
USAMV Cluj-Napoca

FACULTATEA HORTICULTURĂ

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI HORTICOLE ÎN CLIMAT CONTROLAT

Cod: 0208

Rector

Prof.dr. Cornel  CĂTOI

Preşedinte

Prof.dr. Viorel MITRE

Categ.

Nr. Disciplina formativa*

C S L P Cr FV C S L P Cr. FV

1 Managementul producţiei horticole în climat controlat S 0208010101 2 - 2 - 6 E - - - - - -

2 Construcţii horticole DC 0208010102 1 - 1 - 6 VP - - - - - -

3 Sisteme informatice de gestiune în horticultură DC 0208010103 1 - 2 - 5 E - - - - - -

4 Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori A 0208010105 - - 2 - 5 E - - - - - -

5 Etică și integritate academică DC 0208010114 1 - - - 4 VP - - - - - -

6 Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultura a legumelor CA 0208010108 - - - - - - 2 - 2 - 8 E

7 Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultura a plantelor ornamentale CA 0208010109 - - - - - - 2 - 2 - 8 E

8 Tehn.prod.seminţelor şi materialului săditor de plante ornamentale A 0208010110 - - - - - - 1 - 1 - 5 E

9 Protecţia plantelor în climat controlat 1 (fitopatologie) A 0208010111 - - - - - - - - 2 - 5 VP

Discipline optionale

10 Cultura plantelor legumicole din climat tropical 1 DC 0208010206 2 - 2 - 4 VP - - - - - -

11 Cultura plantelor ornamentale din climat tropical 1 DC 0208010207 2 - 2 - 4 VP - - - - - -

12 Cultura plantelor legumicole din climat tropical 2 DC 0208010212 - - - - - - 2 - 2 - 4 VP

13 Cultura plantelor ornamentale din climat tropical 2 DC 0208010213 - - - - - - 2 - 2 - 4 VP

7 - 9 - - - 7 9 30

30 30

Categ.

Nr. Disciplina formativa*

C S L P Cr FV C S L P Cr. FV

1 GAP (Good Agricultural Practices) în culturile forţate şi protejate S 0208020101 2 - 2 - 6 E - - - - - -

2 Pregătirea prod.hort. din climat controlat pentru valorificare (legume) A 0208020102 1 - 1 - 4 E - - - - - -

3 Cultura ciupercilor DC 0208020103 2 - 2 - 6 E - - - - - -

4 Protecţia plantelor în climat controlat 2 (entomologie) A 0208020104 - - 2 - 5 VP - - - - - -

5 Pregătirea prod.hort. din climat controlat pentru valorificare (flori) A 0208020105 1 - 1 - 4 E - - - - - -

6 Tehnologia producerii seminţelor şi materialului săditor de legume A 0208020108 1 - 1 - 5 E - - - - - -

7 Activitate de cercetare ştiinţifică CA 0208020106 - - - - - - 30 C

8 Elaborarea şi susţinerea disertaţiei 0208020107 - - - - - - 10 E

7 - 9 - 30 - - - - 30
Total 30 30

* Discipline: CA - Cunoaştere avansată; DC - Disciplina complementară; A - Aprofundare; S - Sinteză

4 sapt

Total:  ore/credite/săptămână

16 16
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Semestrul 3 (14 săpt) Semestrul 4 (14 săpt)

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

10 sapt

Total:  ore/credite/săptămână

Total / an 16 16
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An de studii: 1 (2020/2021)

Cod 

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

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

Prorector academic

Prof.dr. Ioana POP

Decan

Prof.dr. Viorel MITRE

Coordonator program

Prof.dr. Dănuţ MĂNIUŢIU
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208010101 

 

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 studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul Productiei Horticole in Climat Controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI HORTICOLE ÎN CLIMAT CONTROLAT 

 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Sima Rodica 

2.3. Titularul activităţilor de  laborator Şef lucr. dr. Apahidean Alexandru Ioan 

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) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologia plantelor, Lgumicultura generală, Legumicultura specială 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind cultura plantelor legumicole    

 

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.  laborator 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 124 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  10 

3.7. Total ore studiu individual 124 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite
4    6 
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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 horticol specific pentru disciplina managementul productiei horticole in climat controlat  

Sa inteleaga  importanta economica si practica a culturilor fortate si protejate 

Sa isi insuseasca tehnologiile conventionale de cultura a legumelor din spatii protejate si caile de sporire 

cantitativa si calitativa a productiei  obtinute   

Sa cunoasca  noile tipuri de sere si solarii  din Romania si UE  

Sa cunoasca  aspectele noi privind constructiile de sere si solarii 

Sa cunoasca elementele noi privind materialele de acoperire  

Sa cunoasca  dotarile speciale ale serelor si solariilor 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de a gestiona o ferma legumicola la care ponderea cea mai mare o au legumele 

cultivate in spatii protejate  

Sa poata dezvolta proiecte de infiintare a unei ferme de culturi fortate si protejate pornind de la conditiile 

pedoclimatice ale zonei.  

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in investigatii privind impactele 

tehnologice asupra structurii si dinamicii ecosistemelelor 

Sa participe la activitatile de cercetare in serele si solariile  disciplinei 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca scop insusirea cunostintelor teoretice si practice privind 

productia horticola in climat controlat. Un alt obiectiv este ca studentul sa-si 

insuseasca tehnologiile conventionale de cultura a legumelor practicate in 

sistem controlat.  

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga  importanta culturilor fortate si protejate la nivelul tarii  noastre si a 

Europei 

Sa poata produce legume in extrasezon prin culturi fortate si protejate  

Sa cunoasca si sa poata dirija  factorii care influenteaza cantitatea si calitatea  

productiei legumicole din spatiile protejate  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 
  

Evolutia si situatia culturilor fortate si protejate. 

Conditiile pentru amplasarea culturilor fortate si 

protejate . Organizarea si sistematizarea exploatatiilor de 

sere si solarii.  

Baza tehnico materiala a culturilor fortate si protejate . 

Aspecte noi privind constructiile de sere si solarii. 

Elemente noi privind imbunatatirea materialelor de 

acoperire. Dotari speciale ale serelor si solariilor 

moderne.  

Probleme noi  ale tehnologiilor  generale de cultivare a 

speciilor horticole in sere si solarii. Pregatirea terenului 

si pregatirea spatiilor .Fertilizarea . Producerea 

rasadurilor . Dirijarea factorilor de microclimat  

Tehnologii clasice de cultura a principalelor specii de 

legume cultivate in sere si solarii 

 

 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

 

3  prelegeri 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

3  prelegeri 

 

 

  

 5 prelegeri 

 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Desfiintarea culturilor din sere si solarii  

Pregatirea terenului in sere si solarii  

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 
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Confectionarea  cuburilor nutritive si repicat  

Lucrari de ingrijire aplicate rasadurilor  

Cunoasterea tipurilor constructive de sere solarii si 

rasadnite 

Infiintarea culturilor de legume in sere si solarii 

Prezentarea soiurilor si hibrizilor noi de legume pentru 

cultura fortata si protejata 

 

 

 

1 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

4 lucrari laborator 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. APAHIDEAM M., ) – Note  de curs 
2. APAHIDEAN Al. S.,  M. APAHIDEAN  (2004 )  -  Cultura legumelor si ciupercilor 
3. INDREA  si col. (2012) -  Cultura legumelor , Ed Ceres Bucuresti  
4. VOICAN  V., LACATUS V.,(2002) – Cultura protejata a legumelor in sere si solaria, Ed. Ceres, Bucuresti 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Ciofu şi col., 2004, Tratat de Legumicultură, Ed Ceres, Bucureşti  
2. Revista PHM  2000-2013 

 

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 reuniunea anuala a Societatii Romane de 

Horticultura, simpozioane din tara si strainatate unde sunt dezbatute aspectele actuale si perspectivele culturilor fortate si 

protejate  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 Evolutia , conditiile pentru 

amplasarea , organizarea si 

sistematizarea exploatatiilor de sere si 

solarii.  

Baza tehnico materiala a culturilor 

fortate si protejate .  

Probleme noi  ale tehnologiilor  

generale de cultivare a speciilor 

horticole in sere si solarii.  

Tehnologii clasice de cultura a 

principalelor specii de legume 

cultivate in sere si solarii  

                   Examen 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Desfiintarea culturilor fortate 

Pregatirea terenului in sere si solarii  

Confectionarea  cuburilor nutritive si 

repicat  

Lucrari de ingrijire aplicate 

rasadurilor  

Cunoasterea tipurilor constructive de 

sere,  solarii si rasadnite 

Infiintarea culturilor de legume in 

sere si solarii 

Prezentarea soiurilor si hibrizilor noi 

de legume pentru cultura fortata si 

protejata 

 

Sunt prevazute  4 verificari 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). 
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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. Sima Rodica 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr. dr. Apahidean Alexandru Ioan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu  

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0208010102 

 

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 studii1) Master 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Construcții horticole  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Rodica Maria Sima 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Rodica Maria Sima 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 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 Matematica, Fizica, Legumicultura, Viticultura, Floricultura, Management 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de matematica, fizica si  referitoare la importanta resurselor 

naturale 
 

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 incepere și terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate niciun fel de alte activități pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie inchise. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice- Proiect  vor consta in intocmirea documentatiilor tehnice de 
investitii. Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 
lucrarilor.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 

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 46 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
3.4.4.Tutoriala 28 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 152 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Numărul de credite4 6 



 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - Sa cunoasca limbajul tehnic specific pentru domeniul constructiilor si al investitiilor  
- Circuitul functional al  unui ansamblu de constructii horticole pentru imbunatatirea performantelor in 
exploatare. 
- Însuşirea sistematică a cunoştinţelor tehnice referitoare la importanta dezvoltarii rurale; 
- Aprofundarea  cunoaştintelor  interdisciplinare care să permită corelarea şi sintetizarea informaţiilor specifice 
domeniului investitiilor in horticultura.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Înţelegerea cadrului legal şi a normativelor în vigoare in domeniul sistematizarii teritoriale, al constructiilor, 

al calitatii si protectiei mediului; 
- Înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice şi a impactului acestora asupra mediului înconjurător; 
- Cunoaşterea metodologiilor de intocmire a proiectelor de dezvoltare rurala 
- Cunoaşterea normele generale şi specifice de  de protecţie a mediului. 
Sa poată dezvolta proiecte complexe in domeniul  constructiilor horticole 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa aprofundeze cunoştinţele la nivelul cerinţelor actuale referitoare la 
conceperea, proiectarea si amenajarea  spatiilor tehnologice din cadrul 
ansamblurilor de constructii horticole 

7.2. Obiectivele specifice Sa aiba cunostinte minime de desen tehnic 
Sa-si insuseasca notiunile referitoare la proiectarea constructiilor horticole 
Prin studiile de caz complexe si complete realizate sa fie capabili sa conceapa si 
sa coordoneze proiecte de cercetare-dezvoltare in domeniul horticol 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
Introducere Elemente de proiectare. Noţiuni de desen tehnic pentru 
construcţii şi instalaţii. 
Proiectare şi construcţii, conţinut cadru al proiectului tehnic care stă 
la baza executării unei construcţii, organizării licitaţiilor, prezentării 
ofertelor şi adjudecării lucrărilor publice. 
Procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor privind 
autorizarea executării construcţiilor. 
Construcţii pentru realizarea producţiei vegetale (răsadniţe, sere, 
solarii). Definitii, clasificari, conditii de microclimat. 
Materiale de construcţii şi instalaţii: Piatra naturală, lemnul, metale, 
betoane, sticla, materiale plastice si sintetice 
Materiale de construcţii şi instalaţii: Materiale ceramice, mortare, 
lianţi, sticla, materiale plastice în construcţii. 
Dotări, amenajări speciale, construcţii anexe: platforme, bazine, 
şoproane, magazii, depozite, alimentări cu apă, instalaţii de încălzire, 
instalaţii de irigare, instalaţii de fertilizare. 
Verificarea cunostintelor 

Metode de predare 
 

Prelegeri 
 
Prelegeri 
 
 
Prelegeri 
 
Prelegeri 
 
Prelegeri 
 
Prelegeri 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
 
 
1 şedinţă 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE-PROIECT 
Număr de ore – 14  
Prezentarea materialelor. Proiectare răsadniţe, sere şi solarii: soluţii 
constructive, vedere în plan. Prezentarea temei. Alcătuiri schiţe în 
variante posibile de realizat. 
Întocmirea documentaţiei economice: extrase de materiale, 
antemăsurători și devize. Pierderi de căldură prin elemente de 
construcţii. Alegerea variantei optime. 
Dimensionarea instalaţiei de încălzire Desen la scară- Vedere în 
plan, scara 1:50. Desen la scară, secţiune transversală, scara 1:20 

 
 
Desen tehnic la planșetă 
 
 
Calcul individual 
 
 
Desen tehnic la planșetă 
 

 
 
2 lucrari laborator 
 
 
3 lucrari laborator 
 
 
4 lucrari laborator 
 



Dotări: platforme de compostare, platforme şi şoproane de preparare 
a amestecurilor nutritive. Bazine pentru colectarea şi prepararea 
mustului de gunoi. 
Depozite pentru îngrăşăminte chimice, magazii pentru unelte. 
Remize, pod bascul. 
Predare, susţinere proiect. 

Desen tehnic la planșetă 
 
 
Desen tehnic la planșetă 
 
Predare-susținere raport 
tehnic 

2 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Construcții horticole – note de curs, 2020. 
Constructii agricole – 2012 Marcela Sirbu ED.RISOPRINT Cluj-Napoca 
Constructii – 2012 Marcela Sirbu, Ioana Tanasescu ED.RISOPRINT CLUJ-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
Doina Verdes,Constructii Agricole, UT Cluj-N.1994. 
Reviste, cursuri, 
Basedow L Landwirtschaftliche Bauten derLagerhaltung, Berlin. 

 *** Legea 10/1995 «  Calitatea in Constructii » 
 

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 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, cercetătorii fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă a producerii şi 
cultivării plantelor ornamentale in România 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 Verificari in scris cu subiecte/intrebari din 
notitele de curs 
Activitate la curs 
Răspunsuri cât mai corecte şi mai complete la 
subiectele de examen.  
Abordarea obligatorie a tuturor subiectelor  de 
pe fişa de examinare şi tratarea lor  

Verificare pe parcurs 
 

50% 
 
 

10.5. 
Seminar/Laborator/Proiect  

Întocmirea unui raport tehnic privind 
construcțiile horticole 

Prezentare raport 50% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Aprofundarea cunostiintelor acumulate in perioada de studii,completarea cu notiuni de baza privind constructiile 
horticole,instalatiile specifice și materialele utilizate. 

 

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); PC* (Pregătire complementară) 
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 Maria Sima 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN- 0208010103 

 

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 peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

 Sisteme informatice de gestiune în horticultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. Ancuta Rotaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucr. dr. Ancuta Rotaru 

2.4. Anul de studiu I 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 Informatică aplicată 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la utilizarea de bază a calculatorului 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie parcurgerea materialului didactic care conţine 

fiecare temă în parte. Acest material didactic este pus la dispoziţia studentului la 

începutul fiecărei şedinţe. Fiecare student va desfaşura 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 
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 40 

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 12 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 108 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e C6. Administrarea sistemului informaţional specific sectorului horticol. 

C6.1 Definirea şi clasificarea indicatorilor fundamentali şi specifici necesari pentru construirea bazelor de date 

horticole 

C6.2 Explicarea principiilor pe baza cărora se realizează baze de date utilizând programe informatice specifice 

şi/sau adaptarea acestora 

C6.3 Utilizarea mijloacelor informatice pentru a rezolva problemele tipice ale administrării bazelor de date 

C6.4 Identificarea, construirea şi evaluarea indicatorilor relevanţi pentru bazele de date 

C6.5 Crearea şi gestionarea unor baze de date cu diferiţi indicatori fundamentali şi specifici 

Identificarea indicatorilor specifici domeniului în vederea constituirii şi administrării bazelor de date şi utilizarea 

programelor informatice specifice 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și 

rigoare. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea cunoştinţelor privind utilizarea limbajelor de programare, a bazelor 

de date, cunoașterea si utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoașterea obiectului de studiu al managementului producţiei horticole în 

climat controlat şi rolul său în horticultura modernă;  

Cunoașterea celor mai importante aplicații ale bazelor de date în horticultură. 

Utilizarea uneltelor specifice de mare importanță în bazele de date. 

Cunoașterea și utilizarea bazelor de date horticole online. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Metode de predare 

 

Observaţii 

 

Noţiuni generale despre bazele de date. Descrierea 

aplicatiei  MySQL   

Prelegere – Discuţii, 

Exemplificare 

1 prelegere 

Tabele si tipuri de date ale câmpurilor. Constrângeri 

şi valori implicite.   

Prelegere – Discuţii, 

Exemplificare 

1 prelegere 

Prezentare PHPMyAdmin, interfaţa web pentru 

gestiunea sistemului de baze de date MySQL    

Prelegere – Exemplificare  1 prelegere 

Instrucţiuni SQL de definire a structurii bazei de 

date 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Instructiunile şi Elementele de bază ale limbajului 

SQL pentru manipularea datelor 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Evitarea redundanţei informaţiilor, baze de date 

relaţionale 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Clauze JOIN şi funcţii MySQL în interogarile SQL Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Comenzi SQL de actualizare a conţinutului tabelelor Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Crearea şi Utilizarea indecşilor Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Functii de agregare în MySQL Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Crearea şi Utilizarea view-urilor Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Controlul accesului utilizatorilor. Setări de drepturi 

pentru utilizatori. 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Tranzacţii Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Baze de date publice – tehnici de căutare Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Lucrări laborator 
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Noţiuni generale despre bazele de date. 

Descrierea aplicatiei  MySQL   

Discuţii, Exemplificare, Studiu 

individual 

1 lucrare de laborator 

Tabele si tipuri de date ale câmpurilor. 

Constrângeri şi valori implicite.   

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Prezentare PHPMyAdmin, interfaţa web pentru 

gestiunea sistemului de baze de date MySQL    

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Instrucţiuni SQL de definire a structurii bazei de 

date 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Instructiunile şi Elementele de bază ale limbajului 

SQL pentru manipularea datelor 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Evitarea redundanţei informaţiilor, baze de date 

relaţionale 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Clauze JOIN şi funcţii MySQL în interogarile 

SQL 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Comenzi SQL de actualizare a conţinutului 

tabelelor 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Crearea şi Utilizarea indecşilor Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Functii de agregare în MySQL Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Crearea şi Utilizarea view-urilor Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Controlul accesului utilizatorilor. Setări de 

drepturi pentru utilizatori. 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Tranzacţii Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Baze de date publice – tehnici de căutare Studiu individual 1 lucrare de laborator 
 

Bibliografie Obligatorie:  
Notite de curs;  
http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date.html 
http://www.techit.ro/tutorial_sql.php 
http://php.net/manual/ro/security.database.sql-injection.php 
http://www.mysql.com/why-mysql/ 
http://arachnoid.com/MySQL/ 
http://www.atlasindia.com/sql.htm 
http://oit.scps.nyu.edu/~sultans/dbweb/ 
http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentation/CpanelDocs/MySQLDatabases 
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx 
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-create-database.htm 
 

http://www.fao.org/forestry/databases/en/ 

http://nfdp.ccfm.org/index_e.php 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/RussianForests.en.html 

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/home_ru.html 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și din străinătate. 

Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri cât și cu profesori de informatică din învăţământul preuniversitar.  

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1 subiect teoretic  Examen 30% 

10.5. Seminar/Laborator  1 verificare în timpul semestrului 

1 proiect 

Verificare pe parcurs 

Prezentare 

20% 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date.html
http://www.techit.ro/tutorial_sql.php
http://php.net/manual/ro/security.database.sql-injection.php
http://www.mysql.com/why-mysql/
http://arachnoid.com/MySQL/
http://www.atlasindia.com/sql.htm
http://oit.scps.nyu.edu/~sultans/dbweb/
http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentation/CpanelDocs/MySQLDatabases
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-create-database.htm
http://www.fao.org/forestry/databases/en/
http://nfdp.ccfm.org/index_e.php
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/RussianForests.en.html
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/home_ru.html
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Stapânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. 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 

Sef lucr.dr. Rotaru Ancuta 

                         

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucr.dr. Rotaru Ancuta 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Bunea Claudiu 
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Nr. din    

 

Formular USAMV 0208010105 

 

 

 

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)

 Master 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori 
2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2
 A 

Obligativitate3
 DI 

 

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

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 35 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 97  
3.8. Total ore pe semestru 125  

3.9. Numărul de credite
4

 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanică, Fiziologia Plantelor, Legumicultură, Floricultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe derspre cultura plantelor şi modul de obţinere a seminţelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se vor desfăşura pe baza consultarii notiţelor şi a îndrumătorului 

practic, astfel încât 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. 

Modul de desfasurare a lucrărilor practice se vor adapta  in cazul susținerii on-line 

a acestora. 

 

  

4. 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 producere a semintelor si a metrialului săditor. 

Sa inteleaga modul de obţinere a noilor cultivare de plante legumicole şi floricole. 

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 producere a seminţei şi a materialului săditor. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de a crea un program de producere de sămânţă pentru o anumită specie horticolă. 

Sa poata dezvolta programe de producere de sămânţă, la diferite specii, pentru conditii pedoclimetice diferite. 

Sa poata gandi activitati stiintifice referitoare la crearea noilor cultivare, inclusiv montarea unor câmpuri 

experientale de producere de seminţe. 

Sa participe la activitatile de cercetare in laborator si in campul de experiente al disciplinei. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţii masteranzi a cunoştinţelor de specialitate şi formarea 

deprinderilor necesare unui specialist care lucrează în domeniul horticulturii, 

respectiv metodologii de producere de seminţe la speciile legumicole şi floricole, în 

scopul cultivării unor soiuri şi hibrizi cu productivitate ridicată, calitate foarte bună a 

producţiei etc. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor aplicative de specialitate şi formarea 

deprinderilor practice necesare inginerilor horticultori, în scopul determinării 

calitătii semniţelor, a cerificării seminţelor şi materialului săditor. 
 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr de ore – 0 

 

Metode de predare 

-  

Observaţii 
- 

 
 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 

 

  Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor 

de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi 

materialului săditor. Obţienerea certificatului de atestare 

profesională pentru producerea, prelucrarea şi 

comercializarea seminţelor şi materialului săditor. 

 

Elaborarea documentelor pentru multiplicarea, circulaţia 

şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor. 

Completarea formularelor model: Declaraţia de 

multiplicare; Act de control în câmp; Adeverinţă de 

transport seminţe şi material săditor; Declaraţie de 

certificare a loturilor de sămânţă, certificat de valoare 

biologică şi culturală; Buletin de a naliză/informativ/ 

parţial; Etichete oficiale; Certificat de calitate;    

 

Completarea cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor 

fitosanitare pentru seminţe şi matarial săditor. 

Verificarea loturilor semincere. Verificarea actelor care 

atestă provenienţa seminţelor, a condiţiilor de depozitare a 

seminţelor, amplasarea loturilor semincere şi schiţa 

acestora, respectarea asolamentului şi a distanţelor de 

  izolare. 

 

Stabilirea purităţii biologice a culturilor horticole pentru 

sămânţă în vederea certificării. Verificarea uniformităţii 

culturilor semincere şi a stării de sănătate a plantelor. 

Stabilirea punctelor de control şi calcularea purităţii 

biologice. 

 

Determinarea calităţii seminţelor: puritatea fizică  

Determinarea calităţii seminţelor: germinaţia  

Determinarea calităţii seminţelor: masa (greutatea) 

Determinarea calităţii seminţelor: starea de sănătate 

Determinarea calităţii seminţelor: umiditatea 

 

 

 

 

 

Explicaţia, Comunicarea  

 

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 

 

Se folosesc, materiale 

specifice fiecărei lucrări, 

mijloace de informare şi de 

formare a deprinderilor 

practice. 

 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

 

 

 

 

3 lucrari laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

 

 

 

 

 

1 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. MIRELA CORDEA, 2008, Producerea de seminţă şi material săditor hoticol, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
2. SALONTAI, AL. şi colab., 1988, Certificarea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor la culturile de câmp, Ed.Dacia, Cluj 
3.HAŞ, I., 2006, Producerea seminţelor la plantele agricole, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
 4.www.incs.ro; Legislaţia seminţelor şi materialului săditor în România 

Bibliografie Facultativă: 
1. ARDELEAN MARIN, R. SESTRAŞ, MIRELA CORDEA, 2006, Ameliorarea plantelor horticole, Ed.AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Creţu, A., D. Simioniuc, L. Creţu, 2000, Ameliorarea plantelor, producerea şi multiplicarea seminţelor şi materialului săditor, Ed. 

Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
3. Savatti, M., L. Muntean jr., 2002, Caiet de lucrări practice la ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă, 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 

 
 

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 Insuşirea elementelor de calitate a 
seminţelor si materialului saditor şi 
metodologia obținerii acestora. 
Cunoasterea legislaţiei in vigoare 
privind producerea seminţei şi a 
meterialului săditor. 
 

Este prevăzut un examen la 
sfărşitul semestrului 

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- Master  

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de master se alege una din variantele- CA (cunoaştere avansată), PC 

 (pregatire complementară), A (aprofundare), S (sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) 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. Bunea Claudiu 

 

 

In vederea producerii unei seminţe şi a unui material săditor de calitate, în cooncordanţă cu legislaţia în vigoare şi în 

condiţii de eficienţă economică ridicată, studenţii masteranzi efectuează vizite atât la Inspectoratul Teritorial pentru 

Calitatea Seminţelor cât şi la unităţi private care desfăşoară activităţi de producere, prelucrare şi comercializare a 

seminţelor si materialului săditor. 



Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0208010114 

 

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, Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producției horticole în climat controlat 
1.7. Forma de învăţământ I.F. 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Fărăgău-Dragoș Mirela 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect - 

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

Continua 
VP 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 
Obligativitate3 DI 

 
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 1 3.6.seminar/laborator - 
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 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  15 
3.7. Total ore studiu individual 86 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  
 

4.1. de curriculum NU 
4.2. de competenţe NU 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector/on-line laptop 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională 
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C
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te

nţ
e 

tra
ns
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rs

al
e 

Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de diseminare a informațiilor 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea conceptelor specifice domeniului eticii și integrității academice 
Aplicarea celor învățate în domeniul eticii  pentru dezvoltarea profesională și 
morală 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere  a principalelor puncte de vedere privind 
etica academică;  
Formarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații de 
natură etică (dileme etice); 
 Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea, 
respectarea,  implementarea codurilor de etică si integritate profesional 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 
Prezentarea tematicii, obiectivelor, metodelor; 
Introducere. Ce este etica? Ce este integritatea? Abordări 
interdisciplinare şi integrative                1 oră 
 
Tradiții etice                                           2 ore 
 
Recunoașterea propriilor valori             2 ore 
 
Drepturi și obligații academice              2 ore 
 
Plagiatul- identificare, forme, sancțiuni  2 ore 
 
Etică aplicată-discuții asupra anumitor teme-saracie, 
avort, corupție, eutanasie                        2 ore 
Etică aplicată pe domeniul de inginerie horticolă, ce 
facem  bine, ce greșim în profesia noastră  2 ore 
Etica și internetul                                   1 oră 

Metode de predare 
 

.Prelegere, conversație 
 
 
 
Prelegere, conversație 
 
Conversație, Învățare prin 
descoperire, Brainstorming 
Prelegere, Conversație 
 
Prelegere, Conversație, 
Dezbatere 
Dezbatere, Conversație 
 
Dezbatere, Conversație, 
Conversație, Brainstorming 

Observaţii 
 
Stabilirea modului de lucru, 
a comunicării, a formelor de 
evaluare 
 
 
 
Rezolvarea de chestionare, 
prezentări, discuții 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  
 

 
 

 
 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
 
Chiriac V.,(2005), Etica și eficiența profesională, Biblioteca Performanței în carieră, Ed. Bic All, București 
Fish, R., Hura, G. (2013). ―Students‘ perceptions of plagiarism‖, în Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13 (5), pp. 33 
– 45. 
 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 
Murgescu, M. 2017. „Mijloace electronice de verificare a lucrărilor: avantaje, limite, aplicație practică‖, în Deontologie academică. 
Curriculum-cadru, Editura Universității din București. 
 
Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom 
Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti 
 
Bibliografie Facultativă: 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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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  Activitatea din cursul semestrului 
Stăpânirea limbajului 
Implicarea în munca de echipă din 
timpul activităților 

 Verificare pe parcurs 

50% activitatea 
de la curs 

50% proba 
scrisă 

10.5. Seminar/Laborator     
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 ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

                    Titular curs 

                            Lector dr.  Fărăgău-Dragoș Mirela 
 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Ioan-Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208010108 

 

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 Horticultura 
1.3. Departamentul Horticultura și Peisagistica  
1.4. Domeniul de studii Horticultura 
1.5. Ciclul de studii1) Master 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Managementul Producției Horticole în Climat Controlat 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultură a legumelor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Rodica Maria Sima 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Alexandru Ionuț Apahidean 

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

disciplinei 
Continut2 CA 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Fiziologia plantelor, Legumicultură generală, Legumicultura specială 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoștințe privind cultura speciilor legumicole în spații protejate. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se derulează sub formă de discuţii interactive pe baza bibliografiei anunţate 
în prealabil, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. 
Studenţii vor cunoaște, cu cel puţin o săptămână înaintea cursului, tematica ce 
urmează a fi discutată, pentru a participa activ la clarificarea conținutului cursului. 
Pe tot parcursul prelegerii se impune respectarea programului didactic,cu 
asigurarea ordinei și disciplinei.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Efectuarea practică a unor lucrări specifice culturilor fără sol, pe tot parcursul 
timpului rezervat. 
Vizitarea unor unități specializate în culturi fără sol ale speciilor legumicole. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

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 învățământ 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 56 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 44 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
3.4.4.Tutoriala 32 
3.4.5.Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 184 
3.8. Total ore pe semestru 240 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască limbajul horticol specific pentru disciplina Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultură a 
legumelor.  
Să cunoască principalele sisteme de cultură fără sol a legumelor. 
Să cunoască sistemul de dirijarea a factorilor de mediu în culturile fără sol a legumelor. 
Să cunoască dirijarea regimului de nutriție în culturile fără sol a legumelor. 
Să înțeleagă importanța economică a culturilor fără sol. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să demonstreze capacitate de management a culturilor fără sol a legumelor. 

Să poată dezvolta proiecte de înființare a unei ferme de cultivare a legumelor în sisteme fără sol, pornind de la 
condițiile pedoclimatice ale zonei. 
Să participe la activitățile de cercetare din serele și solariile disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca scop însușirea cunoștințelor teoretice și practice privind cultura 
fără sol a legumelor. Un alt obiectiv este ca masterandul să își însușească 
tehnologiile de cultură fără sol practicate speciilor legumicole la nivel mondial 
și în țara noastră. 

7.2. Obiectivele specifice Să poată transpune în practică cunoștințele privind tehnologiile de cultură 
specifice culturilor fără sol a legumelor. 
Să cunoască și să poată dirija factorii care influențează  producția în sistemele 
de cultură fără sol a legumelor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Sisteme de cultură fără sol – clasificare, principii de 
funcționare, avantaje și dezavantaje 
Rolul și funcțiile rădăcinii în cultura fără sol a plantelor 
legumicole 
Substraturi de cultură organice utilizate în culturi fără 
sol 
Substraturi de cultură minerale și sintetice utilizate în 
culturi fără sol 
Dirijarea nutriției minerale și a altor factori de vegetație 
în culturile de legume fără sol  
Culturi fără sol ale tomatelor, castraveților, ardeilor și 
vinetelor 
Culturi fără sol ale altor specii legumicole 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 

Observaţii 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 

1 prelegere – 2 ore 
 

1 prelegere – 2 ore 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28  
Prezentarea principalelor caracteristici ale spațiilor 
protejate folosite pentru culturi fără sol ale speciilor 
legumicole 
Echipamente speciale folosite pentru dirijarea factorilor 
de vegetație în culturi fără sol ale speciilor legumicole  
Prezentarea principalelor substraturi de cultură folosite 
în culturile fără sol ale speciilor legumicole 
Producerea răsadurilor destinate culturilor fără sol ale 
speciilor legumicole 
Sisteme de cultură fără sol practicate la tomate și 
castraveți 
Dirijarea regimului de apă, a nutriției minerale și a altor 
factori de vegetație în culturile fără sol ale tomatelor și 
castraveților  
Lucrări speciale de întreținere aplicate tomatelor și 
castraveților în culturi fără sol  

 
 

Aplicații practice 
 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 
 

Aplicații practice 
 

 
 

2 lucrări practice – 4 ore 
 
 

2 lucrări practice – 4 ore 
 

2 lucrări practice – 4 ore 
 

2 lucrări practice – 4 ore  
 

2 lucrări practice – 4 ore 
 

2 lucrări practice – 4 ore 
 
 

2 lucrări practice – 4 ore 

  
Bibliografie Obligatorie: 

1. Indrea D., Al. S. Apahidean, Maria Apahidean, D. Măniuţiu, Rodica Sima, 2012. Cultura legumelor, Ed. Ceres, Bucureşti; 
2. Resh H.M., 2012. Hydroponic Food Production A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial 
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Hydroponic Grower, CRC Press Taylor and Francis Group. 
3. Sima R., 2021. Note de curs. 
4. Voican V., Lacătuș V., 2002. Cultura protejată a legumelor în sere și solarii, Ed. Ceres, București. 

 
Bibliografie Facultativă: 
 1. Reviste de specialitate 

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

Cunoștințele teoretice și practice ale disciplinei de Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultură a legumelor sunt 
adaptate și îmbogățite în fiecare an cu aspecte noi și moderne ale practicii de producție din fermele specializate în 
cultivarea legumelor în sisteme fără sol. Acest deziderat se realizează prin însușirea informației științifice, prin legătura 
directă și continuă cu producătorii și prin valorificarea rezultatelor cercetării științifice proprii. 

 
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 tematica extrasă  la 
examen Examen 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare  privind cultura fără sol 
a speciilor legumicole 

Prezentare referat 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Prezentarea referatului de documentare și obținerea calificativelor minime de cunoaștere 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); PC* (Pregătire complementară) 
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 Maria Sima 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Șef lucr. Dr. Alexandru Ionuț Apahidean 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0208010109 

 

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 studii1) Master 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii neconvenţionale (fără sol) de cultura a plantelor ornamentale  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Maria Cantor 

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

Sumativă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială, Fitopatologie, Agrochimie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostințe referitoare la componentele utilizate la alcătuirea 

substraturilor de cultură, de spaţiile protejate pentru cultura florilor, de unele cerinţe ale 
plantelor care se cultivă în spaţii protejate, îndeosebi despre nutrienţii folosiţi  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa intrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere și terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie inchise. 

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 si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică cu acces la 
colecţiile de plante floricole tropicale. Disciplina academica 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 50 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite

4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască  limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru cultura plantelor ornamentale; 
Să cunoască care sunt componentele adecvate pentru culturi fără sol;  
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia plantelor ornamentale care se 
cultivă fără sol; 
Sa cunoască principalele specii floricole cultivate în cultivate în spaţii protejate fără sol; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor plantelor ornamentale 
cultivate aplicând tehnologii neconvenţionale în scopul creşterii calitative şi cantitative a producţiei ; 
Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor obţinute în 
culturi fără sol; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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Sa poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
cultivaruri de plante ornamentale care se pretează la cultura fără sol; 
Sa participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Sa poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 
adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  
Sa demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 
tehnologice moderne neconvenţionale asupra structurii si eficienţei economice a culturilor de plante ornamentale. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele referitoare la principalele substraturi organice şi 
minerale utilizate pentru sisteme de cultură fără sol, precum şi aspecte 
morfologice, biologice, ecologice ale plantelor ornamentale destinate culturilor 
fără sol şi tehnologia de cultură pentru culturile fără sol 

7.2. Obiectivele specifice Sa înţeleagă cerinţele ecologice ale plantelor ornamentale pentru a putea fi 
cultivate în cultură fără sol 
Sa cunoască  factorii care influenţează calitatea si productivitatea plantelor 
ornamentale cultivate în culturi fără sol 
Să cunoască care sunt tipurile de spaţii protejate adecvate pentru cultura 
plantelor ornamentale în cultură fără sol 
Să înţeleagă rolul soluţiilor nutritive  pentru culturile fără sol 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere 
 Definiţie, apariţia şi evoluţia culturilor fără sol 
Situaţia actuală la noi şi pe plan mondial a   culturilor 
fără sol. Clasificarea sistemelor de cultură fără sol 
Spații de cultură –sere, solarii 

Hidrocultura şi aeroponica 
Cultura pe strat de soluţie nutritivă  statică şi circulantă 
Cultura pe soluţie nutritivă ca suport plutitor 
Cultura pe film nutritiv NFT 

Cultura aeroponică 
Culturi pe diferite substraturi minerale şi organice 
Culturi pe perlit 
Culturi pe vată minerală 
Culturi pe turbă şi turbă de cocos 
Culturi pe nisip 
Soluţii nutritive utilizate pentru culturile fără sol 
Elemente nutritive necesare plantelor ornamentale 
Reţete de soluţii nutritive 
Tehnologii neconvenţionale de cultură la unele plante 
ornamentale: Anthurium, Chrysanthemum, Euphorbia, 
Dianthus, Gerbera, Lilium, Freesia, Lisianthus, Rosa, 

Metode de predare 
 

Prelegere interactivă și 
Power point 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
1 curs = 2 ore 

2 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
3 prelegeri 
 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
 

3prelegeri 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
Însuşirea componentelor minerale şi organice utilizate 
pentru cultura fără sol la plantele ornamentale 
Studiul elementelor nutritive macro şi microelemente 
pentru culturile fără sol  
Prepararea unor soluţii nutritive la unele specii 
ornamentale 

 
 
Aplicaţii practice 
 
Studiul elementelor nutritive 
 
Aplicaţii practice 
 

1 lab = 2 ore 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 



 3

Producerea materialului săditor folosit la înfiinţarea 
culturilor fără sol 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale 
care se pretează la cultură fără sol 
Vizită la firme specializate în culturi neconvenţionale de 
plante ornamentale 
Verificarea cunoştinţelor 

Aplicaţii practice 
 
Studiul plantelor 
 
Aplicaţii şi demonstraţii 
practice 
Testarea cunostintelor 

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

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2020-2021, Notiţe de curs  
2. Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2015, Culturi floricole fără sol, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
3. Atanasiu Nicolae Eugen, 2009, Culturi horticole fără sol, Ed. ATAR Bucureşti 
4. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
5. Cantor Maria, Buta E., 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
6. Şelaru Elena, 2007, Culturi de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres Bucureşti 
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, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 
  4. Şelaru Elena, 1998 – Plante de apartament, Ed. Ceres 
  5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 2 Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
  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 
 

In 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 privind 
culturile de plante ornamentale fără sol în ţara noastră şi pe plan mondial. 

 

10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea principalelor sisteme de 
hidrocultură  
Cunoaşterea sistemului aeroponic 
Cunoaşterea culturilor pe vată 
minerală, perlit, nisip, turbă 
Cunoaşterea elementelor nutritive 
necesare plantelor, a reţetelor de 
soluţii nutritive pentru culturi 
neconvenţionale 
Aspecte tehnologice neconvenţionale 
la plantele ornamentale studiate 

 
Examen 

oral 

 
 
 
 
 
70% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea substraturilor minerale 
şi organice folosite în cultura fără sol 
Pregătirea unor reţete de soluţii 
nutritive pentru unele specii 
ornamentale 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
pentru cultura fără sol 

Sunt prevăzute 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); CA* (Cunoaştere avansată). 
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. Maria Cantor  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Maria Cantor  

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0208010110 

 

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 studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia producerii seminţelor şi materialului săditor de plante ornamentale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Erzsebet Buta 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Erzsebet Buta 

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

disciplinei 
Continut2 A* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la originea plantelor tropicale, morfologia şi 

biologia speciilor floricole cultivate în spaţii protejate, în climat controlat, precum şi principalele 
aspecte legate de substraturile de cultură, biostimulatorii utilizaţii pentru înrădăcinare 
Să aibă noţiuni de bază privind feritilizanţii folosiţi pe plan naţional şi internaţionali 

 
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 lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică cu acces la 
colecţiile de plante floricole tropicale. Disciplina academica se impune pe toata 
durata de desfăşurare a lucrărilor. 

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 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 122 
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 
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of
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Să cunoască  limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia plantelor ornamentale; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru producerea materialului săditor; 
Să cunoască organele vegetative utilizate pentru înmulţirea speciilor ornamentale; 
Sa cunoască principalele specii de plante ornamentale cultivate în cultivate în climat tropical; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de îngrijire a semănăturilor şi a materialului săditor vegetativ la 
specii floricole ornamentale în scopul creşterii calitative şi cantitative a producţiei ; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
varietăţi din climat tropical şi să stabilească cele mai adecvate pentru aclimatizarea în condiţiile pentru ţara 
noastră; 
Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate; 
Să participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Sa 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 din spaţii controlate. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească la nivelul exigentelor  actuale cunoştinţele referitoare la 
principalele aspecte privind producerea seminţelor şi a materialului săditor de 
categorii biologice superioare la plantele ornamentale din climat tropical  
cultivate în climat controlat 

7.2. Obiectivele specifice Să ințeleagă cerinţele plantelor originare din climat tropical pentru a putea fi 
cultivate în cultură controlată la noi în ţară 
Să cunoască factorii care influentează calitatea materialului săditor 
Să cunoască care sunt cele mai eficiente metode de înmuţire care duc la 
obţinerea unui material săditor calitativ superior  care să corespundă 
standardelor europene 
 Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 
materialului săditor şi creşterea productivităţii şi calităţii acestuia 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
Importanţa producerii de seminţe şi material săditor la 
plantele floricole/  
Producerea seminţelor şi a materialului săditor la 
speciile floricole în România 
Înmulţirea sexuată a speciilor floricole/Caracteristicile 
morfologice, tehnice şi fiziologice ale seminţelor 
Tehnologia de cultură pentru producerea de seminţe la 
plantele floricole anuale, bienale, perene/ pregătirea 
seminţelor pentru semănat, epoci, metode de semnat 
Lucrări generale şi speciale de îngrijire aplicate 
culturilor semincere  
Înmulţirea vegetativă a speciilor floricole/  Înmulţirea 
prin butaşi, Înmulţirea, prin bulbi, tuberobulbi, tuberculi 
şi rădăcini tuberizate, Înmulţirea prin despărţirea 
plantelor şi înmulţirea prin rizomi, Înmulţirea prin 
marcotaj şi înmulţirea prin altoire 
Lucrări de îngrijire aplicate materialului săditor obţinut 
prin metode vegetaive 
Verificarea cunoştinţelor 

Metode de predare 
 

Prelegere interactivă și 
prezentare Power Point 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere = 2 ore 
 
1 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
4 prelegeri 
 
 
1 prelegere 

 
3prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Componentele utilizate pentru alcătuirea substraturilor 
în vederea înfiinţării semănăturilor/componente naturale, 
minerale tratate, sintetice 
Pregătirea substraturilor necesare înfiinţării 
semănăturilor/analize, amestecuri în funcţie de specii 
Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor semincere de plante 
floricole anuale, bienale, perene/lucrări generale şi speciale  
Recoltarea, condiţionarea, selectarea şi pregătirea de 
păstrare a seminţelor/tehnici de recoltare,  
Producerea materialului săditor vegetativ de calitate 
superioară /butaşi, bulbi, tuberculi, tuberobulbi, rizomi, 
divizare 

 
 
Însuşirea componentelor 
 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
 

1 lucr. lab. = 2 ore 
 
2 lucrari laborator 
 
 
1 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
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Vizite şi aplicaţii practice la unităţi producătoare de 
seminţe şi material săditor de calitate superioară, 
AGROSEM, AGROSEL, etc. 
 Verificarea cunoştinţelor 

Aplicaţii practice 
 
 
 

 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2019-2020, Notiţe de curs  
2. cantor Maria, 2015, Floricultură generala-Manual didactic, Ed, AcademicPres Cluj-Napoca 
 Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, Buta E., 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
5. 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  Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 1,  Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
   6. Reviste de specialitate etc. 

 
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 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 a producerii 
plantelor materialului săditor in România si 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 Cunoaşterea principalelor amestecuri de pământ utilizate 
la înmulţirea plantelor ornamentale 
Cunoasterea principalelor metode de producere a 
seminţelor la speciile floricole 
Cunoaşterea principalelor metode de înmulţire vegetativă 
la speciile floricole 
Factorii de mediu care influenţează  
creşterea, dezvoltarea, materialului săditor floricol 
Cunoaşterea lucrărilor  de îngrijire aplicate culturilor 
semincere şi  la materialul săditor 
Biostimulatori de înrădăcinare şi fertilizanţi aplicaţi la 
înmulţirea plantelor floricole 

Examen 
 
 
 

 
 
 
 

70% 

10.5. 
Seminar/Laborator  

Recunoasterea seminţelor la speciile floricole ornamentale 
Recunoaşterea organelor vegetative de înmulţire (bulbi, 
rizomi, tuberobulbi etc) folosite la înmulţirea vegetativă 
Recunoaşterea substraturilor utilizate pentru producerea 
materialului săditor la speciile floricole 
Folosirea biostimulatorilor şi fertilizanţilor  utilizaţi la 
înmulţirea speciilor floricole 
Tehnici de butăşire, altoire etc. 

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); 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 
Conf. dr. Erzsebet Buta 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Conf. dr. Erzsebet Buta 

Data avizării în 
departament 14 
Septembrie 2020 
 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208010111 

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) Master  

1.6.Specializarea/ Programul de studii Producția Plantelor Horticole în Climat Controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Protecția plantelor în climat controlat (Fitopatologie) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Carmen Puia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Carmen Puia 

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

evaluare 
Continua 

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 Fitopatologie generală și specială 

4.2. de competenţe Discipline tehnologice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfășura o activitate individuala cu materialele 

de laborator (planșe, herbare cu plante bolnave, preparate microscopice) puse la 

dispoziție  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p
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n

al
e 

Să cunoască limbajul științific specific pentru disciplina de Fitopatologie 

Să își însușească cunoștințele despre efectuarea controlului fitosanitar și a metodologiei de diagnoză  în principalele culturi 

horticole în climat controlat 

Să recunoască principalele tipuri de boli ale plantelor de cultură 

Să cunoască principiile de combatere integrată a bolilor culturilor horticole 

Să cunoască metodele convenționale de prevenire și combatere a bolilor plantelor horticole în climat controlat 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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er
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le

 Sa demonstreze capacitatea de-a crea un model de combatere al bolilor plantelor cultivate într-un spațiu protejat 

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 și al metodelor convenționale de combatere 

Sa participe la activitățile de cercetare in câmpul de experiențe al disciplinei 

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 învățământ 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 27 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 102 

3.8. Total ore pe semestru 130 

3.9. Numărul de credite4 5 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

Să-și însușească cunoștințele referitoare la metodele de prevenire și combatere al principalilor patogeni din 

culturile horticole în climat controlat 

7.2. Obiectivele 

specifice 

Să poată efectua corect un control fitosanitar al culturilor dintr-o fermă și să poată evalua gradul de atac al 

patogenilor dintr-o ferma 

Sa cunoască metodele convenționale și neconvenționale de prevenire și combatere al principalilor patogeni 

din culturile horticole în climat controlat 

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr de ore – - 

Metode de predare 

 

Observaţii 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 

1 Principiile controlului fitosanitar în spații protejate 

2 Controlul bolilor răsadurilor 

3 Controlul bolilor legumelor solano- fructoase 

4 Controlul bolilor legumelor cucurbitacee 

5 Controlul bolilor legumelor bulboase 

6 Controlul bolilor legumelor vărzoase 

7. Controlulbolilor speciilor floricole pentru parcuri și flori tăiate 

8 Controlul bolilor speciilor floricole cultivate în ghivece 

- Studiul plantelor 

herbarizate 

- Studiul planșelor 

didactice 

- Scheme de 

combatere a bolilor la 

culturile horticole pe 

baza studiului 

bibliografic 

 

 

1 lucrare  

1 lucrare  

2 lucrări  

2 lucrări  

2 lucrări  

2 lucrări  

2 lucrări  

2 lucrări  
Bibliografie Obligatorie: 

1. Baicu T., A. Săvescu, 1986, Sisteme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pe culturi, Ed. Ceres, Bucureşti. 
2. Oroian I., V. Florian, L. Holonec, 2006, Atlas de Fitopatologie, Ed. Academiei Române, Bucureşti 
3. Puia Carmen, 2003, Patologie vegetală, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca; ISBN: 973-8201-16-0, 236 p 
4. Puia Carmen, V. Florian, I. Oroian, 2003, Fitopatologie. Ghid practic, Ed. Digital Data Cluj-Napoca 
5. Puia Carmen, 2005, Fitopatologie. Patografie. Etiologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-651-016-X, 197 p 
6. Puia Carmen Emilia, 2006, Fitopatologie Horticola, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, ISBN 973-751-169-7, 978-973-751-169-0, 315 p  
7. Colecţia de reviste “Protecţia Plantelor” – editată de SPP Cluj 

Bibliografie Facultativă: Resurse web 

 

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 - - - 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Cunoaşterea şi determinarea stării fitosanitare a unei culturi 

Scheme de control fitosanitar la principalele culturi 

Verificări pe 

parcurs 
100% 

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 lucrări laborator/seminarii 

Prof. dr. Carmen Puia 

…………………… 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 

........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0208010207 

 

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 Horticol 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Cultura plantelor ornamentale din climat tropical 1  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Maria Cantor 

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

Continua 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 PC* 
Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la originea plantelor tropicale, morfologia şi 

biologia speciilor floricole cultivate în spaţii protejate, în climat controlat, cerinţele faţă de 
factorii climatici, precum şi principalele aspecte legate de înfiinţarea şi întreţinerea culturilor 
floricol 

 
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 lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică cu acces la 
colecţiile de plante floricole tropicale. Disciplina academica se impune pe toata 
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 16 
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 15 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 48 
3.8. Total ore pe semestru 104 
3.9. Numărul de credite

4 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 pentru disciplina Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia speciilor floricole din climat 
tropical; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru cultura plantelor tropicale; 
Sa cunoască principalele specii floricole cultivate în cultivate în spaţii protejate la sol şi ghivece; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii floricole din climat 
tropical 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 din climat tropical. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
varietăţi din climat tropical şi să stabilească cele mai adecvate pentru aclimatizarea în condiţiile pentru ţara 
noastră; 
Sa poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate; 
Sa participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Sa poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 
adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  
Sa demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 
tehnologice moderne asupra structurii si eficienţei economice a culturilor floricole din spaţii controlate. 

 
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 
ornamentale care se pretează la cultura în spaţii protejate la nivelul exigentelor  
actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să inteleagă cerinţele plantelor originare din climat tropical pentru a putea fi 
cultivate în cultură controlată la noi în ţară 
Să cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea plantelor 
ornamentale cultivate în climat controlat 
Să cunoască care sunt tipurile de spaţii protejate adecvate pentru cultura 
plantelor ornamentale din clipmat tropical 
Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 
materialului săditor şi creşterea productivităţii 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere: definiţie, scop, situaţia actuală la noi şi 
pe plan mondial a   culturilor de plante ornamentale 

tropicale 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor bulboase utilizate în culturi 
forţate: Anemone, Agapanthus, Chinodoxa, Scila,  

Hyacinthus,  Narcissus, Tulipa. 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor ornamentale cultivate în 
climat controlat pentru flori tăiate: Alstroemeria, 

Anthurium, Freesia, Gerbera, Heliconia, Lisianthus, 

Rosa, Strelitzia, Orhidee , Zantedeschia 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor ornamentale decorative 

prin flori  cultivate la ghivece în climat controlat: 
Abutilon, Beloperone, Begonia, Hortensia, Primula, 

Senecio, Saintpaulia, Medinila, Mandevila, 

Streptocarpus, Stephanotis, Passiflora, Protea 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor ornamentale decorative 

prin frunze cultivate la ghivece în climat controlat:  
Asparagus, Begonia, Dracena, Ficus, Ferigi, Monstera, 

Philodendron, Sansevieria, Schefflera, Palmieri 
Cactuşi şi alte plante suculente: Opuntia, Mamilaria, 

Echinocactus, Agave, Aloe, Echeveria, Crassula,  

Metode de predare 
 

Prelegere interactivă și 
Power point 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere = 2 ore 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
3 prelegeri 

 
 
 

 
3 prelegeri 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
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Gasteria, Haworthia 

Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Prelegere 

 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
Producerea materialului săditor folosit la înfiinţarea 
culturilor de plante din climat tropical 
Morfologia speciilor, varietăţii de bulo-rizomantoase 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale 
din climat controlat utilizate pentru producerea de florii 
tăiate 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale  
utilizate ca plante la ghiveci decorative prin flori 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale 
utilizate ca plante la ghiveci decorative prin frunze 
Studiul cactuşilor si a plantelor suculente 
Studiul plantelor ornamentale tropicale din alte familii 
botanice 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Aplicaţii practice 
 
Studiul plantelor 
Studiul plantelor 
 
 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
Studiul plantelor 
 

1 lucr. lab. = 2 ore 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2020- 2021, Notiţe de curs  
2. Cantor Maria, 2016, Floricultură specială-manual universitar, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, 2017, Plante ornamentale de interior-manual universitar, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca  
4., Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
5. Cantor Maria, 2003,  Floricultură generală şi specială, Ed. Risoprint cluj-Napoca 
6. Şelaru Elena, 2007, Culturi de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres Bucureşti 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 
2. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 
3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială -Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
4. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 2,3 Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
5. Reviste de specialitate etc. 

 

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 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 a producerii 
plantelor ornamentale din climat tropical in România si pe plan mondial. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea principalelor aspecte morfo-
decorative, biologice ale speciilor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 
pentru flori tăiate 
Cunoaşterea principalelor aspecte morfo-
decorative. biologice ale speciilor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate la 
ghivece 
Factorii de mediu care influenţează  
creşterea, dezvoltarea, producţia şi calitatea 
florilor din spaţii protejate 
Sisteme de cultură a plantelor floricole 
cultivate în spaţii controlate 
Aspecte tehnologice specifice plantelor 
ornamentale din culturi forţate 

Verificare pe parcurs 
 
 
 
 

 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea plantelor ornamentale bulbo-
rizomantoase care se pretează la culturi forţate 
Recunoaşterea plantelor ornamentale tropicale 
cultivate în spaţii controlate pentru flori tăiate 
Recunoaşterea plantelor ornamentale tropicale 

Sunt prevăzute  3 
verificări pe parcurs 

30% 
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cultivate în spaţii controlate cultivate la 
ghivece decorative prin flori 
Recunoaşterea plantelor ornamentale tropicale 
cultivate în spaţii controlate cultivate la 
ghivece decorative prin flori 
Recunoaşterea plantelor ornamentale tropicale 
cultivate în spaţii controlate cultivate la 
ghivece decorative prin frunze 

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); PC* (Pregătire complementară) 
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. Maria Cantor  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Maria Cantor  

Data avizării în 
departament 
14.09. 2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208010212 

 

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 studii
1) 

Master  

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul Productiei Horticole in Climat Controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Cultura plantelor legumicole din climat tropical  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. Alexandru Ioan Apahidean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Şef lucr.dr. Alexandru Ioan Apahidean   

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

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 Legumicultura generală, Legumicultura specială, Botanica, 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind cultura plantelor legumicole    

 

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 
1 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 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  2 

3.4.5.Examinări 10 

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     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 cunoasca  limbajul agronomic specific pentru disciplina Cultura plantelor legumicole din climat tropical  

Să recunoasca principalele specii legumicole cultivate in climat tropical  

Să isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a productiilor de legume in climat tropical  

Să isi insuseasca tehnologiile de cultura a principalele specii legumicole cultivate in climat tropical  

Să cunoasca si să fie capabil să cultive  in Romania  specii legumicole tropicale valoroase  pentru diversificarea 

sortimentului de legume  “de nisă” din tara noastră 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de-a lucra in domeniul legumiculturii in zonele cu climat tropical  

Sa poata dezvolta proiecte de asigurare a pietei cu legume din climatul tropical  

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la speciile legumicole  

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in investigatii privind posibilit[tile 

de cultivare a speciilor tropicale in Romania  

Sa participe la activitatile de cercetare ale disciplinei 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind tehnologiile de cultură a 

speciilor legumicole cultivate în climat tropical. Cunoaşterea agroecosistemelor 

tropicale şi a speciilor pretabile acestor zone, specii mai puţin cunoscute la noi 

în ţară 

 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga agroecosistemele tropicale.  

Sa-si insuseasca cunoştinţelor teoretice şi practice privind tehnologiile de 

cultură a speciilor legumicole cultivate în climat tropical. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Tehnologia de cultura a batatului  

Tehnologia de cultura a bamelor, fasolei de Lima si 

bobului 

Tehnologia de cultura a porumbului zaharat 

Tehnologia de cultura pentru fetica, rucola,  spanac 

de Noua Zeelanda, basella 

Tehnologia de cultura a legumelor  taro si phisalis 

Tehnologia de cultura a legumelor bostanoase 

cultivate in climat tropical 

 

 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere  

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

  

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

Producere de răsad cla speciile studiate la curs 

Lucrări de întreţinere a rasadurilor 

Înfiinţarea culturilor în câmp (colecţie didactica) 

Lucrări de întreţinere colectie didactica 

Mod de utilizare a legumelor cultivate în climatul 

tropical 

 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. APAHIDEAN MARIA  – Note de curs 
2.  *** -  Cultures protégées en climat méditerranéen, (1990), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; 
3. WENDY HUTTON ,( 1997)  - Tropical vegetables, Tuttle Publishing, USA 
4. WENDY HUTTON , (2001) - Asian vegetables, Tuttle Publishing, USA  
5.  MACMILAN H., (2004)  – Handbook of tropical plants 
6. ***, 2005 – Cultivation of tropical, subtropical, vegetables, spices, medicinal and aromatic plants, National Institute of Industrial 
Recherches 
7.  Reviste specialitate  
8. Surse web  
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Bibliografie Facultativă: 

1. 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 reuniunea anuala a Societatii Romane de 

Horticultura, simpozioane din tara si strainatate unde sunt dezbatute aspectele actuale si perspectivele culturilor  din 

climat tropical  

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Rezolvarea subiectelor de examinare   

Sunt prevazute  4 verificari pe 

parcurs 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator   Sunt prevazute  4 verificari pe 

parcurs 

20% 

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 

Şef lucr.dr. Alexandru Ioan Apahidean   

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr.dr. Alexandru Ioan Apahidean   

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208010213 

 

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 studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Cultura plantelor ornamentale din climat tropical 2  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Maria Cantor 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 PC 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la originea plantelor tropicale, morfologia şi 

biologia speciilor floricole cultivate în spaţii protejate, în climat controlat, cerinţele faţă de 
factorii climatici, precum şi principalele aspecte legate de înfiinţarea şi întreţinerea culturilor 
floricol  

 
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 lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică cu acces la 
colecţiile de plante floricole tropicale. Disciplina academica se impune pe toata 
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 16 
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 15 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 48 
3.8. Total ore pe semestru 104 
3.9. Numărul de credite

4 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 pentru disciplina Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia speciilor floricole din climat 
tropical; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru cultura plantelor tropicale; 
Să cunoască principalele specii floricole cultivate în cultivate în spaţii protejate la sol şi ghivece; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii floricole din climat 
tropical 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 din climat tropical. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
varietăţi din climat tropical şi să stabilească cele mai adecvate pentru aclimatizarea în condiţiile pentru ţara 
noastră; 
Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate; 
Să participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Săpoată 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 și eficienţei economice a culturilor floricole din spaţii controlate. 

 
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 
ornamentale care se pretează la cultura în spaţii protejate la nivelul exigentelor  
actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă cerinţele plantelor originare din climat tropical pentru a putea fi 
cultivate în cultură controlată la noi în ţară 
Să cunoască  factorii care influenteaza calitatea și productivitatea plantelor 
ornamentale cultivate în climat controlat 
Să cunoască care sunt tipurile de spaţii protejate adecvate pentru cultura 
plantelor ornamentale din clipmat tropical 
Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 
materialului săditor şi creşterea productivităţii 

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere: definiţie, scop, situaţia actuală la noi şi 
pe plan mondial a   culturilor de plante ornamentale 

tropicale 

Microclimatul plantelor ornamentale din climat 
tropical: lumina şi umbra, temperatura, umiditatea, 
aerul, substratul de cultură 
Înmulţirea plantelor ornamentale din climat tropical 
Înmulţirea generativă 
Înmulţirea vegetativă 
Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor ornamentale decorative 

prin flori  cultivate la ghivece în climat controlat: 
Agapanthus, Allamanda, Browalia, Camellia, 

Columnea, Hydragea, Iris, Murraya, Nerine, Orhidee 

(Cymbidium, Papelopedilium, Dendrobium, 

Phalenopsis, Stanhopea), Poinsetia, Plumbago, 

Rhododendron, Zanthedeschia, etc. 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale plantelor ornamentale decorative 

prin frunze cultivate la ghivece în climat controlat:  
Aglaonema, Alocasia, Aspidistra, Beucarnea, 

Ceropegia, Fatshedera, Fatsia, Gynura, Hypoestes, 

Maranta, Sanchezia, Scindapsus, Syngonium, Palmieri, 

Ferigi, Plante suculente 

Caracteristici morfologice-decorative, ecologice şi 
tehnologice ale Bromeliilor 
Verificarea cunoştinţelor 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere = 2 ore 
 
 
1 prelegeri 
 
 
2 prelegeri 

 
 
4 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
3 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
Substraturi utilizate la înfiinţarea culturilor de plante din 
climat tropical 
Producerea materialului săditor folosit la înfiinţarea 
culturilor de plante din climat tropical 
Lucrări de înfiinţare a culturilor floricole din climat 
tropical 
Lucrări de întreţinere a culturilor floricole din climat 
tropical 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale  
utilizate ca plante la ghiveci decorative prin flori 
Morfologia speciilor, varietăţii de plante ornamentale 
utilizate ca plante la ghiveci decorative prin frunze 
Studiul bromeliilor 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
 
Studiul plantelor 
 

 
 
1 lucrari laborator = 2 ore 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
3 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2020-2021, Notiţe de curs  
2. Cantor Maria, 2016, Floricultură specială, Ed. AccademicPres Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
4. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 
5. Cantor Maria, Buta E., 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
6. Şelaru Elena, 2007, Culturi de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres Bucureşti.  
 
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, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială -Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
  4. Şelaru Elena, 1998 – Plante de apartament, Ed. Ceres 
  5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 2,3 Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
  6. Reviste de specialitate etc. 

 

 

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 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 a producerii 
plantelor ornamentale din climat tropical in România si pe plan mondial. 

 

10. Evaluare 

 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Factorii de mediu care influenţează  
creşterea, dezvoltarea, producţia şi 
calitatea florilor din spaţii protejate 
Aspecte tehnologice specifice 
plantelor ornamentale din culturi 
forţate  
Cunoaşterea principalelor aspecte 
morfo-decorative. biologice ale 
speciilor ornamentale tropicale 
cultivate în spaţii controlate la 
ghivece decorative prin flori 
Cunoaşterea principalelor aspecte 
morfo-decorative. biologice ale 
speciilor ornamentale tropicale 
cultivate în spaţii controlate la 
ghivece decorative prin frunze 

Verificare pe parcurs 
 
 
 
 

 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicaţii practice privind înmulţirea 
plantelor ornamentale din climat 
tropical 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 

Sunt prevăzute  3 verificări pe 
parcurs 

30% 
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cultivate la ghivece decorative prin 
flori 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 
cultivate la ghivece decorative prin 
frunze 
Recunoaşterea bromeliilor 
Recunoaşterea orhideelor  

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. Maria Cantor  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Maria Cantor  

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208020101 

 

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 studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul Productiei Horticole in Climat Controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GAP  (Good Agricultural Practices) in culturile forţate si protejate  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
S 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Legumicultura generală, Legumicultura specială, Botanica, Fiziologia plantelor  

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind cultura plantelor legumicole    

 

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 

să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuală 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 40 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 80 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 184 

3.8. Total ore pe semestru 240 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro
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si
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n
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Sa cunoasca  limbajul specific disciplinei GAP  (Good Agricultural Practices) in culturile forţate si protejate 

Sa inteleagă termenul de Practici Bune in Agricultură 

Sa inteleaga modul de aplicare a principiilor de Practici Bune in Agricultura in Legumicultură 

Sa inteleaga modul de aplicare a principiilor de Practici Bune in Agricultura in culturile fortate si protejate  

Sa cunoasca posibilitatile de aplicare a conceptului de Practici Bune in Agricultura  la principalele specii de 

legume cultivate in spatii protejate   

Sa isi insuseasca posibilitatile de obtinere a unor productii  ridicate si de  calitate dar respectand principiile 

impuse de conceptul de Practici Bune in Agricultura   

Sa cunoasca  sistemul de implementare a  GAP din Romania si UE 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de-a crea si gestiona  o exploatatie horticola conform principiilor GAP  

Sa poata dezvolta proiecte de implementare a Practici Bune in Agricultura  in Romania  

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la GAP , inclusiv montarea unor experiente 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in investigatii privind Practicile  

Bune in Agricultura si impactul acestora asupra mediului si consumatorului   

Sa participe la activitatile de cercetare  ale disciplinei 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să işi însuşească   cunştinţelor teoretice si practice privind noţiunea de GAP. 

Adaptarea  tehnologiilor din sere si solarii, imbogatirea tehnologiilor clasica cu 

elemente noi  in conformitate cu noţiunea de GAP. 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga importanta implementării conceptului de GAP pentru Romania    

Sa cunoasca  factorii  determinanti pentru ca o exploatatie de culturi fortate si 

protejate sa fie certificata  in conformitate cu normele de Practici Bune in 

Agricultura   

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Notiuni introductive. Definirea notiunii de GAP  

Principiile fundamentale ale GAP. Avantajele  

Spaţii de cultură utilizate in culturile fortate si protejate, 

condiţii pe care trebuie să le îndeplinească, pregatirea 

acestora  pentru cultură 

Producerea răsadurilor de  legume in conformitate cu 

principiile GAP 

GAP in cultura tomatelor in sere, solarii si adăposturi 

joase 

GAP in cultura castravetilor in sere , solarii  si 

adaposturi joase 

GAP in cultura  ardeilor in sere , solarii  si adaposturi 

joase 

GAP in cultura  vinetelor in sere , solarii  si adaposturi 

joase 

GAP in cultura  legumelor verdeţuri  in sere , solarii  şi 

adăposturi joase 

GAP in cultura  altor specii legumicole   in sere , solarii  

si adaposturi joase 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere   

Observaţii 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Practici Bune in Agricultura la pregatirea terenului  

Pregatirea amestecurilor  de pamant. Semanatul speciilor 

legumicole 

Plantarea speciilor legumicole 

Practici Bune in Agricultura in lucrarile   speciale de 

intretinere  aplicate speciilor legumicole 

Calculul pierderilor de caldura din sere  

GAP in lucrarile  de combatere a bolilor si daunatorilor 

din sere si solarii 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 
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Recoltarea şi condiţionarea legumelor in conformitate cu 

normele Practicilor  Bune in Agricultura 

2 lucrari laborator 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
Obligatorie: 

          1.  MARIA APAHIDEAN  -  Note de curs,  
         2. APAHIDEAN Al. S, MARIA APAHIDEAN  ( 2004) -Cultura legumelor şi ciupercilor, Ed. RisoPrint 
          3. INDREA D. si col., (2012 ) -Cultura legumelor, Ed.Ceres Bucureşti  
         4. Reviste specialitate  
         5. Surse web 
 

 
Bibliografie Facultativă: 
                           1. Voican V., Lăcătuş V., (1998) – Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii, Ed. Ceres, Bucureşti 
                           2.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 reuniuneaanuala a Societatii Romane de Pajisti 

unde se intalnesc cu fermierii, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a producerii furajelor 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 Rezolvarea subiectelor de la examen   

Examen 

scris  

 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Examinare cunostinte practice                 Colocviu  20% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la colocviu 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 

Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0208020102 

 

 
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 studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Pregătirea produselor horticole din climat controlat pentru valorificare 
(legume) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Sima Rodica Maria 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Sima Rodica Maria 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 A* 
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, Legumicultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind legumicultura generala şi specială 

 

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 niciun 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 desfășura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziție. Disciplina academică se impune pe toata durata de desfășurare a 
lucrărilor. 
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

 

Să cunoască  limbajul  specific pentru recoltarea, condiţionarea și valorificarea legumelor 
Să cunoască posibilitățile și tehnologia specifică de pregătire a legumelor pentru valorificare 
 

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 36 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 92 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să demonstreze capacitate de organizare a activităţilor de pregătire a produselor legumicole pentru valorificare 

Să poată gândi activități  științifice referitoare la problematica studiată 
Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  
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-și însușească cunoștințele referitoare la pregătirea  legumelor la nivelul 
exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă organizarea comerţului cu legume în țara noastră și la nivel 
european 
Să poată organiza pregătirea produselor legumicole pentru valorificare 
Să cunoască  factorii care influențează calitatea pe fluxul tehnologic recoltare-
valorificare 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14  
Momentul şi tehnica recoltării legumelor din culturile 
forţate şi protejate 
Condiţionarea produselor legumicole  
Procesarea minimă și tehnologii noi de procesare 
aplicate legumelor proaspete 
Ambalarea legumelor proaspete și minim procesate 
Spaţii și condiții pentru păstrarea temporară a legumelor   
Valorificarea legumelor. Standarde specifice 
Bune practici agricole în producerea și procesarea 
legumelor  
Organizarea şi funcţionarea pieţelor pentru valorificarea 
legumelor  

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 

Observaţii 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 

2 prelegeri (2 ore) 
2 prelegeri (2 ore) 

 
3 prelegeri (3 ore) 

 
1 prelegere (1 oră) 
2 prelegeri (2 ore) 

 
2 prelegeri (2 ore) 

 
 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Recoltarea legumelor din culturi forţate şi protejate 
Condiţionarea produselor legumicole 
Ambalarea şi preambalarea legumelor 
Dirijarea factorilor de mediu în depozitele de păstrare 
temporară a legumelor  
Reguli de protecţia muncii pe fluxul tehnologic, 
recoltare-valorificare 

 
Lucrare practică 
Lucrare practică 
Lucrare practică 
Lucrare practică 

 
Lucrare practică 

 
2 lucrări sector 

2 lucrări Piața Agro Transilvania 
1 lucrare Piaţa Agro Transilvania 

1 lucrare sector 
 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Sima Rodica, Măniuțiu D., Sima N., 2017. Tehnologii legumicole. Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Indrea D., Al. S. Apahidean, Maria Apahidean, D. Măniuțiu, Rodica Sima, 2013. Cultura legumelor.  Ed.Ceres, București 
Lazăr V., 2006. Tehnologia păstrării și industrializării produselor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Lazăr V., 2004. Tehnologia valorificării produselor horticole. Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca. 
Sima Rodica, 2021, Note de curs.. 
Bibliografie Facultativă: 
Ciofu Ruxandra,  Stan N, Popescu V, Pelaghia Chilom, Apahidean Al-S, Horgoş A, Berar V, Lauer Kf, Atanasiu N (2003). Tratat de 
Legumicultură. Ed. Ceres, Bucureşti. 
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 și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, fiind dezbătute aspecte actuale 
și de perspectivă a producerii legumelor în Romania 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 Cunoaşterea particularităţilor de pregătire 
a produselor legumicole pentru 
valorificare 

Examen 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui  referat de documentare Susținere de referat  50% 
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în tematica disciplinei 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la referatul de documentare este condiție de prezentare 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. Sima Rodica Maria 

Titular lucrări laborator/seminar 
Prof. Dr. Sima Rodica Maria 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0208020103 

 

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) Master 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Cultura ciupercilor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Măniuţiu Dănuţ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Măniuţiu Dănuţ 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 1 
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 Botanica, Fiziologia plantelor, Legumicultura generala, Legumicultura speciala 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte privind legumicultura  

 

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 activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează 

ca atare. 

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 

lucrărilor. 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 48 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 48 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 144 

3.8. Total ore pe semestru 200 

3.9. Numărul de credite4 6 
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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 Cultura ciupercilor 

Sa recunoasca principalele specii  de ciuperci 

Sa cunoasca posibilitatile si tehnologia specifica de cultivare a ciupercilor 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de organizare si explotare a unei ciupercării 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la cultura ciupercilor 

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 ciupercilor la nivelul 

exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia productiei de ciuperci la nivelul tarii  noastre si a 

Europei 

Sa poata organiza si exploata o ferma de ciuperci 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea ciupercilor 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Obiectivele și scopul cursului 

Aspecte generale privind ciupercile cultivate 

Producerea miceliului pentru cultivarea ciupercilor 

Ciuperca albă (Agaricus ssp.) 

     -importanța culturii 

     -cerințele față de factorii de mediu 

     -pregătirea substratului 

     -însămânțarea substratului cu miceliu 

     -lucrări de întreținere în perioada de împânzire a  

     substratului și cultură 

     -recoltarea ciupercilor 

Bureții de fag (Pleurotus ssp.) 

     -importanța culturii 

     -cerințele față de factorii de mediu 

     -pregătirea substratului 

     -însămânțarea substratului cu miceliu 

     -lucrări de întreținere în perioada de împânzire a  

     substratului și cultură 

     -recoltarea ciupercilor 

Ciuperca parfumată (Lentinus edodes) 

     -importanța culturii 

     -cerințele față de factorii de mediu 

     -pregătirea substratului 

     -însămânțarea substratului cu miceliu 

     -lucrări de întreținere în perioada de împânzire a  

     substratului și cultură 

     -recoltarea ciupercilor 

Ciuperca de paie (Stropharia rugoso-annulata) 

     -importanța culturii 

     -cerințele față de factorii de mediu 

     -pregătirea substratului 

     -însămânțarea substratului cu miceliu 

     -lucrări de întreținere în perioada de împânzire a  

     substratului și cultură 

     -recoltarea ciupercilor 

Cultura trufelor 

    -importanța culturii 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

3 prelegeri 

  

 

 

 

 

 

 

3 prelegeri 

  

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

2  prelegeri 
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     -nutriția trufelor 

     -specii cultivate 

     -alegerea terenului pentru cultivarea trufelor 

     -alegerea esențelor lemnoase pentru cultivarea  

     trufelor 

     -micorizarea rădăcinilor 

     -lucrări de întreținere a culturii 

     -recoltarea ciupercilor 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Recunoașterea speciilor de ciuperci cultivate 

Recunoașterea speciilor comestibile din flora spontană 

Recunoașterea speciilor otrăvitoare din flora spontană 

Tehnici de cultură a miceliului pe medii agarizate 

Tehnici de cultură a miceliului pe boabe de cereale 

Tehnici de cultură a miceliului pe medii alternative 

pentru inoculi 

Pregătirea substraturilor pentru principalele ciuperci 

cultivate 

 

 

Studiul  speciilor şi variet. 

Studiul  speciilor şi variet 

Studiul speciilor şi variet. 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

 

Lucrare practică 

 

 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

 

2 lucrări de laborator 

     Bibliografie Obligatorie: 
Apahidean Al.S., Maria Apahidean, 2004-Cultura legumelor şi ciupercilor 
Apahidean Al.S., D.Indrea,1999-Ciuperci proaspete pe 10 mp, Ed.Grant, Bucureşti 
Apahidean Al.S.,2006-Ciuperci cultivate şi din flora spontană, Ed.Academicpres, Cluj-Napoca 
Indrea D., Al.S.Apahidean, Maria Apahidean, D.Maniutiu, Rodica Sima, 2013, Cultura legumelor, Ed.Ceres, Bucuresti 
Tudor Ioana, 2010, Champignon – Tehnologia de cultură, Ed. Lucman, București 
Tudor Ioana, 2010, Trufele, Editura Nomina Lex, București 
Tudor Ioana, 2004, Ciuperci și miceliu, Ed. Lucman, București 

    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 ciupercilor 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 ciupercilor 

Cunoaşterea tehnologiilor de cultivare 

a diferitelor specii de ciuperci 

Examen 

 

 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea speciilor şi varietăţilor 

de ciuperci 

Insuşirea deprinderilor specifice 

Verificare practica si teoretica 

 

Verificare practică 

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 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); PC* (Pregătire coplementară) 
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 Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0208020104

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 studii1) Masterat
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea
disciplinei

Protecţia plantelor în climat controlat 2 (entomologie)

2.2. Titularul activităţilor de curs -
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/
proiect

Prof.dr. Oltean Ion

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 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 Entomologie, Botanica, Legumiculturã, Floriculturã, Fiziologie, Pedologie
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionarea ecosistemelor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
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. Lucrarea practică este
interactivă. Studenţii pot adresa întrebãri referitoare la conţ inutul expunerii.
Disciplina academicã se impune pe toatã durata de desfãşurare a lucrãrilor.

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 30
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
3.4.4.Tutoriala 5
3.4.5.Examinări 10
3.4.6. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual 115
3.8. Total ore pe semestru 143
3.9. Numărul de credite4 5
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6. Competenţe specifice acumulate

Co
m

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina de Entomologie
Sã înţeleagã funcţionarea ecosistemelor
Sã recunoascã principalele caractere de morfologie externã a unitãţilor sistematice din care fac parte speciile de
dãunãtori
Sã recunoascã simtomatologia atacului produs de cãtre speciile de dãunãtori din spaţiile protejate
Sã înţeleagã ciclul biologic a principalelor unitãţi sistematice din care fac parte dãunãtorii din spaţiile protejate
Sã înţeleagã impactul factorilor ecologici în dinamica densitãţii numerice a dãunãtorilor din spaţiile protejate
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 integratã a dãunãtorilor din spaţiile protejate
Sã perceapã impactul pesticidelor în cadrul unui ecosistem

Co
m

pe
te

nţ
e

tr
an

sv
er

sa
le Sã demonstreze capacitatea de-a elabora scheme de combatere integratã a dãunãtorilor din spaţiile protejate

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 ecosistemele horticole din spaţiile cu climat controlat în
contextul obţinerii unor producţii ecologice

7.2. Obiectivele specifice Sã înteleagã importanţa protecţiei culturilor din spaţiile cu climat controlot
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 – 0

Metode de predare Observaţii

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE
Număr  de ore – 28

Dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor protejate

Monitorizarea factorilor ecologici abiotici care
influenţează dinamica organismelor dăunătoare.

Evaluarea stării fitosanitare a culturilor din spaţii
protejate.

Metode de aplicare a tratamentelor fitosanitare în
spaţiile protejate.

Aplicarea măsurilor de igienă fitosanitară.

Dăunătorii specifici răsadurilor.

Dăunători la tomate. Măsuri fitosanitare aplicate în
cultura de tomate.

Dăunători la castraveţi şi fasole. Măsuri fitosanitare
aplicate în cultura de castraveţi şi fasole.

Dăunători la ardei. Măsuri fitosanitare aplicate în cultura
de ardei.

Dăunători la vinete. Măsuri fitosanitare aplicate în
cultura de vinete.

Dăunători la crucifere. Măsuri fitosanitare aplicate în
cultura de crucifere.

Dăunători la flori tăiate. Măsuri fitosanitare aplicate în

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

Studiul materialului biologic

Studiul materialului biologic

Studiul materialului biologic

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
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cultura de flori tăiate.

Dăunători la florile din ghiveci. Măsuri fitosanitare
aplicate în cultura de flori în ghiveci.

Vizită de documentare la un complex de sere.

Studiul materialului biologic

Studiu de caz

1 lucrare laborator

1 lucrare laborator

Bibliografie Obligatorie:
1. OLTEAN I., T. PERJU, ASEA TIMUŞ, 2001, “Insecte fitofage dăunătoare ale plantelor cultivate”,

Editura Poliam.
2. PERJU T., I. OLTEAN,  ASEA TIMUŞ, 2001, “Acarieni şi nematozi dăunători ai plantelor cultivate”,

Editura Poliam.
3. OROIAN  I., I. OLTEAN, 2003, “Protecţia integrată a plantelor de cultură”, Programul PHARE 2000

(Coeziune economică şi socială), Centrul de pregătire multifuncţională pentru diversificare rurală, Agenţia
de dezvoltare regională Nord-Vest, Cod CAEN 0141, USAMV-Cluj Napoca, Editura AcademicPres.

4. OLTEAN I., MONICA PORCA, GHIZDAVU I., 2004, “Entomologie generală”, Editura Digital Data.
5. 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.

6. PETANEC D., LAVINIA  MICU, I. OLTEAN, T. PERJU, 2005, “Acarieni şi nematozi, dăunători ai
agroecosistemelor”, Editura MIRTON, Timişoara.

7. PETANEC  D., LAVINIA  MICU, I. OLTEAN, T. PERJU, 2009, “Acarieni şi nematozi, dăunători ai
agroecosistemelor”, Editura MIRTON, Timişoara.

8. 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”.

9. FLORIAN TEODORA, I. OLTEAN, 2018, “Entomologie specială“, Editura Bioflux.

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 -
-

-
10.5. Seminar/Laborator Cunoaşterea impactului factorilor

ecologici (abiotici şi biotici) în
dinamica populaţiilor de dãunãtori din
spaţiile protejate.
Cunoaştere metodelor de prevenire şi
de combatere a dãunãtorilor din
spaţiile protejate.
Prezentarea aspectelor de biecologie
şi combatere a speciilor de dãunãtori
prezentate lucrãri de laborator.
Cunoaşterea speciilor de dãunãtori
din spaţiile protejate din cutia cu
material biologic pentru colocviu

Colocviu final oral 100%

10.6. Standard minim de performanţă
Însuşirea informaţiei ştiinţifice transmisã prin 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
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( 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
-

Titular lucrari laborator/seminarii
Prof. dr. OLTEAN  ION

Data avizării în
departament
........ 14.09.2020...............

Director de departament
... Conf. dr. BUNEA Ioan Claudiu...
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Nr.__________din _________                                                                         Formular USAMV 0208020105 

 

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 I Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul  producţiei  horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Pregătirea produselor horticole în climat controlat pentru valorificare (flori) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef Lucr. dr. Rózsa Sándor 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Șef Lucr. dr. Rózsa Sándor 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 
I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 A 

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, Fiziologia plantelor, Floricultură, Arboricultură ornamentală,  

Tehnologia produselor horticole.           

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la caracteristicile fizice, senzoriale, tehnologice şi 

fitosanitare, elemente care servesc la gruparea florilor pe clase de calitate, a tratamentelor care se 

aplică florilor tăiate pentru prelungirea duratei de decor la vază. De asemenea, trebuie  ştiute 

metodele de păstrare şi ambalare  a florilor tăiate, aspectele tehnologice privind valorificarea 

plantelor la ghiveci şi a materialului biologic de înmulţire (bulbi, tuberobulbi, rizomi, etc.). 

 

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 operaţiunilor de către 

studenţi, 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 
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 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 15 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 12 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 92 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 



 2 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoască proprietăţile senzoriale, fizice, tehnologice şi fitosanitare ale florilor tăiate şi plantelor la ghiveci, 

caracteristici pe baza cărora acestea se încadrează în categorii de calitate, pentru prelungirea duratei de menţinere 

a calităţii.    

Să stabilească corect momentul optim de recoltare, condiţiile optime de utilizare, păstrare, transport şi 

comercializare, completate cu metode de ameliorare a caracteristicilor decorative. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 

Să demonstreze capacitatea de a lua în cultură şi comercializa specii sau soiuri mai puţin cunoscute, specii care 

duc la diversificarea sortimentului existent,  şi care să fie solicitate de un număr mare de cumpărători, datorită 

aspectului decorativ superior se valorifică la preţuri concurenţiale cu produse similare din import. 

 

 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aspectelor  legate de valorificarea florilor tăiate şi a plantelor la 

ghiveci în strânsă legătură cu  cererea şi oferta.  

Să demonstreze capacitatea  de promovare şi valorifica specii şi soiuri noi (mai 

puţin cunoscute)  pe piaţa internă şi externă în condiţiile economiei de piaţă. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă sistemul de distribuire al speciilor decorative în funcţie de 

specificul  regional, cerinţele faţă de factorii climatice (decor de toamnă-

primăvară, vară-toamnă, balcoane, etc.), de veniturile populaţiei şi preţul de 

desfacere. 

Să cunoască factorii care influenţează calitatea speciilor decorative pe circuitul 

producător - consumator, să asigure condiţii optime pe durata transportului şi 

comercializării, funcţie de cerinţele fiecărei specii inclusiv la cumpărator 

(pliculeţ  cu substanţe nutritive care însoţeşte buchetul la cumpărare). 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14  

- Recoltarea, manipularea şi condiţionarea florilor tăiate. 

- Metode de păstrarea a florilor tăiate: în condiţii de frig 

în apă (păstrarea umedă); în condiţii de frig fără apă 

(păstrarea uscată); în condiţii de atmosferă controlată şi 

păstrarea hipobarică. 

- Alte tratamente aplicate florilor tăiate. 

- Ambalarea florilor şi condițiile climatice din 

mijloacele de transport şi magazinele de desfacere. 

- Aspecte tehnologice privind valorificarea  plantelor la 

ghiveci. 

- Valorificarea bulbilor, tuberobulbilor, rizomilor şi 

tuberculilor la unele specii floricole perene.     

 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere  

 

Prelegere  

Observaţii 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

- Metode de stabilire a momentului optim de recoltare în 

funcţie de posibiităţile de valorificare. 

- Condiţionarea şi ambalarea florilor în vederea 

valorificării. 

- Lucrări de îngrijire aplicate plantelor la ghiveci înainte 

de valorificare. 

- Determinarea duratei de menţinere a calităţii florilor 

tăiate în soluţii nutritive. 

- Aprecierea calităţii florilor şi a plantelor la ghiveci prin 

analize.   

 

 

Laborator, vizite la unități 

specializate din zonă 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

 

2 lucrări laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

1 lucrare laborator 
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Bibliografie Obligatorie: 

1. Rozsa S., Lazăr V., Gocan T.M., (2020) – Tehnologia produselor horticole 2 - lucrări practice, Ed. AcademicPres, Cluj-
Napoca 

2. Rozsa S., (2019) – Tehnologia produselor horticole 1 – lucrări practice, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
3. Lazăr. V., (2018) – Notiţe de curs.  
4. Amăriuței Alexandrina, (1987) – Păstrarea florilor tăiate, Ed. Ceres, București 
5. Amăriuței Alexandrina, (1994) – Menținerea calității florilor tăiate, Ed. Paco, București 
6. Banu C., (1998) – Manualul inginerului din industria alimentară, vol.I, Ed.Tehnică, București 
7. Beceanu D. și colab., (2003) – Tehnologia produselor horticole, Ed.Economică, București 
8. Beceanu D.și colab., (2003) – Fructe, legume și flori. Metode moderne de prelungire a păstrării în stare proaspătă. 

Conserve de legume și fructe, Ed. MAST, București 
9. Lazăr V., (2006) – Tehnologia păstrării și industrializării produselor horticole, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
10. Marca Gh., Lazăr V., Dumitraș Adelina, (2001) – Tehnologia produselor horticole, Lucrări practice, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca 
11. Șelaru Elena, (1995) – Cultura de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres, București  

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 organizate se 

Asociația ”Amicii Rozelor”, reuniuni semestriale a Societaţii Horticultorilor şi Silvicultorilor din România, unde se 

întalnesc cu producătorii și comercianții din acest sector de activitate, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă, a 

producerii și valorificării florilor tăiate și la ghiveci. 
 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea proprietăților fizice, tehnologice, senzoriale și 
fitosanitare care stau la baza grupării speciilor decorative 
cultivate în spații protejate, pe clase de calitate. 
Comportarea florilor tăiate la păstrare în diferite soluții 
nutritive. 
Aspecte tehnologice referitoare la pregătirea florilor la 
ghiveci și a materialului biologic de înmulțire pentru 
valorificare. 

Examen 
oral 

70% 

10.5. 
Seminar/Laborator  

Cunoașterea aspectelor practice privind stabilirea 
momentului optim de recoltare în funcție de modul de 
utilizare. 
Aspecte tehnologice privind ambalarea, transportul și 
valorificarea speciilor decorative în spații protejate. 

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 

Șef Lucr. dr. Rózsa Sándor 

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  0208020108 

 

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) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul producţiei horticole în climat controlat 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia producerii seminţelor şi materialului săditor de legume 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. Măniuţiu  Dănuţ 

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

evaluare 
Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
A* 

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, Legumicultură specială 

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 
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 48 

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 6 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 92 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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 producerea seminţelor de legume 

Sa recunoasca principalele specii  de legume în faza de seminceri 

Sa cunoasca posibilitatile si tehnologia specifica de producere a seminţelor şi materialului săditor de legume 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de organizare si explotare a unei ferme legumicole pentru producerea seminţelor 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la cultura legumelor pentru seminţe 

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 producerea seminţelor de  legume la 

nivelul exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia productiei de seminţe de  legume la nivelul tarii  noastre 

si a Europei 

Sa poata organiza si exploata o ferma legumicola pentru producerea de seminţe 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea plantelor 

semincere legumicole 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14  

 

Măsuri agrotehnice pentru producerea seminţelor şi 

materialului săditor la legume 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume solano-

fructoase (tomate, ardei, vinete) 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

vărzoase (varză , conopidă, guile) 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină, ridichi, 

sfeclă roşie) 

Tenologia de producere a seminţelor şi materialului 

săditor la legumele bulboase (ceapă, usturoi, praz 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

bostănoase (castraveţi, pepeni, dovlecel) 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

cultivate pentru boabe verzi şi păstăi (mazăre, fasole, 

porumb zaharat) 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

verdeţuri (salată, spanac, cicoare de grădină, cicoare de 

Bruxelles 

Tehnologia de producere a seminţelor de legume 

aromatice şi perene 

Păstrarea seminţelor de legume şi determinarea indicilor 

de calitatea seminţelor 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

1/2 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1/2 prelegere 

 

1/2 prelegere 

 

 

1/2 prelegere 

 

 

1/2 prelegere 

 

1/2 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Pregătirea terenului 

Înfiinţarea culturilor semincere anuale 

Înfiinţarea culturilor semincere bienale 

Lucrări generale de întreţinere 

Lucrări speciale de întreţinere 

Recoltarea şi condiţionarea seminţelor 

Determinarea indicilor de calitate a seminţelor 

 

 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

 

 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

1 lucrare sector 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
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Apahidean Al.S., 1997, Producerea seminţelor de legume, Tipo-Agronomia, Cluj-Napoca 
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 seminţelor de legume 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  

ale speciilor legumicole  

Cunoaşterea tehnologiilor de 

producere a seminţelor de legume 

                 Examen 

 

 

 

70% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea seminţelor şi 

recunoaşterea semincerilor de legume 

 Verificare practica si teoretica 

 

30% 

 

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  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); 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 Claudiu 
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