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1 Bioconservarea germoplasmei vegetale A 0210010101 1 - 2 1 8 E - - - - - -
2 Cadrul organizational si legislativ in domeniul biotehnologiilor A 0210010102 1 - 1 - 4 C - - - - - -
3 Aplicatiile culturilor in vitro in ameliorare CA 0210010103 2 - 2 - 7 E - - - - - -
4 Biologie moleculară A 0210010107 1 - 3 - 7 E - - - - - -
5 Etică și integritate academică PC 0210010108 1 - - - 4 VP - - - - - -
6 Testarea calitatii semintelor si a materialului saditor CA 0210010105 - - - - - - 2 - 2 1 8 E
7 Sist.de ameliorare conventionala si neconventionala A 0210010106 - - - - - - 2 - 2 1 8 E
8 Markeri moleculari. Selectia asistata de markeri A 0210010104 - - - - - - 2 - 2 1 8 E
9 Tehnici de micromultiplicare S 0210010109 - - - - - - 1 - 2 - 6 VP
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Nr. Disciplina formativa*

C S L P Cr FV C S L P Cr. FV
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3 Bioinformatica A 0210020103 1 - 2 8 E - - - - - -
4 Tehnici de analiza moleculara S 0210020104 - - 2 - 6 VP - - - - - -
5 Activitate de cercetare stiintifica CA 0210020105 - - - - - - 30 VP
6 Elaborarea tezei de disertatie pe baza proiectului de cercetare 0210020106 - - - - - - 10 E

5 8 2 30 - - - 30
30 30

* Discipline:
CA - Cunoaştere avansată
PC - Pregătire complementară
A - Aprofundare
S - Sinteză

An de studii : 2 (2021/2022)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
An de studii : 1 (2020/2021)

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

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

Cod 
Semestrul 3 (14 sapt) Semestrul 4 (14 săpt)

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

Total:  ore/credite/săptămână
Total / an 15 18

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

10 sapt
4 sapt.

Total:  ore/credite/săptămână
Total / an 15 16
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Nr.__________din _________                                                                      Formular USAMV 0210010101 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură și Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1 Master 
1.6. Specializarea / Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Bioconservarea germoplasmei vegetale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Șef lucr. dr. Cătălina DAN 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. 
Semestrul

1 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 A
Obligativitate3 DI

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De 
curriculum 

Nu e cazul 

4.2. De 
competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu sau specialitate, de la 
celelalte discipline din anul I de master 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. De 
desfăşurare a 
cursului 

Curs interactiv în care se încearcă atragerea şi participarea studenţilor masteranzi la 
problematicile abordate şi la discuţii pe marginea expunerii. Se impune respectarea 
disciplinei universitare (punctualitate, ţinută şi comportament adecvat din partea cadrelor 
didactice şi studenţilor, respect reciproc etc.), în condiţiile dezvoltării unei relaţii de 
parteneriat între student şi profesor, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii 
rezultatelor învăţării. Cadrul didactic îşi asumă proiectarea metodelor şi a mediilor de 
învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 
transmite doar informaţii. 
 În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.

3.1. Număr de ore pe săptămână - 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator + proiect 1+1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. laborator + proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 44 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 56 
3.4.4. Tutorială 24 
3.4.5. Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 169 
3.8. Total ore pe semestru 225 
3.9. Numărul de credite  9 
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5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului/ 
proiectului 

Lucrările practice şi proiectul se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu 
noţiunile de la curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea 
materialelor de studiu şi laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau 
suporturilor puse la dispoziţie. Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele 
învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 
formarea competenţelor specifice, profesionale şi transversale.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a 
selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea 
rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise 
lucrărilor de menţinere şi perpetuare în condiţii optime a biodiversităţii ecosistemelor. Competenţele 
dobândite, ca ansamblu unitar şi dinamic, trebuie să asigure dimensiunea cognitivă şi elementele 
structurale de bază ale cunoştinţelor şi abilităţilor, exprimate prin: cunoaştere, înţelegere şi utilizare 
adecvată a limbajului specific disciplinei; explicare, interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare a 
problemelor specifice; reflecţie critică şi constructivă; creativitate şi inovare. 
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Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend managementul biodiversităţii 
ecosistemelor, prin capacităţi de natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor materiei cu cele 
de la alte discipline, corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin 
perspectiva valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În acest sens, se are în vedere formarea 
unor abilităţi de lucru în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile specifice disciplinei, 
tehnologia informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, precum şi 
capacitatea şi deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit 
antreprenorial, recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, valorilor şi eticii profesionale. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţii masteranzi a cunoştinţelor referitoare la bioconservarea 
ecosistemelor, aplicarea metodelor moderne de investigare şi cunoaştere a bioconservării 
germoplasmei, pentru menţinerea și perpetuarea biodiversităţii. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare în scopul investigării, studiului şi cunoaşterii bioconservării 
germoplasmei vegetale pentru perpetuarea biodiversităţii. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 

Aspecte generale privind biodiversitatea. Definiţia biodiversităţii. Scurt istoric al 
conceptului de  biodiversitate. Complexitatea conceptului de  biodiversitate. 
Apariţia, evoluţia organismelor şi riscul la care este supusă biodiversitatea. 
Biodiversitatea - fundamentul existenţei umane. Definirea principalelor noţiuni 
utilizate în biodiversitate. 
 

Protejarea şi conservarea biodiversităţii. Conceptul de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii. Obiective şi strategii urmărite în protecţia şi conservarea 
biodiversităţii: Obiectivele conservării biodiversităţii. Strategiile conservării 
biodiversităţii. Tipurile de biodiversitate şi valoarea biodiversităţii. Noţiuni 
generale privind organizarea sistemică a materiei vii. Istoricul conservării 
biodiversităţii. Biodiversitatea ca ştiinţă şi legătura acesteia cu alte discipline. 
Principiile de conservare a biodiversităţii

4 
(14,3%) 

1-2 
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2 

Elementele  structurale  şi  factorii  de  influenţă ai biodiversităţii. Elementele 
structurale ale biodiversităţii. Clasificarea organismelor: specia, populaţia, 
cultivarul - forme ale biodiversităţii create de om. Factorii de influenţă ai 
biodiversităţii: Factorii primari de influenţă ai evoluţiei. Diversitatea şi 
uniformitatea genetică sub acţiunea antropogenă. Vulnerabilitatea genetică. 
Eroziunea genetică. 
 

Identificarea componentelor biodiversităţii. Posibilităţi de colectare a resurselor 
genetice: Metode folosite în colectarea biodiversităţii. Organizarea activităţii de 
explorare-colectare 

6 
(21,4%) 

3-4-5 

3 

Conservarea resurselor vegetale “in situ”. Adoptarea strategiei de conservare “in 
situ”. Precizarea obiectivelor urmărite: Clasificarea speciilor ameninţate. 
Numărul speciilor de plante vasculare ameninţate. Cunoaşterea mecanismelor 
naturale care asigură biodiversitatea: Structura genetică a populaţiilor. 
Transmiterea genelor în populaţiile panmictice. Identificarea şi alegerea speciilor 
în vederea conservării. Zone de protecţie şi conservarea „in situ”: ariile protejate 
şi neprotejate 

6 
(21,4%) 

6-7-8 

4 

Studiul resurselor vegetale „in situ” şi în băncile de gene. Băncile de gene. 
Modalităţile de conservare în băncile de gene: Conservarea prin seminţe. 
Conservarea „in vitro”. Conservarea prin creştere redusă „in vitro”. Conservarea 
prin cryostocare. Conservarea biodiversităţii în bănci de gene „ex situ”. 
Conservarea în colecţii de câmp. Grădinile botanice: Obiectivele conservării 
biodiversităţii în grădinile botanice. Istoricul şi diversitatea grădinilor botanice. 
Principalele grădini botanice ale lumii. Conservarea biodiversităţii în grădinile 
botanice 

6 
(21,4%) 

9-10-
11 

5 

Programe elaborate pentru îmbunătăţirea activităţii  de protejare şi conservare a 
biodiversităţii. Programe naţionale: Necesitatea elaborării programelor pentru 
protejarea biodiversităţii. Tipuri de programe naţionale. Programe internaţionale. 
Legislaţiile naţionale. Înţelegeri şi recomandări internaţionale. Tratate 
internaţionale referitoare la biodiversitate. Utilizarea biodiversităţii. Sistemul 
mondial informaţional al resurselor genetice. Accesul la resursele genetice: 
accesul restricţionat, accesul regularizat.

6 
(21,4%) 

12-13-
14 

 Total CURS 
28 

(100%) 
14 

 
 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul 

Observaţii 

Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 Evaluarea factorilor geografici şi ecologici în vederea colectării biodiversităţii; a 
tipurilor de biodiversitate: genetică, specifică, a ecosistemelor, a peisajului. 
Metode de studiu: indici de biodiversitate, releveuri, bioforme, geoelemente, 
indici autoecologici, abundenţă, frecvenţă. Prelucrarea datelor: spectre ecologice. 
Descriptorii de paşaport folosiţi pentru diferite plante (IPGRI + FAO). 

2 
(14,3%) 

1-2 

2 Analiza factorilor care conduc la modificarea biodiversităţii. Factori ce modifică 
biodiversitatea: factorul istoric, heterogenitatea mediului, competiţia, 
predatorismul, variabilitatea climatică etc. Analiza zonelor de studiu 
(ecosistemelor): de câmpie, pădure, lac, râu etc. Reprezentări grafice: 
histograme, reprezentări liniare, exponenţiale sau logaritmice. Prelevarea 
probelor: Stabilirea numărului şi distribuţiei amplasamentelor de recoltare. Tipul 
probei recoltate în funcţie de caracteristicile speciei (biologia acesteia, tipul de 
polenizare şi de înmulţire a plantelor etc.). Mărimea optimă a probelor. 

2 
(14,3%) 

3-4 

3 Organizarea explorării biodiversităţii după metode specifice: - explorarea în cadrul 
unor ecosisteme de tipul parcurilor naţionale, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii 
ştiinţifice etc.; - explorarea unor ecosisteme naturale sau artificiale, în regiuni diferite 
ale planetei, care nu sunt supuse protecţiei organizate. Analiza modificării 

2 
(14,3%) 

5-6 
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biodiversităţii în cazul unor accidente ecologice, cauzate de alunecări de teren, 
erupţii vulcanice, taifunuri, cutremure, incendii, deversări de produse petroliere, 
tăieri neraţionale. Studiul efectelor (modificarea habitatelor, distrugerea 
biodiversităţii etc.) şi a măsurilor de contracarare sau remediere a consecinţelor 
(reîmpăduriri, repopularea ariilor afectate cu speciile dispărute etc.).

4 Analiza structurii genetice a populaţiilor, ca factor ce asigură perpetuarea 
biodiversităţii. Transmiterea genelor în descendenţele populaţiilor panmictice. 
Analiza modificării biodiversităţii în urma unor factori naturali sau accidentali 
(schimbări climatice, creşterea populaţiei globului, accidente ecologice etc.). 

1 
(7,1%) 

7 

5 Studiul şi evaluarea resurselor genetice forestiere, pomicole, la viţa de vie, la 
plantele cu înmulţire generativă (prin seminţe). Posibilităţi de menţinere şi 
sporire a biodiversităţii în condiţii „in vitro”, cryostocare, prin înfiinţarea 
băncilor de gene „ex situ”. Grădini botanice. 
Studiul biodiversităţii animalelor „in situ” şi „ex situ”. Băncile de gene. 

2 
(14,3%) 

8-9 

6 Vizitarea unor areale sau unităţi reprezentative pentru studiul biodiversităţii 
(arboretul de la ICAS Simeria, Colecţiile Naţionale de la SCDP Cluj, Suatu-Cluj, 
Arcalia), colecţii de germoplasmă (Banca de Resurse Genetice Vegetale de la 
Suceava), grădini botanice (Cluj-Napoca, Jibou). 

5 
(35,7%) 

 

10-11-
12-13-

14 

 
Total Lucrări practice 

14 
(100%)

14 

8.3. PROIECT 
Număr  de ore – 28  

Metoda de predare: studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul, proiectul 

Observaţii 

 Proiect (ex: studiu de caz etc.) 
Conţinutul proiectului (proiectul se va elabora sub formă de studiu de caz) 
Inventarierea şi monitorizarea biodiversităţii locale/zonale 
Analiza factorilor care duc la modificarea biodiversităţii 
Protejarea biodiversităţii la nivel local/zonal (naţional, internaţional) 

14 
(100%) 

1-14 

Bibliografie obligatorie: 
Enescu V, Cherecheş D, Randiu C (1997). Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice forestiere. Ed. 

Agris. 
Ghidra V, Botu M, Sestraş R, Botu I (2004), Biodiversitate şi bioconservare. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.

Bibliografie facultativă: 
Berca M (1998). Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor. Ed. Grand, Bucureşti. 
Botu I, Botu M (2000). Protecţia şi conservarea biodiversităţii. Ed. Conphys, Rm. Vâlcea. 
Cristea M (1988). Evaluarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale. Ed. Academiei, Bucureşti. 
Frankel OH, Soule ME (1981). Conservation and Evolution. Cambridge Univ. Press, New-York. 
Heywood VH, Watson RT eds. (1995). Global Biodiversity Assessment. Cambridge Univ. Press. 
Wilson EO, Peter FM eds. (1988). Biodiversity. Washington, D.C., National Academy Press. 
http://www.redlist.org  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei este permanent raportat şi coroborat la noutăţile în domeniu, precum şi la aşteptările 
reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor şi 
competenţelor dobândite de studenţi 
respectă principiile docimologice, 
respectiv obiectivele, cerinţele şi 
criteriile corespunzătoare conţinuturilor 
predate. Se urmăreşte verificarea 

Examen sumativ, oral sau scris, în care 
se evaluează cunoştinţele şi 
competenţele studenţilor pe baza 
cerinţelor şi criteriilor anunţate la 
începutul semestrului de către titularul 
disciplinei. Întrucât notele finale sunt 

70% 
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obiectivă a însuşirii unor cunoştinţe şi 
deprinderi fundamentale în baza unor 
standarde minimale; diferenţierea 
performanţelor studenţilor după 
cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 
urmărirea progresului, încurajarea şi 
recunoaşterea realizărilor proprii ale 
studentului în domeniul evaluat.  

întregi (de la 10 la 1), titularul de 
disciplină (curs) va informa studenţii la 
începutul semestrului privind modul de 
calculare a notei finale şi eventuala  
rotunjire până la întreg a acesteia, în 
funcţie de rezultatele obţinute de 
studenţi la curs şi lucrări practice 
(proiect). 

10.5. 
Seminar 
/ Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului 
de însuşire a  cunoştinţelor şi 
deprinderilor în funcţie de potenţialul 
studentului; nivelul,  calitatea şi 
temeinicia cunoştinţelor (deprinderilor) 
în raport cu obiectivele didactice şi 
operaţionale ale disciplinei, dar şi în 
raport cu acumulările anterioare 
(iniţiale); modul de prezentare a 
cunoştinţelor, interpretare, corelare, 
extrapolare, utilizare şi aplicare a 
cunoştinţelor; gradul de implicare al 
studentului (implicare, iniţiativă, 
participarea la activităţile de 
învăţământ, la programele 
compensatorii de aducere la nivel a 
celor slab pregătiţi etc.).

Evaluarea performanţelor studenţilor se 
realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin teste 
curente şi periodice, teste (verificări) 
finale, lucrări (proiecte), sau colocviu. 
Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup, lucrări 
practice, referate, recenzii, teste 
periodice etc. 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) 
din Legea Educaţiei Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 
minimale aferente disciplinei şi promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau 
colocviu, este condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condiţie 
preliminară de care depinde promovabilitatea. 

 

1 Ciclul de studii - Master      
2 Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de master se alege una din variantele - CA (cunoaştere 
avansată), PC  (pregătire complementară), A (aprofundare), S (sinteză). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina 
opțională) DF (disciplina facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Titular lucrări practice/proiect 

Șef lucr. dr. Cătălina DAN 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 



 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0210010102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Cadrul organizaţional şi legislativ în domeniul biotehnologiilor  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

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

2.4. Anul de studiu I 2.5. 

Semestrul 
I 

 

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 Genetică, Biotehnologii, Producere de sămânţă şi material săditor 

4.2. de competenţe Drept şi legislaţiie agrară 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. In cazul sustinerii online a cursurilor, metodele de predare vor fi 

adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea notitelor, 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. In cazul 

sustinerii online a lucrarilor practicee, metodele de predare vor fi adaptate. 

 

 

 

 

 

 

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 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 14 

3.4.4.Tutoriala 8 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  limbajul specific legislaţiei şi biotehnologiilor 

Sa inteleaga modul de obţinere a noilor cultivare prin metodele ingineriei genetice 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de a aplica legislaţia in vigoare aferentă biotehnologiilor 

Sa poata dezvolta programe legislative in domeniul biotehnologiilor 

Sa poata gandi activitati legislative adecvate plantelor modificate genetic 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însusirea de către masteranzi a prevederilor legale privind crearea şi utilizarea,în 

România şi în UE, a produselor biotehnologice si a organismelor modificate 

genetic. 

7.2. Obiectivele specifice Insusirea legislaţiei aferente biotehnologiilor agricole şi formarea deprinderilor 

practice necesare aplicării acestora. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Cadrul legislativ intern (România) privind 

organismele modificate genetic (OMG), lansarea si 

distribuţia lor la consumatori 

 - Specile admise în România pentru experimentare, 

producere si lansare a OMG-urilor 

 - Căi de obţinere a OMG-urilor profitabile în agricultură 

si horticultură pentru speciile admise 

 - Alternative la modificarea genetică cu eficienţă 

biologică si economică similară 

Cadrul legislativ european privind organismele 

modificate genetic (OMG), lansarea si distribuţia lor 

la consumatori 

 - Specile admise în Uniunea Europeană pentru 

experimentare, producere, import si lansarea OMG-

urilor 

 - Căi de obţinere a OMG-urilor profitabile în agricultură 

si horticultură pentru speciile admise în UE 

- Alternative la modificarea genetică cu eficienţă 

biologică si economică similară recomandate de UE 

Trasabilitatea OMG, cerinţă fundamentală a 

legislaţiei românesti si europene privind crearea de 

soiuri noi prin manipulare genetică 

- Metode de relevare a trasabilităţii OMG în produsele 

agroalimentare 

- Nivele maxime admise de compusi originari în OMG 

pentru cele mai importante produse agro-alimentare, 

conform legislaţiei UE si a celei Românesti 

Metode de predare 

 

 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere  

Observaţii 

 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

 

 

1 prelegere = 2 ore 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

 

-  Organizarea si funcţionarea Inspecţiei pentru controlul 

organismelor modificate genetic (ISCOMG) 

- Prevederile legislaţiei naţionale privind organismele 

modificate genetic 

- Prevederile legislaţiei europene privind organismele 

modificate genetic - Directiva 2001/18/CE 

Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 49/2000 

 

 

 

 

 

Metoda activ-participativă 

de predare.  

  

În cadrul fiecărei şedinţe se 

prezintă importanţa teoretică 

 

 

 

1 lucrare  laborator = 2 ore 

 

 1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

 



 

privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi 

comercializare a O.M.G. prin tehnicile biotehnologiei 

moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 23 mai 

2007 privind introducerea deliberata în mediu si 

introducerea pe piata a organismelor modificate genetic 

- ORDIN nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea 

cultivatorilor de plante modificate genetic 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 

decembrie 2005privind protectia mediului 

- HOTARÂRE nr. 173 din 9 februarie 2006 privind 

trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate 

genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru 

animale, obtinute din organisme modificate genetic 

şi aplicativă a lucrării 

curente, detaliindu-se cele 

mai semnificative aspecte 

aferente temei discutate. 

1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

 

1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

 

 

 

1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

 

1 lucrare  laborator = 2 ore  

 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Lege nr. 247 din 30/06/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. 

2. ORDIN nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic 

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului 

4. HOTARÂRE nr. 173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si 

trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic 

5. Regulamentului (CE) nr. 503/2013 privind cererile de autorizare pentru produse alimentare şi furaje modificate 

genetic 

6. DIRECTIVA (UE) 2015/412 a Parlamentului european şi a consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 

2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea 

organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. www.infomg.ro  

2. www.europa.eu  

3. www.ansvsa.ro  

4. Reviste de specialitate. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea cunoaşterii legislaţiei acuale a organismelor modificate genetic atât la nivel naţional cât şi la nivel european. 

In acest sens, materanzii sunt informaţi, prin vizite la Direcţia Agricola, compartimentul OMG-urilor, despre 

comercializarea, trasabilitatea şi etichetarea OMG-urilor.  

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea aspectelor legate de 

organizarea si legislaţia 

biotehnologiilor in Romania si UE.  

Răspunsuri cât mai corecte şi mai 

complete la subiectele de examinare.  

 

Colocviu 

 

 

 

70% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Insusirea modului de obtinere a 

cultivarelor rezistente la stres biotic si 

abiotic ale diveselor specii horticole. 

 

Prezentarea unui referat  

 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice si legislative transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil.  
1
Ciclul de studii- Masterat  

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. Claudiu Bunea 

 

http://www.infomg.ro/
http://www.europa.eu/
http://www.ansvsa.ro/
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0101030106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
0210010103  Aplicațiile culturilor in vitro în ameliorare  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Corina Cătană 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof.univ.dr. Corina Cătană  

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

(E) 

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 Genetica, Fiziologie, Botanica, Micropropagare 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la biologie structurală și functională   

 

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 protocoalelor tehnice specifice 

fiecărei acrivități practice, fiecare masterand va desfasura o  activitate individuala 

cu materialele de laborator puse la dispozitie si descrise in indrumatorul tehnic al 

temei. practice.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 

lucrarilor. 

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 50 

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 40 

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 155 

3.8. Total ore pe semestru 225 

3.9. Numărul de credite
4 7 
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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 disciplinei de Micropropagare 

Sa inteleaga mecanismele de funcționare a unui organism vegetal obținut in vitro în vederea studiilor și 

cercetărilor cu caracter științific 

Sa stapaneasca sistemul de utilizare adecvată a principalelor procese biologice care concură la regenerarea unui 

organism vegetal  în condiții de manipulare in vitro 

Sa cunoasca principalele tehnici de clonare și îmbunătățire genetică a formelor  de interes științific cu care a ales 

să lucreze (proiectele individuale)   

Sa demonstreze capacitatea practică cerută tehnicilor de înmulțire in vitro  

Sa poata dezvolta proiecte de cercetare prin tehnici științifice avansate  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa isi insuseasca caile de sporire și diferențele cantitative si calitative cerute de testele de analiză științifică 

Sa cunoasca  sistemul de accesare, gestionare și schimbul informațional din Romania si UE 

Sa cunoasca  sistemul legislativ impus materialului biologic modificat genetic 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in dezbateri și exprimări de opinie 

privind impactele tehnologice asupra produselor biotehnologiei vegetale 

Sa poata gandi și evalua activitati  stiintifice referitoare la studiul materialului biologic vegetal 

Sa participe la activitatile de cercetare și extracurriculare (Cercul științific de BioArtă) ale disciplinei 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Informaţiile teoretice din cadrul tematicii de curs, completate cu exemplele 

practice prezentate au ca scop fundamentarea noţiunilor specifice disciplinei  

Sa inteleaga mecanismele funcționale vegetale și nivelele lor de manipulare  

Sa poata interpreta specific calitatea si productivitatea materialului biologic  

7.2. Obiectivele specifice Familiarizarea şi formarea masteranzilor în probleme de analiză şi politică de 

dezvoltare comunitară şi regională, prin conjugarea abordărilor de tip sociologic 

şi ştiinţific (regulamente, acte normative) 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza aprecierea corespunzătoare a rolului 

social al ştiinţei şi a impactului cercetării ştiinţifice asupra societăţii  

 Fundamentarea cunoașterii și practicii eticii profesionale a cercetării. 

Respectarea normelor și a normativelor legislative ale Bioeticii. 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

C1 Notiuni introductive 

PARTEA I: Clonare  
C2 Etapele micropropagarii: 

C3 Nutritia plantelor in vitro. Rolul compusilor organici si anorganici. 

C4 Organogeneza directa: cultura de meristeme 

C5 Organogeneza indirecta - cultura de calus. Embriogeneza somatica 

PARTE a IIa: Inginerie genetica pentru obtinerea de material saditor 

imbunatatit:  

C6   Mutageneza in vitro  

C7   Obtinerea de plante haploide. Cultura de ovare si polen.  

C8   Tehnici de obtinere a unui OMG 

C9   Exploatarea OMG -normative legislative 

C10  Protoplasti. Hibridare somatica. Cibrizi.  

PARTA a IIIa: Conservarea materialului biologic destinat micromultiplicarii 
C11  Biodiversitate.Colectii documentate de germoplasma.  

C12  Bioconservare. Pastrarea resurselor de germoplasma pe termen scurt si mediu  

C13  Bioconservare. Crioconservaea 

C14  Tema la propunerea studentilor 

Metode de 

predare 

Prelegere  

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Sapt 1   LP1 Notiuni introductive si administrative. Protectia muncii.  

Sapt 2   LP2 Sterilizarea. Asepsia. Metode si tehnici de laborator 

Sapt 3   LP3 Prepa rarea unui mediu de cultura. Solutii stoc 

Sapt 4   LP4 Inițierea unei culturi in vitro din meristeme (film). 

Sapt 5   LP5 Multiplicarea. Aclimatizarea 

Sapt 6   LP6 Seminar 1: Opinie personală asupra utilizării clonelor  

Sapt 7   LP7 Surse de documentare. Alegerea temelor de proiect  

Sapt 8   LP8 Cultura de calus (film- Embriogeneza somatica). 

 Multiplicarea, aclimatizarea si transferul ex vitro 

Sapt 9   LP9 Obținerea de haploizi. Polenizarea in vitro 

 

 

Prezentare laborator  

Studiul plantelor 

Tehnică  

Tehnică  

Tehnică 

Participativ 

Participativ 

Descriptiv/demonstrativ 

 

Studiul plantelor 

 

 

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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Sapt 10 LP10 Tehnici de inginerie genetica. Hibridare somatica (film) 

Sapt 11 Seminar 2 Tehnologiile moderne: soluție sau problemă?  

Sapt 12 LP12 Transformarea genetica directă  (Agrobacterium sp. ) 

Sapt 13 Seminar 3 Prezentare proiect individual. 

Sapt 14 Seminar 4 Test grilă 

Tehnică 

Participativ 

Descriptiv/demonstrativ 

Participativ 

Participativ 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Corina Cătană- Micropropagarea: conservarea și manipularea geneticã in vitro Curs, (publicat în 2016) 
2. Corina Cătană- Compediul protocoalelor practice și al Fișelor tehnice ale Laboratorului de Cercetare a Biodiversității și 

bioconservării (manual tehnic) 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Corina cătană- Biotehnologii celulare, Ed. Rrisoprint, 2005 
2. Corina Cătană- Micropropagarea –indrumător practic Ed. Rrisoprint, 2005 

 

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 conferințe științifice și la întălnirile periodice ale 

Societatii de Horticultură și Silvicultură unde se intalnesc cu fermierii, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a 

producerii materialului de înmulțire prin metode  biotehnologice 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 In urma cursului, seminariilor şi a 

referatelor studenţii vor avea 

cunoştinţele necesare aplicării unui 

sistem de studiu practic în domeniul 

biotehnologiei aplicate 

(micropropagare şi conservare), ca 

urmare a prezentărilor unor studii de 

caz, scenarii reale şi problematica 

actuală în biotehnologia comercială. 

Datorită sistemului interactiv, 

constând din prezentări de materiale, 

discuţii, dezbateri, cursul va asigura 

dezvoltarea principiilor de abordare, 

justificarea pertinentă, formarea unui 

limbaj adecvat şi a unei gândiri 

analitice şi sintetice a conceptelor 

prezentate. 

 

 

Examen  oral: intrebari teoretice 

din curs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Seminar 1 (sapt. 9)                                                   

Seminar 2  (sapt. 14)  

Situatia prezentei. Activitati 

extracurriculare            

Examinare orală 

Test grilă 

 

15% 

15% 

 

5% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei teoretice si tehnica lucrarilor practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere la verificarile 

pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

Data completării 

8 sept.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr. Corina Cătană 

Catana 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Proff.univ.dr. Corina Cătană 

Catana 

Data avizării în 

departament 

14 sept 2020 

 

Director de departament 

Conf.univ.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0210010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Biologie moleculară 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

A 

Obligativitate
3 

DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Biotehnologii, Genetică, Biochimie, Ameliorare, Biostatistică, Fiziologie 

4.2. de competenţe Practică de laborator specifică biotehnologiilor şi de prelucrare a datelor experimentale 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare 

a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii masteranzi pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. 

Conduita universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

5.2. de desfăşurare 

a lucrărilor practice 

Fiecare student masterand desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse la 

dispoziţie şi descrise în cadrul prelegerilor.  

Conduita adecvată se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 1 3.3. lucrări practice+proiect 3 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 14 3.6.seminar/laborator 42 

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 52 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

3.4.4. Tutorială 8 

3.4.5. Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 154 

3.8. Total ore pe semestru 210 

3.9. Numărul de credite
4 7 
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Însuşirea terminologiei, noţiunilor fundamentale și mecanismelor specifice aplicaţiilor biologiei moleculare. 

Cunoaşterea principiilor analitice specifice aplicaţiilor de biologie moleculară în studiul resurselor genetice. 

Înţelegerea rolului analizelor moleculare în studiul biodiversităţii şi în conservarea resurselor genetice. 
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Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul biologiei moleculare. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru studiul biodiversităţii. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul conservării resurselor genetice. 

Acumularea experienţei necesare pentru participarea în cadrul programelor de cercetare. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea capacităţii de utilizare a noțiunilor și tehnicilor specifice biologiei 

moleculare în vederea studierii și manipulării resurselor genetice. 

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea de deprinderi practice privind studiul moleculelor biologice esențiale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14  

 

Scopul şi obiectivele biologiei moleculare. Discipline înrudite. Aplicații. 

Biologia celulară a eucariotelor, procariotelor și virusurilor 

Baza moleculară a eredității. Replicarea și recombinarea ADN-ului. 

ARN-ul și tipurile de ARN. Transcrierea. 

Polipeptidele și proteinele funcționale. Translația și modificările post-translaționale. 

Expresia genică 

Evoluțaia organismelor și genoamelor. Omics- 

Manipularea informației genetice. Editarea genomului și transformarea genetică. 

Clonarea 

Tehnici de laborator specifice analizei acizilor nucleici și proteinelor 

Design experimental și analiza datelor 

Metode de 

predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

1 ore 

1 ore 

2 ore 

1 ore 

2 ore 

1 ore 

1 ore 

1 ore 

1 ore 

2 ore  

1 ore 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 42  

 

Colectarea și pregătirea probelor, izolarea ADN-ului şi aprecierea 

calităţii extractelor 

Izolarea proteinelor 

Amplificarea acizilor nucleici și detecția ampliconilor 

Secvențierea ADN-ului 

Microarray 

Tehnici de transformare genetică 

Tehnici de editare genică 

Tehnici de prelucrare a datelor 

Verificarea cunoștințelor 

Metode de predare 

 

 

Prelegere. Aplicații practice. 

 

Prelegere. Aplicații practice. 

Prelegere. Aplicații practice. 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere. Aplicații practice. 

- 

Observaţii 

 

 

8 ore 

 

4 ore 

8 ore 

4 ore 

4 ore 

3 ore 

3 ore 

6 ore 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

1. Notițe de curs. 

2. Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, 2014, Molecular Biology of the Cell, 6th 

Edition, Garland Science. 

3. Brown, T. A., 2010, Gene Cloning & DNA Analysis, An Introduction, 6th Edition, Wiley-Blackwell. 

4. Lodish, H., A. Berk, C. A. Kaiser, M. Krieger, A. Bretscher, H. Ploegh, Angelika Amon, K. C. Martin, 2016, 

Molecular Cell Biology, 8th Edition, W. H. Freeman. 

Bibliografie facultativă: 

1. Reece, Jane, Lisa Urry, M. Cain, S. Wasserman, P. Minorsky, R. Jackson, 2014, Campbell Biology, 
Pearson. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice vor participa la întruniri, seminarii, workshopuri etc. specifice 

domeniului. 

 

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

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Gradul de însuşire al noţiunilor 

prezentate în cadrul cursurilor 
Examen 

50% 

10.5. Lucrări practice  Gradul de însuşire al noţiunilor 

prezentate în cadrul lucrărilor practice 

Colocviu 25% 

10.6. Proiect Respectarea cerințelor de întocmire și 

redactare a proiectului 

Colocviu 25% 

10.7. Standard minim de performanţă 

Însuşirea şi înţelegerea noţiuilor ştiintifice transmise în cadrul prelegerilor şi lucrări practice, la un nivel acceptabil. 

Obţinerea notei de promovare a colocviului. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0210010108 

 

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 si Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorararea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

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 credite
4 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 
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Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională 
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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 0210010105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Masterat 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Testarea calităţii seminţelor şi a matrialului săditor  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

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

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

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 Genetică, Botanică, Fiziologia plantelor, Biotehnologii 

4.2. de competenţe Culturi de celule şi ţesuturi vegetale, Microbilogie. Studentul trebuie să aibă cunoştinţe despre 

cultura plantelor şi modul de obţinere a semiţelor. 

 

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. Daca activitatea didactica se va desfăşura on-line metodele de 

predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice şi proiect, este obligatorie consultarea notiţelor şi a suportului 

de lucrări practice. 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. Daca activitatea didactica se va desfăşura on-line metodele de predare 

vor fi adaptate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 

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 40 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 56 

3.4.4.Tutoriala 24 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 170 

3.8. Total ore pe semestru 240 

3.9. Numărul de credite
4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina de producere a semintelor. 

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

Sa-si insuseasca obiectivele generale si speciale de ameliorare a plantelor horticole. 

Sa cunoasca sistemul de inregistrare si omologare a cultivarelor noi obtinute. 

Sa stapaneasca sistemul de biologie si reproducere a plantelor. 

Sa cunoasca metodele de inmultire si reproducere a plantelor horticole. 
Sa isi insuseasca temeinic metodele de producere a seminţei. 
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 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. 

 

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

 

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

deprinderilor necesare testării calităţii seminţelor în domeniul horticulturii şi 

agriculturii, respectiv certificarea acestora şi intoducerea lor pe piată conform 

legislaţiei în vigoare. 

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. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Obiectul şi importanţa producerii de seminţe şi material 

săditor (PSMS). Bazele teoretice şi legături 

interdisciplinare. Organizarea PSMS în România. 

 

Bazele genetice ale producerii se seminţe şi material 

săditor. Principalele mecanisme genetice utilizate în 

PSMS: incompatibilitatea genetică, androsterilitatea, 

haploidia. Utilizarea înmulţirii meristematice şi celulare 

în PSMS 

 

Metodologia producerii de seminţe şi material săditor.  

Selecţia conservativă 

- La cultivarele speciilor autogame (soiuri 

omogene, soiuri neomogene, linii pure parentale, 

hibrizi comerciali). 

- La cultivarele speciilor alogame (populaţii cu 

polenizare  liberă, soiuri cu polenizare liberă, linii 

consangvinizate, hibrizi comerciali, soiuri 

sintetice). 

 

Tehnologii specifice PSMS 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE şi PROIECT 

Număr  de ore – 42 

Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor 

de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor 

şi materialului săditor. Obţienrea 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 

 

 

 

Explicaţia, Comunicarea 

 

 

 

 

Demonstraţia, Observaţia, 

Experimentul, Conversaţia, 

Formarea, Deprinderea, 

 

 

1 lucrare laborator 

2 ore proiect 

 

 

 

 

 

3 lucrări laborator 
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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 

analiză/informativ/parţial; Etichete oficiale; Certificat de 

calitate; Completarea cererilor pentru eliberarea 

autorizaţiilor fitosanitare de import pt. 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 cotnrol şi calcularea purităţii 

biologice. 

Deterinarea calităţii seminţelor: puritatea fizică 

 

Deterinarea calităţii seminţelor: germinaţia 

 

Deterinarea calităţii seminţelor: masa (greutatea) 

 

Deterinarea calităţii seminţelor: starea de sănătate 

 

 

Verificarea cunoştinţelor, prezentarea proiectelor 

 

 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 îndrumătoare de 

lucrări practice, materiale 

specifice fiecărei lucrări, 

mijloace de informare şi de 

formare a deprinderilor 

practice. 

3 ore proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

2 ore proiect 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

2 ore proiect 

2 lucrări laborator 

3 ore proiect 

1 lucrare laborator 

1 oră proiect 

1 lucrare laborator 

1 oră proiect 

 

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. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea bazelor biologice ale 
seminţelor 

Factorii care influenteaza calitatea 

şi productia seminţelor şi a 

meterialului săditor. 

Metodologia producerii de seminţe şi 

material săditor 

Examen 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoasterea legislaţiei in vigoare 
privind producerea seminţei şi a 
meterialului săditor. 
Insuşirea elementelor de calitate a 

Este prevăzută o verificare la 
sfărşitul semestrului si 

elaborarea unui protocol de 

testarea calităţii seminţelor la o 

30% 
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seminţelor si materialului saditor specie, la alegere. 

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. Mirela Irina CORDEA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr. Mirela Irina CORDEA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                                      Formular USAMV 0210010106 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură și Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1) Master 
1.6. Specializarea / Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Sisteme de ameliorare convenţională şi neconvenţională 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Șef lucr. dr. Cătălina DAN 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. 
Semestrul

2 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 A
Obligativitate3 DI

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De 
curriculum 

Nu e cazul 

4.2. De 
competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu sau specialitate, de la 
celelalte discipline din anul I de master 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. De 
desfăşurare a 
cursului 

Curs interactiv în care se încearcă atragerea şi participarea studenţilor masteranzi la 
problematicile abordate şi la discuţii pe marginea expunerii. Se impune respectarea 
disciplinei universitare (punctualitate, ţinută şi comportament adecvat din partea cadrelor 
didactice şi studenţilor, respect reciproc etc.), în condiţiile dezvoltării unei relaţii de 
parteneriat între student şi profesor, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii 
rezultatelor învăţării. Cadrul didactic îşi asumă proiectarea metodelor şi a mediilor de 
învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 
transmite doar informaţii.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.

3.1. Număr de ore pe săptămână - 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator + proiect 2+1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

70 din care: 3.5. curs 28 3.6. laborator + proiect 42 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 56 
3.4.4. Tutorială 24 
3.4.5. Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 175 
3.8. Total ore pe semestru 250 
3.9. Numărul de credite  10 
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5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului/ 
proiectului 

Lucrările practice şi proiectul se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu 
noţiunile de la curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea 
materialelor de studiu şi laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau 
suporturilor puse la dispoziţie. Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele 
învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 
formarea competenţelor specifice, profesionale şi transversale.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a 
selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea 
rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise 
lucrărilor de ameliorare a plantelor. Competenţele dobândite, ca ansamblu unitar şi dinamic, trebuie 
să asigure dimensiunea cognitivă şi elementele structurale de bază ale cunoştinţelor şi abilităţilor, 
exprimate prin: cunoaştere, înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului specific disciplinei; explicare, 
interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare a problemelor specifice; reflecţie critică şi constructivă; 
creativitate şi inovare. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend cunoștințele teoretice de genetică 
în cele de genetică aplicată, prin capacităţi de natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor 
materiei cu cele de la alte discipline, corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, 
dar şi prin perspectiva valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În acest sens, se are în 
vedere formarea unor abilităţi de lucru în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile 
specifice disciplinei, tehnologia informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea 
deciziilor, precum şi capacitatea şi deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia 
învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, 
valorilor şi eticii profesionale.

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţii masteranzi a cunoştinţelor referitoare la sistemele convenţionale 
şi neconvenţionale de ameliorare a plantelor, aplicarea metodelor moderne de investigare şi 
utilizare a resurselor genetice, pentru menţinerea și valorificarea eficientă și sustenabilă a 
acestora. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare în scopul investigării, utilizării și valorificării resurselor 
genetice în scopul asigurării hranei şi mijloacelor de trai ale oamenilor, în condițiile 
perpetuării biodiversităţii speciilor și asigurării unei agriculturi durabile și unui mediu 
ecologic. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 

Introducere, generalități și contextul actual privind sistemele de ameliorare 
convenţională şi neconvenţională a plantelor. Importanţa ameliorării plantelor; 
evoluția și factorii evoluției plantelor spre formele cultivate. Obiectivele 
ameliorării plantelor, obținerea cultivarului; înțelegerea noțiunii de ‘cultivar’ și 
importanța acestuia. 

4 
(14,3%) 

1-2 

2 

Fundamentele teoretice pe care se bazează sistemele de ameliorare convenţională 
şi neconvenţională a plantelor. Cunoașterea conceptelor genetice și citogenetice 
fundamentale, a proceselor fiziologice de creștere și dezvoltare a plantelor, 
precum și a sistemelor de reproducere şi înmulţire; importanța acestora în 
ameliorarea plantelor. 

4 
(14,3%) 

3-4 
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3 

Genetica cantitativă și bazele genetice ale ameliorării plantelor. Transmiterea 
ereditară a caracterelor şi însuşirilor plantelor; ereditatea nucleară şi 
citoplasmatică; caractere calitative şi cantitative. Implicaţiile modului de 
transmitere ereditară a caracterelor asupra ameliorării plantelor. 

6 
(21,4%) 

5-7 

4 
Sisteme de ameliorare a plantelor: crearea variabilităţii necesară selecţiei. 
Metode convenționale  - hibridarea; consangvinizarea şi heterozisul; mutaţia și 
poliploidia; selecția și bazele genetice ale selecţiei. 

6 
(21,4%) 

8-10 

5 
Sisteme de ameliorare a plantelor. Metode neconvenţionale de ameliorare. 
Impactul biotehnologiilor moderne asupra ameliorării plantelor. Perspectivele 
ingineriei genetice în ameliorarea plantelor.  

4 
(14,3%) 

11-12 

6 

Utilizarea biostatisticii, a tehnicii experimentale și organizarea experiențelor de 
ameliorare a plantelor; conceperea designului experimental; organizarea și 
desfășurarea experiențelor, obținerea și interpretarea rezultatelor. Modele 
specifice pentru evaluarea principalelor caracteristici ale plantelor (prelucrarea 
statistică a datelor experimentale; norme ISTIS, UPOV, NTEP etc.). 
Valorificarea rezultatelor experimentale și utilizarea bazelor de date. 

4 
(14,3%) 

13-14 

 
Total curs 28 

(100%) 
14 

 
 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul

Observaţii 

Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total

Săptă-
mâna 

1 Organizarea procesului de ameliorare a plantelor. Organizarea procesului de 
ameliorare a plantelor, organisme/instituţii naţionale şi internaţionale (ISTIS, 
INCS, ASAS, UPOV, ISTA, OECD etc.). Prezentarea procesului de ameliorare. 
Testarea noilor genotipuri (linii, familii, clone, selecţii de perspectivă) în reţeaua 
ISTIS. Norme ISTIS, UPOV, NTEP etc. 

4 
(14,3%) 

1-2 

2 Producerea variabilităţii şi selecţia materialului biologic în procesul de 
ameliorare a plantelor. Utilizarea principalelor sisteme de ameliorare 
convenţională şi neconvenţională pentru obţinerea materialului iniţial de 
ameliorare (hibrizi sau plante mutante, poliploide etc.), alegerea-selecția 
plantelor, elitelor, liniilor, familiilor sau clonelor (selecțiilor de perspectivă).  

8 
(28,6%) 

3-6 

3 Utilizarea biostatisticii şi tehnicii experimentale în ameliorare. Statistica 
descriptivă și statistica inferenţială. Rolul şi importanţa experienţelor. Designul 
experimental, experienţe fără intervenţie și experiențe organizate; loturi 
demonstrative.

4 
(14,3%) 

7-8 

4 Evaluarea productivităţii, calităţii, rezistenţei la factori de stres abiotici și biotici 
(ex. boli şi dăunători), pretabilității pentru utilizări specifice la creațiile rezultate 
în urma lucrărilor de ameliorare.

4 
(14,3%) 

9-10 

5 Valorificarea rezultatelor prin prelucrarea statistică a datelor experimentale. 
Evaluarea capacității de producție a plantelor, a calității decorative, rezistenţei 
plantelor la boli şi dăunători, rezistenţei plantelor la frig şi iernare, la pesticide, 
noxe etc. prin prelucrarea datelor cu ajutorul analizei varianței. Aprecierea 
comportării plantelor la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor, în condiţii 
naturale sau artificiale de infecţie sau infestare etc. 

4 
(14,3%) 

11-12 

6 Valorificarea rezultatelor experimentale și utilizarea unor programe, softuri 
specifice, precum și a bazelor de date academice. 

4 
(14,3%)

13-14 

  14 
(100%) 

14 

8.3. PROIECT 
Număr  de ore – 14  

Elaborarea și aplicarea schemelor de 
ameliorare (convenționale și neconvenționale) 
la plantele cultivate. Aplicarea diferențiată a 
designului experimental în funcție de 
particularitățile biologice ale fiecărei specii 

Observaţii 

 Alegerea unei specii (agricole, horticole, silvice) și propunerea sistemelor 14 1-14
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adecvate de ameliorare (metode convenţionale şi/sau neconvenţionale). 
Elaborarea designului experimental, etapele de lucru, obținerea rezultatelor și 
propuneri de valorificare ale acestora. 

(100%) 

Bibliografie obligatorie: 
Acquaah G (2007). Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publ., Malden. 
Allard RW (1999). Principles of Plant Breeding. 2nd ed. By John Wiley & Sons, New York. 
Brown J, Caligari P (2008). An Introduction to Plant Breeding. Oxford, Blackwell Publishing. 
Savatti M, Nedelea G, Ardelean M (2004). Tratat de ameliorarea plantelor. Ed. Marineasa, Timişoara. 
Sestras R, Tamas E (2004). Genetica şi ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Sestraş R, Cordea M, Ardelean M (2013). Ameliorarea plantelor horticole CD (I), Suport de curs pentru 

studenţii de la specializarea ‘Horticultură’. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Xu Y (2010). Molecular Plant Breeding. CAB International, Wallington, UK.

Bibliografie facultativă: 
Ardelean M (1986). Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală. Curs Tipo Agronomia Cluj. 
Ardelean M, Sestraş R (1999). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. Osama, Cluj-Napoca. 
Ardelean M, Sestraş R, Cordea M (2007). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Gallais A, Bannerot H (1992). Amelioration des especes vegetales cultivees. INRA Paris. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei este permanent raportat şi coroborat la noutăţile în domeniu, precum şi la aşteptările 
reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor şi 
competenţelor dobândite de studenţi 
respectă principiile docimologice, 
respectiv obiectivele, cerinţele şi 
criteriile corespunzătoare conţinuturilor 
predate. Se urmăreşte verificarea 
obiectivă a însuşirii unor cunoştinţe şi 
deprinderi fundamentale în baza unor 
standarde minimale; diferenţierea 
performanţelor studenţilor după 
cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 
urmărirea progresului, încurajarea şi 
recunoaşterea realizărilor proprii ale 
studentului în domeniul evaluat. 

Examen sumativ, oral sau scris, în care 
se evaluează cunoştinţele şi 
competenţele studenţilor pe baza 
cerinţelor şi criteriilor anunţate la 
începutul semestrului de către titularul 
disciplinei. Întrucât notele finale sunt 
întregi (de la 10 la 1), titularul de 
disciplină (curs) va informa studenţii la 
începutul semestrului privind modul de 
calculare a notei finale şi eventuala  
rotunjire până la întreg a acesteia, în 
funcţie de rezultatele obţinute de 
studenţi la curs şi lucrări practice 
(proiect). 

50% 

10.5. 
Seminar 
/ Laborator / 
Proiect 

Evaluarea include aprecierea gradului 
de însuşire a  cunoştinţelor şi 
deprinderilor în funcţie de potenţialul 
studentului; nivelul,  calitatea şi 
temeinicia cunoştinţelor (deprinderilor) 
în raport cu obiectivele didactice şi 
operaţionale ale disciplinei, dar şi în 
raport cu acumulările anterioare 
(iniţiale); modul de prezentare a 
cunoştinţelor, interpretare, corelare, 
extrapolare, utilizare şi aplicare a 
cunoştinţelor; gradul de implicare al 
studentului (implicare, iniţiativă, 
participarea la activităţile de 

Evaluarea performanţelor studenţilor se 
realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin teste 
curente şi periodice, teste (verificări) 
finale, lucrări (proiecte), sau colocviu. 
Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup, lucrări 
practice, referate, recenzii, teste 
periodice etc. Proiectul are cea mai 
mare pondere în rezultatul (nota) finală 
la acest punct (10.5). 

50% 
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învăţământ, la programele 
compensatorii de aducere la nivel a 
celor slab pregătiţi etc.).

10.6. Standard minim de performanţă 
Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) 
din Legea Educaţiei Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 
minimale aferente disciplinei şi promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau 
colocviu, este condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul final (sumativ), respectiv condiţie 
preliminară de care depinde promovabilitatea. 

 

1 Ciclul de studii - Master      
2 Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de master se alege una din variantele - CA (cunoaştere 
avansată), PC  (pregătire complementară), A (aprofundare), S (sinteză). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina 
opțională) DF (disciplina facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Titular lucrări practice/proiect 

Șef lucr. dr. Cătălina DAN 

Data avizării în departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0210010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6. Specializarea/Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Markeri moleculari. Selecţia asistată de markeri 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

A 

Obligativitate
3 

DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Biotehnologii, Genetică, Biochimie, Ameliorarea plantelor, Biostatistică, Fiziologie 

4.2. de competenţe Practică de laborator specifică biotehnologiilor şi de prelucrare a datelor experimentale 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare 

a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii masteranzi pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. 

Conduita universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

5.2. de desfăşurare 

a lucrărilor practice 

Fiecare student masterand desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse la 

dispoziţie şi descrise în cadrul prelegerilor.  

Conduita adecvată se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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Însuşirea terminologiei şi noţiunilor fundamentale specifice studiului molecular al resurselor genetice. 

Însușirea tipurilor de markeri genetici, a caracteristicilor acestora și posibilităților de utilizare în cadrul selecției. 

Cunoaşterea principiilor analitice moleculare de studiu a resurselor genetice. 

Înţelegerea rolului analizelor moleculare în studiul biodiversităţii şi în conservarea resurselor genetice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. lucrări practice+proiect 2+1 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator 42 

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 40 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

3.4.4. Tutorială 10 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 150 

3.8. Total ore pe semestru 220 

3.9. Numărul de credite
4 8 
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Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul biologiei moleculare. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru studiul biodiversităţii. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul conservării resurselor genetice. 

Dezvoltarea capacităţii de concepere a studiilor de evaluare a diversităţii genetice în vederea stabilirii unor 

strategii de conservare a resurselor genetice. 

Acumularea experienţei necesare pentru participarea în cadrul programelor de cercetare. 

 

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

 

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

deprinderilor necesare unui specialist care lucrează în domeniile markerilor 

moleculari, ameliorării plantelor și biotehnologiilor vegetale. 

7.2. Obiectivele specifice Afrofundarea tehnicilor şi metodologiilor de genetică moleculară: izolarea 

AND-ului, amplificarea PCR, analiza și interpretarea datelor experimentale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28  

 

Introducere în genetica moleculară 

Structura şi sinteza acizilor nucleici 

Organizarea celulară. Caracteristicile și organizarea moleculară genomului. 

Eșantionarea în vederea izolării ADN-ului 

Izolarea şi purificarea ADN-ului din ţesuturile vegetale. Cuantificarea acizilor nucleici. 

Tehnnica PCR 

Secvențierea ADN-ului 

Markerii moleculari: definiţie, clasificare, proprietăţi, aplicații 

Markerii biochimici  generalități 

Metode de separare şi vizualizare ale acizilor nucleici  electroforeza moleculelor biologice, 

sondele ADN, blottingul 

Obţinerea arborilor filogenetici 

Aplicaţiile amprentei ADN în studiul plantelor. Selecţia asistată de markeri. 

Metode de 

predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

1 oră 

1 oră 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

4 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

2 ore 

4 ore 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Organizarea laboratorului de biologie moleculară 

Prelevarea, păstrarea şi pregătirea probelor de laborator 

Izolarea ADN-ului din ţesuturi vegetale 

Tehnica PCR 

Electroforeza ADN-ului în gel de agaroză 

Studiu de caz 

Secvenţierea ADN-ului 

Prelucrarea şi interpretarea datelor  

Verificarea cunoştinţelor (colocviu) 

Metode de predare 

 

 

Prelegere 

Prelegere. Aplicație practică. 

Prelegere. Aplicație practică. 

Prelegere. Aplicație practică. 

Prelegere. Aplicație practică. 

Aplicație practică 

Prelegere 

Prelegere. Aplicație practică. 

- 

Observaţii 

 

 

2 ore 

2 ore 

6 ore 

4 ore 

4 ore 

3 ore 

2 ore 

3 ore 

2 ore 

8.3. PROIECT 

Număr  de ore – 14 

 

Identificarea unei teme de cercetare ce se încadrează în specificul cursului. 

Redactarea unui referat bibliografic pe tema selectată anterior. Referatul trebuie să prezinte 

importanţa temei, potenţialele provocări şi posibilităţile de abordare şi rezolvare a acestora, 

precum şi aplicaţiile soluţiilor identificate. 

Întocmirea unui plan de cercetare (scop, metodologie de lucru, necesar de materiale şi 

dotări, costuri, rezultate şi posibilităţile de utilizare a acestora) care să abordeze una dintre 

problematicile legate de tema iniţială. 

Metode de 

predare 

 

Studiu de 

caz, 

aplicaţii 

practice, 

studiu 

individual 

Observaţii 

 

 

- 

Bibliografie obligatorie: 
1. Note de curs. 

2.     Pamfil D., 2004 – Biotehnologii în agricultură, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, (ISBN 973-35-1026-2), 322 p. 
3.     Pamfil D., 1989 – Implicarea biotehnologiei în ameliorarea plantelor horticole, în Oprea St., I. Cociu, Metode de cercetare în ameliorarea 

plantelor horticole, Editura Dacia, Cluj-Napoca, cap. 3.2. 56-82.  

4.     Solcan, C., C. R. Sisea, 2012, Biologie moleculară, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

Bibliografie facultativă: 
1. Badea Elena Marcela, Daniela Săndulescu, 2001, Biotehnologii vegetale, Fundaţia Biotech, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 



 3 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice vor participa la întruniri, seminarii, workshopuri etc. specifice 

domeniului. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Gradul de însuşire al noţiunilor prezentate în cadrul 

cursurilor 
Examen 

50% 

10.5. Lucrări practice  Gradul de însuşire al noţiunilor prezentate în cadrul 

lucrărilor practice 

Colocviu 25% 

10.6. Proiect Respectarea cerinţelor de întocmire şi redactare a 

referaturlui bibliografic şi aplanului de cercetare. 

Colocviu 25% 

10.7. Standard minim de performanţă 

Însuşirea şi înţelegerea noţiuilor ştiintifice transmise în cadrul prelegerilor şi lucrări practice, la un nivel acceptabil. 

Obţinerea notei de promovare a colocviului. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Rodica POP 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Rodica POP 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                                     Formular USAMV 0210010109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură și Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii 1) Master 

1.6. Specializarea / Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă) 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei   Tehnici de micromultiplicare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ. dr. Corina CĂTANĂ 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Prof.univ. dr. Corina CĂTANĂ 

2.4. Anul de 

studiu 

1 2.5. Semestrul 2 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 

Verificare 

pe parcurs 

(VP) 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

DS 

Obligativitate
3 

DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. De 

curriculum 

Botanică; Fiziologia plantelor; Biochimie vegetală; Biofizică. Masterandul trebuie să 

aibă cunoștințe referitoare la biologia structurală și functională a plantelor.   

4.2. De 

competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu, în special de Genetica 

plantelor;  

 

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. Este 

încurajată participarea masteranzilor la discuţii și dialog pe marginea subiectului prezentat. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, impunându-se respectarea 

disciplinei universitare (punctualitate, ţinută şi comportament adecvat exprimat prin 

autorespect și respect reciproc, telefoanele mobile se cere a fi închise pe durata orelor, etc.). 

Scopul întâlnirilor este cel al învățării așa încât cadrul didactic va utilza metode pedagogice 

eficiente de învăţare, adecvate nivelului de înțelegere a masterandului. Metodele de învățare 

vor pune accentul pe participare efectivă  și mai puțin cele de prezentare tip conferință sau 

sau simpla transmitere tradițională de informaţii. 

3.1. Număr de ore pe săptămână - forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4. Tutorială 3 

3.4.5. Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 56 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite  6 
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5.2. De 

desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ 

proiectului 

Seminariile se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu noţiunile de la 

curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu şi 

laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau tutorialelor puse la dispoziţie. 

Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt explicate şi 

discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea competenţelor 

specifice, profesionale şi transversale. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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e În cadrul disciplinei se urmăreşte formarea competenţelor profesionale şi a capacităţilor de a 

dezvolta abilități în interpretarea unei abordări extrem de importante a micropropagăriii, anume aceea 

care se referă la legătura dintre diversitatea genetică și procesele biologice. Cursul își propune 

oferirea elementelor necesare în vederea extinderii posibilității de accesare a unei germoplasme de 

interes, cu accent pe speciile de interes economic și native, indigene, sau a speciilor și formelor 

recalcitrante sau amenințate. Învățarea unor tehnici de multiplicare care asigură stabilitatea genetică 

in vitro și elimină riscul alterării informației genetice, ca metodă alternativă eroziunii genetice tipice 

unei colecții clasice (in situ sau pepiniere) alături de metode de colecționare și utilizare a probelor de 

germoplasmă vegetală ce dețin caracteristici biologic adaptative de interes pentru programe de 

ameliorare în horticultură în perspectiva unor schimbări de climă sau a apariției unor factori de stres.  
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 Se urmăreşte formarea competenţelor transversale, care transcend domeniul micropropagării, prin 

capacităţi de integrare a cunoştinţelor materiei la nivel transdisciplinar, corespunzător programului de 

studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin perspectiva valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite în activitatea decizională în producție. Să își însușească căile de sporire și diferențele 

cantitative și calitative cerute materialului săditor destinat producției și restaurărilor vegetale. În urma 

absolvirii acestui curs masterandul va fi capabil să cunoască  sistemul de accesare, gestionare și 

schimbul resurselor de germoplasmă din Romania și UE și la nivel global; va cunoaște  sistemul 

legislativ impus materialului biologic modificat genetic, va putea să gândească și să evalueze 

activități  științifice referitoare la producerea materialului de înmulțire horticol. 

Sa participe la activitatile de cercetare și extra-curriculare ale disciplinei 

 

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

 

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Informaţiile teoretice din cadrul tematicii de curs, completate cu exemplele practice prezentate 

au ca scop fundamentarea noţiunilor specifice disciplinei de Micropropagare.  

Să îțteleagă distribuția sistemului de resurse de germoplasmă la nivelul țării  noastre și a 

Europei. Să poată interpreta specific calitatea și productivitatea materialului biologic horticol. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice 

Familiarizarea şi formarea studenţilor în probleme de analiză şi politică de dezvoltare 

comunitară şi regională, prin conjugarea abordărilor de tip sociologic şi ştiinţific (regulamente, 

acte normative). 

Masteranzii vor avea posibilitatea să cunoască  factorii care influențează aprecierea 

corespunzătoare a rolului social al ştiinţei şi a impactului cercetării ştiinţifice asupra societăţii 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 
Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 

cap. 
CONŢINUTUL 

(Tematica) 

Nr. ore/ 

% din 

total 

Săptă-

mâna 

1    2 

(7,15%) 

1 

2 
  6 

(21,45%) 

2,3,4 

1 

SISTEME DE CULTURĂ IN VITRO  (1 curs) 

 Sistem heterotrof  

 Sistem fotoautotrof) 

 Sistem mixotrof  

 Controlul factorilor de creștere (lumină, umiditate, temperatură, ventilație, 

2 

(7,15%) 

1 
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asepsia)   

2,3,4 

TEHNICI DE CULTURĂ IN VITRO (3 cursuri) 

o Cultura statică (mediu solid) Clonare (2ore) 

 țesut organizat- microbutășire, twin-scaling, salvare de embrioni zigotici  

 microaltoirea in vitro 

 tehnologia TCL  

 cultura de ovule și antere/ obținere de haploizi  

 țesut neorganizat- calus  

o Cultura cu agitare (mediu lichid)  (4ore) 

o Cultura pe agitator orizontal rotativ  

 Cultura de suspensii celulare   
 Cultura de embrioni somatici, semințe artificiale (celule încapsulate) 

 Cultura de celule izolate (cultura de rădăcini, cultura de hairy roots)  

 Cultura de protoplaști 

 Cultura pe mediu în dublu strat  

 Cultura pe mediu doică  

 Cultura pe mediu în sistem alveolar-celule isolate  

o Cultura cu sistem de barbotare 

 Culturi fotoautotrofe  

 Cultura în sistem RITA  

o Cultura în bioreactoare (producția de masă) 

6 

(21,45%) 

2,3,4 

5 

TEHNICI DE OBȚINEREA DE METABOLIȚI SECUNDARI  (1 curs) 

 Biotransformări cu ajutorul culturilor  de țesuturi vegetale.  

 Efectele radiațiilor ionizante asupra culturilor de țesuturi vegetale  

 Îmbunătățirea culturilor de țesuturi vegetale prin utilizarea ciupercilor 

endofite  

 Strategii de îmbunătățire a randamentului pentru producerea metaboliților 

secundari în cultura țesuturilor vegetale  

 

2 

(7,15%) 

5 

6 

TEHNICI DE MANIPULAREA GENETICĂ IN VITRO (1 curs) 

 Mutageneza in vitro (fizică, chimică, mixtă)  

 Transformarea genetică (OMG) (direct și indirectă)  

 Manipularea electrică (controlul electric al membrane  celulare, orientarea 

polarității, dielectroporarea)  

 Hibridarea in vitro (polenizarea in vitro, fuziunea de protoplaști)  

 Teste de confirmare a alterării genetice induse (fizico-chimice, moleculare)  

 

6 

(21,45%) 

6 

7 

TEHNICI DE COLECȚIONARE EX SITU DE GERMOPLASMĂ  (1 curs) 

• Circulația și schimbul de germoplasmă 

• Living collection  

• Conservarea pe termen mediu (imersie în ulei mineral)  

• Criostocare 

4 

(14,3%) 

7 

 Total CURS 
28 

(100%) 
14 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 

descoperirea, brainstorming-ul, proiectul 
Observaţii 

Nr. 

cap 

CONŢINUTUL 

(Tematica) 

Nr. ore/ 

% din 

total 

Săptă-

mâna 

1 Prezentarea laboratorului. Tehnici de documentare  (tehnică, metodă, 

protocol, tehnologie. Baze de date – servicii pentru utilizatori) 

2 

(7,15%) 

1 

2 Cultura statică (mediu solid) Clonare 2 

(7,15%) 

2 

3 Cultura suspensiilor celulare 2 3 



 4 

Inițiere 

Subcultură și transfer 

Monitorizare 

Analiza compușilor activi (spectometrie și cromatografie) 

(7,15%) 

4 Seminar 1 2 

(7,15%) 

4 

5 Hibridare somatică  

Cultura de antere și grăunciori de polen. Obținerea de haploizi. Polenizarea in 

vitro     

Protoplaşti – izolare şi creştere (film- Embriogeneza somatică. Obținerea de 

semințe artificiale)                                            

2 

(7,15%) 

5 

6 Transformarea genetică  
Tehnici indirecte - transformărea mediată de Agrobacterium sp. (tehnica discului foliar) 

Tehnici directe – electroporarea și biolistică  (bombardarea cu particule încărcate cu 

ADN) 

2 

(7,15%) 

6 

7 Conservare 

Tehnica îmersiei în ulei de parafină. Încapsulare în alginat 

Tehnica criostocării. Crioprotecție. Criostocare. Reactivare 

Teste de viabilitate (testul FDA) 

Baza de date. Standardizare: documente însoțitoare, fișa de dosar, descriptorii de 

pașaport, Herbarium 

2 

(7,15%) 

7 

7-

13 
Proiect individual de laborator 6 

(21,45%) 

8-13 

 Seminar 2. Colocviu (test) 2 

(7,15%) 

14 

 Total LUCRĂRI PRACTICE 28 

(100%) 

28 

Bibliografie obligatorie: 

Corina Cătană- Aplicațiile culturilor in vitro în ameliorare Curs, (suport curs) 

Corina Cătană – Biotehnologii celulare, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005, ISBN: 973-656-907-1, 283 pagini 

Cătană Corina – Micropropagarea- îndrumător practic, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005, ISBN, 135 pagini 

Magda Palada-Nicolau (coord.)- Biotehnologii de înmulțire, selecție și conservare la plante ornamentale 

lemnoase, Ed. AcademicPres Cluj- Napoca, 2008, ISBN: 978-973-744-122, 141 pagini 

   Capitolele 

      Cap.2.4 Conservarea germoplasmei 

      Cap. 6-  Conservarea in vitro a embrionilor somatici prin încapsulare și prin criotehnologii 

Corina Cătană- Compediul protocoalelor practice și al Fișelor tehnice ale Laboratorului de Cercetare a 

Biodiversității și bioconservării (manual tehnic) 

Cătană Corina – Biotehnologii, Manual universitar (curs), Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-

53-1470-5, 133 pagini 

Cătană Corina –Micromultiplicarea speciilor forestiere, Manual universitar (curs), Ed. Academic Pres Cluj-

Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-387-8, 120 pagini 

Cătană Corina – Microînmulțire, Ed. Academic Pres Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-369-4, 107 

pagini 

Cătană Corina – Micropropagare, Ghid pentru întocmirea proiectului : Microînmulţire, Ed. AcademicPres 

Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-372-4, 37 pagini 

Bibliografie facultativă: 

Antofie, Maria-Mihaela- The Red List of Crop Varieties for Romania - Lista Roşie a varietăţilor plantelor de 

cultură din România, Publishing House Lucian Blaga Univresity from Sibiu, 2011,ISBN 978-606-12-0208-9, 

290 pp. 

De Schryver A.M., Brakkee K.W., Goedkoop M.J., Huijbregts M.A.J. , 2009, Characterization Factors for 

Global Warming in Life Cycle Assessment Based on Damages to Humans and Ecosystems. Environ Sci 

Technol 43 (6): 1689–1695. 

Khoury, C., B. Laliberté, and L. Guarino (2010). Trends in ex situ conservation of plant genetic resources: a 

review of global crop and regional conservation strategies. Genetic Resources and Crop Evolution 57(4): 

625–639. DOI: 10.1007/s10722-010-9534-z 

orice sursă științifică recunoscută de informare 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului 

cursurilor, cu cele mai actuale teme și probleme practice va fi asigurată prin participarea la conferințe 

științifice și la întălnirile periodice ale Societatii de Horticultură și Silvicultură unde se intalnesc cu fermierii, 

fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a producerii materialului de înmulțire prin metode  

biotehnologice 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 In urma cursului, seminariilor şi a referatelor 

studenţii vor avea cunoştinţele necesare 

aplicării unui sistem de studiu practic în 

domeniul biotehnologiei aplicate 

(micropropagare şi conservare), ca urmare a 

prezentărilor unor studii de caz, scenarii reale şi 

problematica actuală în biotehnologia 

comercială. Datorită sistemului interactiv, 

constând din prezentări de materiale, discuţii, 

dezbateri, cursul va asigura dezvoltarea 

principiilor de abordare, justificarea pertinentă, 

formarea unui limbaj adecvat şi a unei gândiri 

analitice şi sintetice a conceptelor prezentate. 

Verificare parcurs 

-pe tot parcursul 

semestrului prin 

întrebări și evaluarea 

competențelor 

tehnice din laborator 

Sunt prevazute  2 

seminarii teoretice 

 
 

 

Activitati 

extracurriculare 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

5% 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Seminar 1 (sapt. 3)                                                   

Seminar 2  (sapt. 14) +întrebări din curs     

Situația prezenței. Activități extracurriculare            

Examinare orală 

Test grilă 

 

25% 

40% 

5% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei teoretice si tehnica lucrarilor practice la nivel acceptabil academic și științific. Evaluarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi se realizează conform articolului 144 al.(3) din Legea Educaţiei 

Naţionale, prin note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor minimale aferente disciplinei şi 

promovarea examenului. Obţinerea notei de trecere la verificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi la 

lucrările practice, în cadrul verificărilor pe parcurs sau colocviu, este condiţie obligatorie de care depinde 

promovabilitatea. 
 

1
 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat. 

2 
 Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală); 

DD (disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină complementară). 
3
 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO (disciplina opţională); 

DFac (disciplină facultativă). 
4
 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

08 sept. 2020 

Titular curs 

Prof.univ. dr. Corina CĂTANĂ 

Catana 

Titular lucrări practice 

Prof.univ. dr. Corina CĂTANĂ 

Catana 

Data avizării în 

departament 

14 Sept. 2020 

Director de departament 

Conf. univ. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0210020101 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Mijloace biotehnologice pentru obţinerea de seminţe şi material săditor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr. Sisea Radu Cristian  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Rodica Pop/ Sef lucr. Dr. Sisea Radu Cristian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

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 Genetica, Micropropagare, Ameliorare 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la structura genetică a cultivarelor,   

principalele mecanisme genetice utilizate în producerea de sămânţă şi material săditor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare masterand desfaşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator 

puse la dispozitie şi descrise in indrumatorul de Lucrari practice şi în prelegeri. 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 

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 45 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

3.4.4.Tutoriala 30 

3.4.5.Examinări 20 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 180 

3.8. Total ore pe semestru 200 

3.9. Numărul de credite
4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina de biotehnologii vegetale. 

Insuşirea noţiunilor legate de citologie, histologie şi anatomia plantelor superioare.  

Să  poată dezvolta proiecte de cercetare prin tehnici ştiințifice avansate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Aprofundarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul biotehnologiilor vegetale.  

Să acumuleze cunoștințe solide de bază în biotehnologii, în scopul realizării de proiecte. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în activităţile practice de laborator 

şi însuşirea tehnicilor specifice disciplinei. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea cunoştinţelor privind bazele genetice ale producerii de seminţe şi 

material săditor precum şi mecanismele genetice utilizate în metodologiile 

convenţioale şi neconvenţionale.  

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor teoretice şi a protocoalelor experimentale din domeniul 

biotehnologiilor  vegetale. 

Formarea practică a masteranzilor în domeniul biotehnologiilor vegetale. 

Acumularea de date privind căile de utilizare a biotehnologiilor vegetale în 

producerea de sămânţă şi material săditor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1.Consideraţii generale asupra producerii de sămânţă şi 

material săditor. Bazele genetice ale producerii de 

sămânţă şi material săditor. 

2. Utilizarea biotehnologiilor vegetale în producerea de 

sămânţă şi material săditor. 

3. Principiul şi conceptul embriogenezei somatice. 

Ontogeneza şi dezvoltarea embrionilor somatici.  

Factorii care influenţează formarea embrionilor. 

Aplicaţii ale embriogenezei somatice.  

4. Variabilitatea somaclonala. Tehnici pentru inducerea 

variabilităţii somaclonale şi izolarea somaclonelor. 

Factorii care controlează variabilitatea somaclonală şi 

aplicaţiile practice în ameliorare 

5. Seminţe artificiale. Obţinerea de seminţe artificiale, 

încapsularea. Inmulţirea seminţelor artificiale. Aplicaţii. 

6. Obţinerea in vitro a haploizilor şi utilizarea lor. 

Cultura de antere şi de polen. Factorii care determină 

succesul androgenezei. Polenizarea in vitro. 

7. Izolarea şi cultura de protoplaşti. Metode de izolare: 

mecanice, enzimatice. Viabilitatea şi densitatea 

ptotoplaştilor.  Metode de cultivare, medii, fuziunea 

protoplaştilor.  

8. Plante transgenice. Proceduri şi protocoale pentru 

obţinerea plantelor transgenice. Utilizarea şi aplicaţiile 

plantelor transgenice.  

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegeri 

 

1 prelegeri 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

2 prelegere 

 

3 prelegere 

 

 

2 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Proiect  14 ore  

Preparare medii de cultură. Prepararea soluţiilor stoc. 

Sterilizarea mediilor de cultură. 

Tehnici de izolare a diferitelor tipuri de explante.  

Sterilizarea materialului vegetal şi inocularea acestora pe 

medii nutritive. 

Organogeneza directă şi indirectă. Embriogeneza 

somatică. Cultura de embrioni.   

Variabilitatea somaclonala. Iniţierea culturii de calus. 

Subcultivarea calusului. Inducerea şi dezvoltarea 

lăstarilor multipli. 

Prepararea seminţelor artificiale. 

Cultura de antere şi de polen.  

Metode de izolare şi de cultivare a protoplaştilor.  

 

Proiect 

 

 

Familiarizarea studenţilor cu 

practica biotehnologiilor 

 

 

Deprinderea unor tehnici de 

izolare, manipulare a 

materialului vegetal în 

condiţii aseptice. 

 

Cunoaşterea metodelor de 

cultivare, a tipurilor de 

explante şi a mediilor de 

cultură. 

 

 

Cunoaştera tehnicilor 

botehnologice de cultură  şi 

de obţinere a plantelor sau a 

seminţelor cu aplicabilitate 

în horticultură 

 

 

 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrari laborator 

 

 

3 lucrari laborator 

 

3 lucrari laborator 

 

 

2 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

2 lucrare laborator 

 

7 lucrari de laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ardelean M., R. Sestraş, Mirela Cordea, 2006, Ameliorarea plantelor horticole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 

2. Cordea Mirela, 2008, Producerea de sămânţă şi material săditor horticol. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca  
2. Badea E. M., Săndulescu D., 2001, Biotehnologii vegetale, Fundaţia Biotech, Bucureşti. 

 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Dorothy J. Callaway and M. Brett Callaway, 2002, Breeding Ornamental Plants, Timber Press, Portland, Oregon. 

3. Reviste de specialitate 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întruniri, seminarii specifice domeniului.  

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Însuşirea noţiunilor  de specialitate 

predate la curs şi lucrări practice şi 

aprofundarea cunoştinţelor de 

specialitate, capacitatea de sinteză, 

orientare în informaţia existentă în 

domeniu. 

Examen 

Oral 

Verificari pe parcurs  

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Prezentarea aspectelor practice legate 

de tematica specifică lucrărilor 

practice de biotehnologii, punând 

accent pe formarea deprinderilor 

referitoare la metodele de cultivare şi 

de obţinere de plante şi seminţe prin 

metode neconvenţionale. 

Colocviu 30% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef lucr. Dr. Sisea Radu Cristian 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. Rodica Pop/ Sef lucr. Dr. Sisea 

Radu Cristian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

                                                                     
Director de departament 

                                           Conf. dr. Claudiu Bunea  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0210020102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Masterat 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Biodiversitate si bioconservare 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Obţinerea de plante rezistente la stresuri abiotice şi biotice 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

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

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

evaluare 
sumativa 

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 Genetică, Botanică, Fiziologia plantelor, Biotehnologii 

4.2. de competenţe Culturi de celule şi ţesuturi vegetale, Microbilogie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. In cazul sustinerii online a cursurilor, metodele de predare vor fi 

adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea notitelor, 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. In cazul 

sustinerii online a lucrarilor practice, metodele de predare vor fi adaptate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 44 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

3.4.4.Tutoriala 25 

3.4.5.Examinări 20 

3.4.6. Alte activităţi  30 

3.7. Total ore studiu individual 184 

3.8. Total ore pe semestru 240 

3.9. Numărul de credite
4 8 
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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 disciplinei. 

Sa inteleaga modul de obţinere a noilor cultivare de plante rezistente la stesul biotic si abiotic 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de a selectiona plante rezistente la stresul biotic si abiotic. 

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

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la obtinerea unor cultivare rezistente la stresul biotic si abiotic. 

Sa participe la activitatile de cercetare in laborator si in campul de experiente al disciplinei 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Inţelegera modului de organizare şi funcţionare a materialului genetic în vederea 

obţinerii de plante rezistente la stresul biotic şi abiotic.  

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

deprinderilor practice necesare masteranzilor, în scopul valorificarii variabilităţii 

naturale si somaclonale pentru obţinerea unor cultivare  rezistente la stresul 

biotic si abiotic. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Protectia impotriva stresului abiotic 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor la stresul 

osmotic si stresul oxidativ 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la salinitate 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la erbicide 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor la 

temperaturi 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la metale 

grele 

Protectia impotriva stresului biotic 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la virusuri 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la bacterii si 

ciuperci 

Reactia si ameliorarea rezistentei plantelor  la insecte si 

nematozi 

Metode de predare 

 

 

Prelegere 

Prelegere  

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

  

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Introducerea si prezentarea laboratorului 

Valorificarea variabilitatii somaclonale pentru obtinerea 

de plante rezistente la stresul abiotic 

Experimente si studii moleculare utilizate in stresul 

hidric 

Experimente si studii celulare utilizate in stresul oxidativ 

 

Experimente si studii celulare utilizate in stresul indus 

de metale grele 

 

Colocviu final – prezentarea rezultatelor de la lucrările 

practice 

 

 

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 

masteranzi. 

 

 

 

1 lucrare laborator 

 

4 lucrari laborator 

 

4 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Notițe de curs – Mirela Cordea 

2. Botez C., M.Savatti, M.Ardelean,1995, Ameliorarea rezistenţei plantelor la boli şi dăunători cu ajutorul 
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metodelor de inginerie genetică. Protecţia plantelor, Vol.18. 

3. Botez C., M.Savatti, M.Ardelean, Elena Tămaş, M.Savatti jr., 1995, Ameliorarea rezistenţei plantelor de cultură 

la erbicide cu ajutorul metodelor de inginerie genetică. Buletin USACN, A-H, 49/2. 

4. Botez C., M.Ardelean, C.O.Marian, 2001, Amelirarea rezistenţei plantelor la stresul osmotic cu ajutorul 

metodelor de inginerie genetică, Agricultura, nr.1-2, p.18-24. 

5. Tang,W., R.J.Newton, 2003. Genetic transformation of conifers and its application in forest biotechnology. 

Plant Cell.Rep.,22:1-15 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Petcu, E., M. Terbea, C. Lazar, 2007, Cercetari in domeniul fiziologiei plantelor de camp la Fundulea, An I.N.C.D. 

Fundulea, vol. LXXV, volum omagial 

2. Reviste de specialitate. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunile societăţilor de specialitate, unde se 

intalnesc cu specialişti şi cu fermieri, si unde sunt dezbatute aspecte actuale si de perspectiva ale rezistentei plantelor la 

stres atat in Romania cat si in Europa 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea aspectelor legate de 

ameliorare rezistentei la stres  ale 

diferitelor specii.  

Răspunsuri cât mai corecte şi mai 

complete la subiectele de examinare.  

Abordarea obligatorie a tuturor 

subiectelor  de pe biletul de examen 

şi tratarea lor corespunzătoare 

 

Examen 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Insusirea modului de obtinere a 

cultivarelor rezistente la stres biotic si 

abiotic ale diveselor specii horticole. 

Prezentarea unui studiu de caz 

privind obtinerea de plante 

rezistente la stres  

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la prezentarea studiului de caz  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 

04.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0210020103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Masterat 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Bioinformatică  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Ioana Pop 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Prof.dr. Ioana Pop 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 
 

I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu e cazul  

4.2. de competenţe Studentul trebuie să posede cunoștințe elemetare de matematică și operare calculator. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată  cu videoproiector. Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări 

referitoare la conținutul expunerii. În cazul activității didactice desfășurate on-

line se adaptează metodele de predare. Disciplina universitară impune respectarea 

orei de începere și terminare a cursului. In cazul sustinerii online a activitatilor 

didactice se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Sală dotată cu calculatoare. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 

adaptează metodele de predare.  Disciplina academica se impune pe toată durata de 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

3.4.4.Tutoriala 30 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi  14 

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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desfășurare a lucrărilor. In cazul sustinerii online a activitatilor didactice se vor 

adapta metodele de predare. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Stoparea deteriorării speciilor şi a habitatelor; menţinerea şi ameliorarea ecosistemelor; accentuarea contribuţiei 

agriculturii şi silviculturii la mentinerea biodiversităţii. 

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (intravilane şi extravilane). 

Realizarea desenelor şi schiţelor de mână ajutătoare planurilor de amenajare. 

Proiectarea şi amenajarea căilor de acces, a sistemului de circulaţie şi a terasamentelor în cadrul spaţiilor verzi 

amenajate. 

Asigurarea regimului optim de umiditate prin instalarea sistemelor de irigaţii sau desecarea terenurilor. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

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

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

condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 

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

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

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

 

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

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea cu uneltele software folosite într-un laborator de bioinformatică. 

7.2. Obiectivele specifice Să recunoască standardele de stocarea a informațiilor (fișiere) care sunt folosite în 

bioinformatică. Studentul să poată să găsească soluții pentru probleme care apar în 

utilizarea uneltelor software bioinformatice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS Număr  de ore – 14  
Metode de 

predare  
Observaţii 

1 Obiectul analizei secvenţiale; Analiza secvenţială grafică; Structura 

tridimensională 

 

P
re

le
g

er
i 

–
 

d
is

cu
ţi

i 

4 prelegeri 

2 Compararea a două secvenţe: Fundamentele analizei secvenţiale; Graficele de 

puncte „dot plots”; „Distanţe” între secvenţe; Algoritmul Needleman – Wunsch 

Alinierea locală. Algoritmul Smith – Waterman; Modele complexe;  

 

4 prelegeri 

3 Baze de date – BD integrată NCBI 4 prelegeri 

8.2. LABORATOR Număr  de ore – 28  Metode de 

predare  
Observaţii 

1 Utilizarea motorului de căutare ENTREZ  

 

P
re

le
g

er
i 

–
 

d
is

cu
ţi

i 

2 laboratoare 

2 BAZE DE DATE – BD INTEGRATĂ NCBI (II). PROGRAMUL BLAST  4 laboratoare 

3 Structura secundară, terţiară şi cuaternară a proteinelor. Programele PDB, Cn3D şi 

RASMOL 

4 laboratoare 

4 Aplicaţia vector NTI – programul ALIGN X 2 laboratoare 

5 CLUSTAL X 2 laboratoare 

  Bibliografie Obligatorie: 
 Gheorghe-Ioan Mihalaş, Anca Tudor, Sorin Paralescu, 2011, Bioinformatică, Timişoara - Editura Victor 

Babeş 

 Edda Klipp, Ralf Herwig, Systems Biology in Practice-Concepts, Implementation and Application, 

Wiley VCH, I Edition, 2005. 

 www.mathworks.com/products/bioinfo 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 Bibliografie facultativă:  

1. G. Alterovitz, M. F. Ramoni. Systems Bioinformatics: An Engineering Case-Based Approach. Artech 

House, 2007. 

http://www.mathworks.com/products/bioinfo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

mai buna adaptare la  cerintele pietei muncii  a continutului disciplinei au avut loc discutii  si intalniri cu reprezentanti ai 

mediului de afaceri. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Aplicarea logică, corectă şi coerentă  

a noţiunilor însuşite 
Verificare pe parcurs 

orală (Evaluarea 

răspunsurilor date la 

subiectele lansate în 

dezbatere) 

30% 

 

10.5. 

Seminar/Laborator/Proiect 

Însușirea competențelor 

profesionale 

Capacitatea de analiză şi 

interpretare a rezultatelor 

Proiect (Probă de 

evaluare a competenţelor 

profesionale acumulate) 

70% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și seminarii la nivel minimal. 
 

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

2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

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

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării  

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.dr. Ioana Pop 

 

Titular proiect 

Prof.dr. Ioana Pop 

 
Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0210020104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de analiză moleculară 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucr. dr Cristian Radu Sisea 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Conţinut
2 

A 

Obligativitate
3 

DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Biotehnologii, Biologie molecualră, Genetică, Biochimie, Ameliorare, Biostatistică, Fiziologie 

4.2. de competenţe Practică de laborator specifică biotehnologiilor şi biologiei moleculare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare 

a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii masteranzi pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. 

Conduita universitară impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului.  

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

5.2. de desfăşurare 

a lucrărilor practice 

Fiecare student masterand desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse la 

dispoziţie şi descrise în cadrul prelegerilor.  

Conduita adecvată se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line, metodele de predare vor fi adaptate adaptate la 

expunerea prin intermediul platformelor specifice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 0 3.3. lucrări practice+proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs 0 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 39 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

3.4.4. Tutorială 20 

3.4.5. Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 122 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Însuşirea terminologiei, noţiunilor fundamentale și mecanismelor specifice aplicaţiilor biologiei moleculare. 

Cunoaşterea principiilor analitice specifice aplicaţiilor de biologie moleculară în studiul resurselor genetice. 

Înţelegerea rolului analizelor moleculare în studiul biodiversităţii şi în conservarea resurselor genetice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 
Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul biologiei moleculare. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru studiul biodiversităţii. 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul conservării resurselor genetice. 

Acumularea experienţei necesare pentru participarea în cadrul programelor de cercetare. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea capacităţii de utilizare a noțiunilor și tehnicilor specifice biologiei 

moleculare în vederea studierii și manipulării resurselor genetice. 

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea de deprinderi practice privind studiul moleculelor biologice esențiale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

Colectarea, pregătirea și păstrarea probelor vegetale 

Izolarea ADN-ului şi evaluarea calităţii extractelor 

Izolarea proteinelor 

Tehnica PCR și variante ale acesteia 

Electroforeza acizilor nucleici și proteinelor 

Secvențierea ADN-ului 

Tehnici de inginerie genetică 

Verificarea cunoștințelor 

Metode de predare 

 

 

Prelegere. Aplicaţii practice. 

Prelegere. Aplicaţii practice. 

Prelegere. Aplicaţii practice. 

Prelegere. Aplicaţii practice. 

Prelegere. Aplicaţii practice. 

Prelegere. Studiu de caz. 

Prelegere. Studiu de caz. 

- 

Observaţii 

 

 

2 ore 

6 ore 

3 ore 

3 ore 

3 ore 

3 ore 

6 ore 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

1. Notițe de curs. 

2. Georgescu, S. E., A Dudu, M. Costache, 2016, Tehnici de biologie moleculara - principii si aplicatii practice, Editura 

Universitatii din Bucuresti. 

3. Lodish, H., A. Berk, C. A. Kaiser, M. Krieger, A. Bretscher, H. Ploegh, Angelika Amon, K. C. Martin, 2016, 

Molecular Cell Biology, 8th Edition, W. H. Freeman.  

4. Karp, Gerald, Janet Iwasa, Wallace Marshall, 2015, Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 8th 

Edition, Wiley. 

5. Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, 2014, Molecular Biology of the Cell, 6th 

Edition, Garland Science. 

6. Brown, T. A., 2010, Gene Cloning & DNA Analysis, An Introduction, 6th Edition, Wiley-Blackwell. 

Bibliografie facultativă: 

1. Reece, Jane, Lisa Urry, M. Cain, S. Wasserman, P. Minorsky, R. Jackson, 2014, Campbell Biology, Pearson. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice vor participa la întruniri, seminarii, workshopuri etc. specifice 

domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Lucrări practice  Gradul de însuşire al noţiunilor 

prezentate în cadrul lucrărilor practice 

Colocviu 100% 

10.5. Standard minim de performanţă 

Însuşirea şi înţelegerea noţiuilor ştiintifice transmise în cadrul prelegerilor şi lucrări practice, la un nivel acceptabil. 

Obţinerea notei de promovare a colocviului. 
 

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

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara); A (Aprofundare) 
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). 
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Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Cristian Radu SISEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV–CN- 0210020105 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Activitate de cercetare științifică  

2.2. Titularul activităţilor de curs -   

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect Coordonator program master 

Prof. dr. Mirela Cordea 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa  

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 Bioconservarea germoplasmei vegetale, Aplicațiile culturilor in vitro în ameliorare Biologie 

moleculară, Testarea calitatii semintelor si a materialului saditor, Sisteme de ameliorare 

conventională si neconvențională, Markeri moleculari. Selecția asistată de markeri, Mijloace 

biotehnologice pentru obținerea de seminte si material saditor, Obtinerea de plante rezistente la 

stresuri abiotice şi biotice.  

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să utilizeze tehnicile de micromultiplicare, de analiză moleculară și de 

bioinformatică în vederea finalizării activității de cercetare aferentă masterului. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  - 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Efectuarea instructajului de protecția muncii pentru activitățile specifice. Fiecare 

masterand desfaşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator  puse la 

dispozitie 

Activitatea de cercetare se desfăşoară în laboratoarele proprii, în câmpurile de 

cercetare, în Stațiunea de Ceretare Horticolă a Universității sau în cadrul altor 

companii din domeniu. Disciplina academica se impune pe toată durata de 

desfăşurare a activițăților de cercetare.  

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/ laborator/ proiect 30 

3.4.Total ore din planul de invatamant 300 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator 300 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 85 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 160 

3.8. Total ore pe semestru 460 

3.9. Numărul de credite
4 20/

30 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  limbajul specific pentru culturile celulare in vitro, biologie moleculară, biodiversitate genetică, 

înmulțire şi reproducere a plantelor. 

Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina de producere a semintelor, sa înteleaga modul de 

obţinere a noilor cultivare de plante, metodele de producer a seminței şi materialului săditor. 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aprofundarea cunostintelor fundamentale in domeniul culturilor in vitro, de biologie moleculară în studiul 

resurselor genetice. 

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

Să acumuleze cunoștințe solide de bază în micropropagare, în scopul realizării de proiecte  

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

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

experientale de producere de seminţe. 

Acumularea experienţei necesare pentru participarea în cadrul programelor de cercetare. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Activitatea de cercetare ştiințifică are ca scop pregătirea practică aprofundată în 

domeniul conservării resurselor genetice, a metodelor de multiplicare, de 

obținere a unor noi cultivare prin intermediul ameliorării convenționale şi 

neconvenționale adaptate noilor schimbări climatice. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea masteranzilor în domeniul biotehnologiilor vegetale. 

Formarea practică a masteranzilor în domeniul culturilor in vitro. 

Consolidarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice acumulate pe 

parcursul celor trei semestre aferente masterului.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Studiu bibliografic și documentare. 

Studiu asupra tehnicilor de înmulțire a plantelor a elementelor de biotehnologii vegetale şi 

de analize moleculare. 

Elaborarea lucrării de disertaţie. 

 

Nr. ore 

300 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ardelean M., R. Sestraş, Mirela Cordea, 2006, Ameliorarea plantelor horticole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 

2. Cordea Mirela, 2008, Producerea de sămânţă şi material săditor horticol. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca  
3. Badea E. M., Săndulescu D., 2001, Biotehnologii vegetale, Fundaţia Biotech, Bucureşti. 
4.Solcan, C., C. R. Sisea, 2012, Biologie moleculară, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

5.Stănică F., 2004,  Microînmulţirea plantelor horticole, Editura INVEL-Multimedia 

Bibliografie Facultativă: 

1. ARDELEAN MARIN, R. SESTRAŞ, MIRELA CORDEA, 2006, Ameliorarea plantelor horticole, Ed.AcademicPres, 

Cluj-Napoca 

2. Vancea A.P. Cachiţă-Cosma D., Purcărea Cornelia, 2013, Proceduri bioeconomice şi economice de optimizare a 

conservării şi multiplicării in vitro a biodiversităţii vegetale, „Vasile Goldiş” Universitz Press, Arad. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru o îmbunătăţire şi actualizare permanentă  a cunoștințelor ce trebuie asimilate și posibilitatea de a aplica în 

practică noțiunile teoretice și competențele dobândite cadrele didactice vor participa la diverse manifestări ştiinţifice 

organizate în ţara sau străinătate, unde se vor întâlni cu specialişti din cercetare şi producţie cu care vor dezbate 

probleme actuale dar şi de perspectivă privind disciplinele de specialitate. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.5. Seminar/Laborator  

Lucrări practice în 

laborator, situri existente, 

Însușirea cunoștințelor în timpul stagiilor de 

practică  

Prezența activă la stagiile de practică 

 

Evaluare coordonator 

 

 

 

60% 
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firme de specialitate Deprinderi practice 

Verificarea datelor adunate în urma 

cercetărilor efectuate  

Verificare practică   

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin activități de cercetare si lucrari practice la nivel acceptabil. Pentru 

obţinrea calificativelor de promovare, masteranzii trebuie să aibă cunoștințe solide, documentate și de detaliu aferente 

activităților desfăşurate.  
 

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

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 

Responsabil program de studii 

Prof. dr. Mirela Cordea 

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

Titular lucrări laborator/seminarii 

Responsabil program de studii 

Prof. dr. Mirela Cordea 

…………………… 

 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

 

Director de departament 

Conf.dr. Claudiu Bunea 

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