs şi lucrări practice are loc 

conform orarului în ceea ce priveşte locul de desfăşurare şi durata, cu precizarea de 

interzicere a folosirii telefoanelor mobile pe durata programului  didactic. În cazul 

activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Prezentarea aspectelor legate de tematică şi efectuarea operațiunilor de către 

studenți, vizite la unități specializate din zonă. În cazul activităților didactice 

desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare.                

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 16 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 80 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască proprietăţile senzoriale, fizice, chimice ale produselor horticole, posibilităţile de procesare, astfel 
încât tehnologiile de prelucrare aplicate să fie conduse şi orientate în direcţia obţinerii de produse alimentare cu 
valoare alimentară ridicată, în special în vitamine şi bioelemente.    
Să stabilească corect momentul optim de recoltare, condiţiile de transport  şi depozitare temporară în funcţie de 
destinaţia produsului, completate  dacă este posibil cu metode de ameliorare a caracteristicilor calitative. 
Să cunoască  caracteristicile materiilor prime auxiliare (secundare) care pot îmbunătăţii valoarea nutritivă, 
însuşirile senzoriale, având de asemenea rol în menţinerea stabilităţii biologice a produsului finit. 
Să îşi însuşească tehnologiile de valorificare  a subproduselor vegetale (oţet din tescovina de mere, băuturi 
alcoolice (distilate) din produse aromate (pere, caise, prune bistriţa, mere soiul Golden Dlicious, Red Delicious,  
marmeladă (silvoiţă) etc.), care să fie apreciate de toţi consumatorii. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 

Să demonstreze capacitatea  de a elabora şi a promova pe piaţă  reţete noi de produse finite, produse care duc la 
diversificarea sortimentului existent, şi care să fie solicitate de un număr mare de consumatori, datorită calităţii 
superioare, la preţuri concurenţiale cu  produse similare din import. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aspectelor legate de prelucrarea produselor horticole în strânsă 

legătură cu  diversitatea şi pretabilitatea acestora.  
Să demonstreze capacitatea  de promovare a produselor noi (omologate sau în 
curs de omologare) pe piaţa internă şi externă în condiţiile economiei de piaţă. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă  sistemul de distribuire al produselor horticole proaspete şi 
prelucrate în funcţie de specificul naţional şi regional, de veniturile populaţiei şi 
preţul de desfacere. 
Să cunoască factorii care influenţează calitatea produselor proaspete şi 
prelucrate (semiconserve si conserve) pe circuitul producător - procesator-
consumator, să asigure condiţii optime pe durata transportului şi comercializării, 
funcţie de cerinţele fiecărui produs (proaspăt sau prelucrat). 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20.  

- Aspecte generale privind conservarea produselor 

horticole. Fluxul tehnologic de industrializare a 

produselor horticole. Materii prime auxiliare folosite la 

industrializarea produselor horticole. 

 - Conservarea produselor horticole prin congelare. 

- Conservarea produselor horticole prin uscare şi 

deshidratare. Tehnologia semiconservelor din legume şi 

fructe. Tehnologia sucurilor de fructe şi legume. 

- Conservarea legumelor şi fructelor prin concentrare. 

- Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice.  

- Tehnologia valorificării subproduselor de natură 

horticolă (pectina, oţetul alimentar, coloranţii naturali). 

Tehnologia de obţinere a muştarului. Valorificarea 

produselor horticole din „gama a patra”.  

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere  

Prelegere 

 

Observaţii 

 

2 prelegeri. 

 

 

 

1 prelegere. 

2 prelegeri. 

 

 

1 prelegere. 

1 prelegere.  

3 prelegeri.  

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20 

- Determinarea substanţei uscate pe cale refractometrică. 

- Determinarea conținutului în substanțe pectice. 

- Determinarea acidităţii. 

- Determinarea masei specifice a fructelor şi legumelor. 

Determinarea amidonului din cartofi. 

- Determinarea durităţii apei. 

- Determinarea clorurii de sodiu din produsele horticole 

conservate. 

- Determinarea conţinutului de dioxid de sulf.  

- Determinarea duratei de opărire a legumelor şi 

fructelor. 

-  Determinarea capacităţii de rehidratare a produselor 

uscate. 

-  Determinarea capacităţii de menţinere a clalităţii 

florilor tăiate.    

 

 

Laborator. 

Laborator. 

Laborator. 

Laborator. 

 

Laborator.  

Laborator 

 

Laborator 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator  

 

 

1 lucrare laborator. 

1 lucrare laborator. 

1 lucrare laborator. 

1 lucrare laborator. 

 

1 lucrare laborator. 

1 lucrare laborator. 

 

1 lucrare laborator. 

1 lucrare laborator. 

 

1 lucrare laborator. 

 

1 lucrare laborator.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătaţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la workshopuri şi mese rotunde organizate de 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj-Napoca, reuniunia semestrială a Societaţii 

Horticultorilor şi Silvicultorilor din România, unde se întalnesc cu producătorii de produse vegetale cât şi cu procesatorii 

din acest domeniu, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă a producerii produselor alimentare vegetale 

proaspete şi prelucrate. 

 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea proprietăţilor produselor horticole, a materiilor 

prime auxiliare şi influenţa pe care o prezintă asupra 

calităţii  produsului finit. 

Comportarea produselor horticole sub aspect  tehnologic la 

diferite metode de procesare, asigurarea condiţiilor optime 

de păstrare în funcţie de cerinţele specifice fiecărei specii 

pe durata recoltării, condiţionării, păstrării, prelucrării şi 

valorificării, în vederea prevenirii proceselor de alterare pe 

circuitul producător – procesator – consumator.  

Cunoaşterea posibilităţilor de valorificare a subproduselor 

vegetale de natură horticolă.   

Examen 

oral 
70% 

10.5. 

Seminar/Laborator  

Cunoaşterea aspectelor practice şi însuşirea metodologiei de 

determinare a caracteristicilor tehnologice a fructelor şi 

legumelor (materii prime) prin diferite metode: analize 

fizice, chimice şi degustare. Stabilirea momentului optim de 

recoltare în funcţie de modul de utilizare, a metodelor de 

prelucrare, de stabilire a randamentului de prelucrare. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrările practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitate de sinteză, orientare şi informaţia existentă în domeniu. Obţinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs 

este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Vasile Lazăr 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef Lucr. dr. Rózsa Sándor 

 Data                                                       

avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu Ioan 

 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Rozsa S., Lazăr V., Gocan T.M., (2020) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 2, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca. 

2. Lazăr. V., (2013) – Notiţe de curs.  

3. Lazăr. V., 2006–Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-N. 

4. Marca Gh., V. Lazăr, Adelina Dumitraş, 2001 – Tehnologia produselor horticole, Îndrumător de lucrări practice, Ed. 

AcademicPres. Cluj-Napoca. 

5. Enăchescu Georgeta, 1984 - Compoziţia chimică a principalelor plante de cultură. Legumele, coordonator Bodea C., 

Tratat de biochimie vegetală. Vol. V, Ed. Academia RSR Bucureşti. 

6. Marca Gh., 2004 – Tehnologia produselor horticole, Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca. 

7. Banu C. şi colab., 1999 – Manualul inginerului din industria alimentară. Ed. Tehnică, Bucuresti. 

8. Beceanu D.,2009 – Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor.  Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

9. Neamţu G. şi colab., 1997 – Biochimie alimentară. Ed. Ceres, Bucureşti.                                   
Bibliografie Facultativă:  

1. Reviste de specialitate, internet. 



  

  

Nr.__________din _________ 

. Date despre program 

Formular USAMV–CN-0201040113 

FIŞA DISCIPLINEI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.1. Instituţia de învăţământ superior 

.2. Facultatea 

.3. Departamentul 

.4.Domeniul de studii 

.5.Ciclul de studii
1)

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

Horticultură 

Horticultură și peisagistică 

Horticultură 

Licență 

Horticultură 

IF 

.6.Specializarea/ Programul de studii 

.7. Forma de învăţământ 

2 . Date despre disciplină 

2 .1. Denumirea Managementul exploataţiilor agricole 

disciplinei 

2 

2 

.2. Titularul activităţilor de curs 

.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

Lector dr. Manuela Carmen Simu 

Lector dr. Manuela Carmen Simu 

proiect 

2 .4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

EC 
Obligativitate3 DI 

3 . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3 .1. Număr de ore pe săptămână– 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

forma cu frecvenţă 

3 .4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

ore 

20 

14 

20 

0 

Distribuţia fondului de timp 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 

.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 

.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 

.4.4.Tutoriala 

.4.5.Examinări 

.4.6. Alte activităţi 

.7. Total ore studiu individual 

.8. Total ore pe semestru 

.9. Numărul de credite
4
 

10 

64 

120 

3 

4 . Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4 

4 

.1. de curriculum 

.2. de competenţe 

Economie rurală 

Nu este cazul 

1 



  

  

5 . Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului În cadrul orelor de curs se vor utiliza ca metode de predare prelegerile orale și 

discuții interactive, folosind suportul de curs care va fi vizualizat cu ajutorului unor 

prezentări interactive. Studenți vor primii suportul de curs în format electronic. 

Studenți au posibilitatea de a adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. 

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata cursului, telefoanele mobile 

vor fi închise. 

Studenți trebuie să frecventeze minim 50 % din ore conform Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenţilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5 .2. de desfăşurare a seminarului/ În cadrul orelor de seminar se vor utiliza ca și metode de învățare jocul de rol 
laboratorului/ proiectului utilizându-se programe informatice specifice activității de management al 

exploatațiilor agricole. Studenții vor prezenta rezultatul muncii lor în cadrul unor 

lucrări de tip eseu. Aceste lucrări vor fi prezentate de studenți utilizând metode și 

instrumente moderne. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

6 . Competenţe specifice acumulate 

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul activităților din cadrul 

exploatațiilor agricole. 

Elaborarea planurilor de acţiune şi planificarea a activităților din exploatațiile agricole. 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor și a normelor din știința managementului în realizarea sarcinilor 

profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a termenelor de 

realizare aferente şi a riscurilor aferente. 

Identificarea, selectarea şi combinarea adecvată, în comunicarea profesională, a cunoştinţelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale managementului exploatațiilor agricole. 

Analiza factorilor endogeni, exogeni şi de risc care afectează performanţele exploatațiilor agricole. 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru. 

Realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare. 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a răspunde 

constant exigențelor dezvoltării economice. 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare. 

7 . Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7 .1. Obiectivul general al disciplinei 

.2. Obiectivele specifice 

Obiectivul general al disciplinei îl reprezintă educaţia antreprenorială a viitorilor 

specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul economiei de piaţă, a 

rolului individului ca antreprenor, producător, şi consumator în economie, astfel 

încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul procesului de învăţare, 

aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei concurenţiale, performante. 

Dezvoltarea de către studenți a abilităților și deprinderilor necesare realizării 

activităților de management în cadrul unei exploatați agricole. 

7 

Identificarea posibilităților de a rezolva probleme specifice prin utilizarea unor 

instrument specifice managementului modern. 

2 



  

  

8 . Conţinuturi 

8 .1.CURS Metode de predare Observaţii 

Număr de ore -20 

1 

2 

3 

4 

. Conceptul de management 

. Funcțiile managementului 

. Teoria organizației 

. Managementul resursei umane în exploatațiile 

Prelegerile și discuții 

interactive, folosind suportul 3 ore 

de curs care va fi vizualizate 3 ore 

2 ore 

cu ajutorul unor prezentări 4 ore 

agricole 

. Decizia și metode de fundamentare a deciziei în 

exploatațiile agricole 

interactive 

5 4 ore 

6 

7 

. Managementul bazei tehnico-materiale 

. Managementul activității de producție 

2 ore 

2 ore 

8 .2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 20 

1. Sisteme suport decizionale utilizate în activitățile de Studiul individual și jocuri 1 oră 
management ale exploatațiilor agricole de rol asistate și îndrumate 

2 

3 

4 

5 

. Realizarea planului de producție de către cadrul didactic. 1 oră 

1 oră 

5 ore 

4 ore 

. Managementul resurselor umane, tehnice și materiale Studenții vor prezenta 

. Întocmirea fișelor tehnologice rezultatul muncii în cadrul 

. Calcularea indicatorilor de rezultat (cheltuieli, unui eseu. 

venituri și indicatori de performanță) 
6 

7 

. Determinarea structurii optime de cultură 

. Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli a unei 

2 ore 

2 ore 

exploatații agricole 

. Calcularea indicatorilor de consum a resurselor 

exploatației agricole 

. Identificarea deciziilor care se pot lua pe baza 

8 2 ore 

2 ore 9 

planului de producției 

Bibliografie Obligatorie: 
1 
2 
. 
. 

Ion Dănăiaţă, Nicolae Aurelian Bibu, Mariana Predişcan. 2002. Management. Bazele teoretice. Timişoara : Ed. Mirton, 2002. 
Merce E., Ileana Andreica, F. H. Arion, Diana E Dumitras, Cristina Pocol, 2010, Managementul şi gestiunea unităţilor 
economice cu profil agricol, Ed. Digital Data Cluj-Napoca 

3. 
4. 
5. 
6. 

Mihuleac, Emil. 1994. Bazele managementului. București : Editura Tempus 
Mihuț, Ioan. 2003. Management general. s.l. : Editura Carpatică 
Muscalu, Prof. univ. dr. Emanoil. 2007. Fundamentele managementului. Sibiu : Ed. Univ Lucian Blaga 
Popa, Ion. 2005. Management General. București : Editura ASE 

Bibliografie Facultativă: 
1. Alecu I., E. Merce, D. Pană, L. Sâmbotin, I. Ciurea, I. Bold, N. Dobrescu-Managementul Exploataţiilor agricole, Editura Ceres, 

Bucureşti, 2001 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Bold, I.; Crăciun, A. - Exploataţia agricolă. Organizare, dezvoltare, exploatare. Editura MIRTON Timişoara, 1995 
Garoflid, C. - Structura proprietăţii rurale în România şi influenţa ei asupra producţiei agricole - 1940 
Mihuleac, E. - Ştiinţa managementului. Fundaţia România de mâine, Bucureşti, 1996 
Nicolescu, O., I. Verboncu - Management. Editura Economică, Bucureşti, 1996 
Oancea, Margareta – Tratat de management în unităţile agricole, Editura Ceres. Bucureşti, 1999 
Oancea, Margareta – Managementul modern în unităţile agricole, Editura Ceres. Bucureşti, 2003 
Sâmbotin, L. – Managementul exploataţiilor agricole. Editura Mirton, Timişoara, 1999 

9 . Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la manifestări științifice și întâlniri organizate de 

diverse organizați profesionale. 
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1 0. Evaluare 

1 0.3. 

Tip activitate 

0.4. Curs 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

25% 1 Cunoașterea noțiunilor de bază ale 

științei Management 

Utilizarea corectă a conceptelor 

teoretice și a cunoștințelor din 

domeniul Managementului 

Prezentarea unui plan anual de 

producție pentru o exploatație 

agricolă 

Examen 

Eseu 

25% 

1 

1 

0.5. Seminar/Laborator 50% 

0.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea noțiunilor de bază transmise prin prelegeri și seminarii. Obținerea notei de trecere la Seminar este condiție 

de promovabilitate. 

1 

2 
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 

Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

(disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3 

Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4 

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

       Lector dr. ing. Carmen SIMU 

Titular lucrări laborator/seminarii 

0 Lector dr. ing. Carmen SIMU 

Data avizării în 

departament Director de departament 

1 4.09.2020 Conf. dr. Claudiu Bunea 

4 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0201040114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Pomicultură, Floricultură, Legumicultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale și speciale privind Horticultura 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Lucrări practice de cercetare pentru întocmirea proiectului de diplomă. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Respectarea metodele de cercetare și elaborare a proiectului de diplomă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Strângerea datelor și elaborarea proiectului de diplomă. 

7.2. Obiectivele specifice Lucrări specifice de cercetare horticolă 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 120  

 

Efectuarea cercetărilor 

Elaborarea proiectului de diplomă 

 

 

 

Lucrări specifice 

Lucrări specifice. 

 

 

  

 

60. lucrări practice 

60. lucrări practice 

 

 Bibliografie Obligatorie: Pop Nastasia, Viticultură lucrări practice - 2011,Pop Nastasia, Curs de viticultură generală-2010, 

Viorel Mitre, 2008- Pomicultură specială- Ed. Todesco, Apahidean Al. Silviu -Tratat de Legumicultură, (coautor), 2004, 

Ed. Ceres, Bucureşti, 1182 p, Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca. 
 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu reprezentanți din sectorul privat, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Verificarea datelor adunate în urma 

cercetării efectuate. 

Respectarea metodologiilor de 

elaborare a proiectului de diplomă 

 Verificare practică si teoretică 

 

50% 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 



 3 

3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.                    din    Formular USAMV 0201040215 
 

 
 
 

1. Date despre program 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii

1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Drept şi legislaţie agrară 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef. lucr. dr. Cristian Iederan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef. lucr. dr. Cristian Iederan 
2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

 

Continua 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 
Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

 

1 
 

din care: 3.2. curs 
 

- 
 

3.3. seminar/ laborator/ proiect 
 

1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 10 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator 10 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 40  
3.8. Total ore pe semestru 60 
3.9. Numărul de credite

4 2 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Drept general 
4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este  interactiv,  studentii  pot  adresa  intrebari  referitoare  la  continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
La seminarii, studenţii desfoşoară o activitate interactivă folosind ca bibliografie 

Monitorul Oficial, metodologii de aplicare a legilor organice, ordinare, ordonanţe, 

hotărâri etc. Disciplina academică se impune pe toata durata de  desfăşurare a 

seminariilor. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e
  

Cunoştinţe privind noţiunile generale de drept 

Familiarizarea cu termenii juridici pentru o mai bună înţelegere instrumentelor juridice 

Competenţe in realizarea diferitelor raporturi juridice în materia contractelor civile 

Cunoştinţe privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al proprietăţii 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor juridice în realizarea sarcinilor profesionale şi 
identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru. Organizarea activităţii de 

cadastru şi publicitate imobiliară. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identificarea oportunităţilor de formare 

continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată (legislaţie naţională şi internaţională, portaluri Internet, baze de date, cursuri on- 

line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Transmiterea de cunoştinţe privind noţiunile generale de drept şi legislaţiei. 

Noţiunile generale care vor fi transmise la curs vizează noţiuni de drept civil, 

raportul juridic civil, actul juridic, dreptul de proprietate funciară, evidenţa şi 

publicitatea imobiliară. 
7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a  principalelor reglementări ale noului Cod civil (intrat 

vigoare la 1 octombrie 2011, aprobat prin Legea 287/2009) în materia contractelor 

regimul juridic al proprietăţii reglementat prin Constituţie şi prin legi ( Legea 213/1 

privind proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, Legea 247/2005 privind reforma în domeniul propriet 

a justiţiei) precum şi a legislaţiei funciare (Legea 18/1991 a fondului funciar cu 

modificările ulterioare, Legea 16/1994 privind arendarea, Legea 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Legea 7/1996 privind 

cadastru şi publicitatea imobiliară cu modificările ulterioare şi alte acte normative). 

 

8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs                                                                                         Metode de predare                           Observaţii 

 

 
 
 
 

8.2 Seminar 

Număr de ore 10 
 

Noţiunea dreptului – definiţii, clasificari, izvoare, 

importanţă 

Raportul juridic civil – noţiune părţi, conţinut,obiect 

Actul juridic civil – condiţii de valabilitate, contracte 

civile 

Dreptul de proprietate – domeniul public şi privat al 

statului şi al unităţilor administrativ teritoriale 

Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat şi 

regimul juridic al terenurilor proprietate privată 

aparţinând persoanelor fizice şi juridice de drept privat 

Evidenţa   funciară   şi   publicitatea   imobiliară   – 

Cadastru general, Cartea funciară 

 
 

 
Explicaţii 

 

 
 
 
 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

 
 

 
2 seminarii 

 

 
 
 
 
1 seminar 

 
1 seminar 

 
1 seminar 

 
Bibliografie Obligatorie: 

1.     Todea Al., 2012, Drept general, Editura DigitalData, Cluj-Napoca 

2.     Motică, R., A.Trăilescu, 2001, Drept funciar şi publicitate imobiliară, Ed. Praxis Allbeck. 
3.     Oroian, I, Al. Todea, 2002, Drept funciar şi legislaţia mediului, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
4.     Todea Al. 2010, Legislaţie cadastrală şi carte funciară, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 

5.     Todea Al., I. Oroian, 2004, Drept funciar, evidenta funciara si publicitate imobiliara, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
6.     Legislatie privind cadastrul si cartea funciara, 2003, Ed. Matrix Rom, Bucuresti. 
7.     * * * - Legea 18/1991 a Fondului Funciar 

8.     * * * - Legea 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare 
 

Bibliografie Facultativă: 

1. Hanga, V.L., 1980, Istoria dreptului românesc, Vol. I, Bucureşti 



 

 
 

  
Data completării    Titular curs     Titular lucrari laborator/seminarii 

08.09.2020            Șef. lucr. dr. Cristian Iederan                      Șef. lucr. dr. Cristian Iederan 
 

  Data avizării în                                 

departament 

14.09.2020       

 

 

 

 

 

 

Director de departament 

                                                                                                                     Conf.. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0201040216 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Controlul calităţii produselor horticole 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Sima 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Rodica Sima 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Biochimie, Legumicultură specială, Pomicultură specială, Ampelografie, Tehnologia produselor 

horticole 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite anterior pentru a înţelege 

conceptul de calitate a produselor horticole şi metodele de control a calităţii 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se efectuează pe grupe, presupun activitate individuală şi pe 

grupuri de lucru şi  se desfăşoară în laborator. Pe parcursul orelor de lucrări 

practice, studenţii se vor conforna Regulamentului privind Activitatea Profesională 

a Studenţilor, aflat în vigoare. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 10 din care: 3.5.curs 0 3.6.seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 7 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 50 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite
4 

2 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască  terminologia de specialitate caracteristică controlului calităţii produselor horticole;  

Să cunoască factorii care influenţează calitatea produselor horticole şi să fie capabili să-i dirijeze în sensul 

creşterii calităţii şi randamentului producţiei la unitatea de suprafaţă; 

Să cunoască metodele de control a calităţii produselor horticole. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să fie capabili să determine calitatea produselor horticole; 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la calitatea produselor horticole şi 

metodele specifice de control. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind: factorii previzibili şi 

imprevizibili care influenţează calitatea produselor horticole, nivelul tehnicii şi 

tehnologiei de producţie, creşterea calităţii produselor horticole prin realizarea 

unor indici superiori de producţie, programele privind dezvoltarea producţiei 

horticole, stabilirea calităţii produselor horticole prin analize de laborator, 

studiul alterării produselor horticole, determinări fizico-chimice privind 

păstrarea produselor horticole în stare proaspătă şi conservată. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore: 10  

Recoltarea probelor de produse horticole pentru 

determinări fizico-chimice  

Analize de laborator – limita maximă a pierderilor 

procentuale de umiditate totală tolerate la unele produse 

horticole (nectarine, piersici, mere, mure, ceapă, 

morcovi ş.a.) 

Influenţa luminii, a precipitaţiilor, a umidităţii solului, a 

soiului, a irigării, a tratamentelor fitosanitare şi a 

recoltării asupra calităţii produselor horticole 

Reglementări privind calitatea produselor 

agroalimentare. Aplicarea actelor normative  privind 

calitatea produselor horticole 

Stabilirea momentului optim de recoltare a legumelor în 

funcţie de destinaţie, întocmirea graficelor de cules, 

organizarea formaţiilor de lucru, igiena ambalajelor şi a 

mijloacelor de transport 

Stabilirea momentului optim de recoltare a fructelor în 

funcţie de destinaţie, întocmirea graficelor de cules, 

organizarea formaţiilor de lucru, igiena ambalajelor şi a 

mijloacelor de transport 

Determinări de laborator – conţinutul  în substanţă 

uscată, temperatura medie de congelare la principalele 

specii de legume şi fructe, curbele de congelare 

Variaţia umidităţii, a temperaturii şi a vitezei de uscare 

la deshidratare, caracteristici tehnice pentru 

deshidratarea legumelor şi fructelor 

Analize chimice pentru determinarea calităţii produselor 

horticole utilizate la fabricarea semiconservelor 

Aprecierea şi stabilirea timpului de pasteurizare şi 

sterilizare a diferitelor conserve de legume şi fructe; 

determinarea factorilor care influenţează pasteurizarea şi 

sterilizarea; condiţiile de etichetare, păstrare şi ambalare 

a  consevelor de legume şi fructe 

 

 

Lucrare de laborator  

 

Lucrare de laborator  

 

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

Lucrare de laborator  

 

 

Lucrare de laborator  

 

Lucrare de laborator  

 

 

 

 

 

1 lucrare laborator (1 oră) 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Sima Rodica, 2021. Note de curs. 
2. Lazăr  V., 2006. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Marca Gh., V. Lazăr, Adelina Dumitraş, 2001. Tehnologia produselor horticole. Îndrumător de lucrări practice, Ed. 
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AcademicPres. Cluj-Napoca. 
4. Enăchescu Georgeta, 1984. Compoziţia chimică a principalelor plante de cultură. Legumele. Coordonator Bodea C., Tratat de 

biochimie vegetală. Vol. V, Ed. Academia RSR Bucureşti. 
5. Marca Gh., 2004. Tehnologia produselor horticole. Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca.  

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Banu C. şi colab., 1999. Manualul inginerului din industria alimentară. Ed. Tehnică, Bucuresti. 
2. Beceanu D., 2009. Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
3. Neamţu G. şi colab., 1997. Biochimie alimentară. Ed. Ceres, Bucureşti. 
4. Segal B. şi colab., 1984. Utilajul tehnologic din industria de prelucrare a produselor horticole. Ed. Ceres, Bucureşti. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul curriculei disciplinei este actualizat pe măsura apariţiei noutăţilor ştiinţifice în domeniul controlului calității 

produselor horticole. Se desfăşoară activități continue de documentare şi cercetare iar rezultatele acestor activităţi sunt 

prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul unor workshop-uri. 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Seminar/Laborator  Rezolvarea subiectelor stabilite din 

tematica prezentată 
Colocviu 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă în cursul şedinţelor de lucrari practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. Dr. Rodica Sima 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. Dr. Rodica Sima  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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