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Categ.

Nr. Disciplina formativa*

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

1 Tehnici CAD și grafică digitală CA 0211010109 1 - - 3 6 VP - - - - -  

2 Compoziţii florale în amenajarea spaţiilor verzi A 0211010103 2 - 2 - 8 E - - - - - -

3 Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaţiilor verzi A 0211010104 1 - 3 - 8 E - - - - - -

4 Tehnologii speciale de întreținere arbuști și arbori A 0211010105 1 - 1 - 4 VP - - - - - -

5 Etică și integritate academică DC 0211010102 1 - - - 4 VP - - - - - -

6 Administrarea afacerilor în peisagistică A 0211010101 - - - - - - 1 - 2 - 4 E

7 Modelare 3D în peisagistică S 0211010106 - - - - - - 1 - - 3 6 VP

8 Modalități de asociere a speciilor lemnoase în spațiile verzi A 0211010107 - - - - - - 2 - 2 - 7 E

9 Tehnologii speciale de întreținere specii floricole și gazon A 0211010108 - - - - - - 2 - 2 - 7 E

10 Elemente și principii compoziționale în peisagistică A 0211010110 - - - - - - 1 - - 1 6 E

6 6 3 30 7 6 4 30

30 30

Categ.

Nr. Disciplina formativa*

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

1 Tehnologii speciale pentru amenajare spaţii verzi A 0211020101 2 - 2 - 6 E - - - - - -

2 Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea mat.săd. dendrofloricol CA 0211020103 1 - 2 - 6 E - - - - - -

3 Concepte de design floral pentru interioare S 0211020104 1 - 2 - 6 VP - - - - - -

4 Aplicații ale elementelor și principiilor compoziționale A 0211020105 1 - - 1 6 E - - - - - -

5 Dezvoltarea teritoriului și gestionarea peisajului S 0211020108 2 - 2 - 6 VP - - - - - -

6 Activitate de cercetare științifică CA 0211020106 - - - - - - 30 C

7 Elaborarea și susținerea lucrării de disertaţie 0211020107 - - - - - - 10 E

7 - 8 1 30 - - - - 30
Total 30 30

* Discipline:

CA - Cunoaştere avansată; PC - Pregătire complementară; A - Aprofundare; S - Sinteză

4 sapt.

Total:  ore/credite/săptămână

16 16

Cod 

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

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

10 sapt.

Total:  ore/credite/săptămână

Total / an 15 17

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

An de studii : 2 (2021/2022)

An de studii : 1 (2020/2021)

Cod 

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

Nr.ore/săptămână Nr.ore/săptămână

Prorector academic

Prof.dr. Ioana POP

Decan

Prof.dr. Viorel MITRE

Coordonator program

Prof.dr. Viorel MITRE

Bobi
Line



Bobi
Line
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Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0211010109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Tehnici CAD și grafică digitală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Păuniţa Iuliana Boancă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Păuniţa Iuliana Boancă 

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

disciplinei 

Continut2 DS  

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu 
frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuția 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 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activităţi  7 
3.7. Total ore studiu individual 134 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Numărul de credite4 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Informatică, Geometrie descriptivă şi perspectivă, Proiectare asistată de calculator, Modelare 3D 

computer 1, Modelare 3D computer 2 
4.2. de competenţe Proiectare spații verzi, Desen şi reprezentări grafice, Estetica mediului ambiant, Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, Drumuri şi terasamente, Plante floricole și de gazon, Arboricultură 
ornamentală. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, presupune participarea activă a studenților, interacțiunea 

profesor-student. Disciplina necesită atenția studentului pe întregul parcurs al orei, 
respectarea orarului. Nu sunt permise alte activități care pot disturba cursul, telefoanele 
mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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 
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practice necesare în proiectarea asistată de calculator. Se folosesc materiale specifice 
fiecărei lucrări, documentarea, mijloace de informare şi de formare a deprinderilor 
practice, participarea activă la toate etapele proiectului după o prealabilă instruire 
asupra fiecărei etape de lucru.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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pe
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e 
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C1 Cunoașterea și înțelegerea conceptelor domeniului proiectării asistate de calculator folosite în peisagistică şi 
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
Identificarea programelor de proiectare asistată de calculator utilizate în domeniul peisagistic; 
Cunoașterea caracteristicilor specifice ale programelor de proiectare asistată de calculator. 
C2 Utilizarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor situații bine definite, tipice domeniului 
Reprezentarea digitală a planurilor; 
Realizarea unor proiecte de amenajare peisagistică utilizând softuri de proiectare. 
CP4 Capacitatea de a elabora proiecte tehnice de specialitate și de a proiecta în acord cu caracteristicile 
mediului natural și construit, cu respectarea exigențelor de calitate și dezvoltare durabilă 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs
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e CT1 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi 

rigoare 
Dezvoltarea competențelor de responsabilitate prin punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite la orele de 
curs printr-un proiect individual. 
CT2 Capacitatea de a comunica adecvat în forme grafice, de a evalua premizele și a trage concluzii adecvate, 
de a identifica și de a folosi în mod corespunzător surse de informații relevante. 
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor dezvoltării economice 
Dezvoltarea personală şi profesională continuă printr-un proiect complex, prin care să se soluționeze problemele 
specifice din domeniu. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea teoretică a aspectelor referitoare la utilizarea ARCHICAD în 

peisagistică, realizarea de exerciții practice pentru aprofundarea aspectelor teoretice. 
Realizarea şi prezentarea soluțiilor de amenajare peisagistică prin întocmirea 
proiectelor cu ajutorul ARCHICAD. 

7.2. Obiectivele specifice Realizarea şi prezentarea soluţiilor de amenajare peisagistică prin întocmirea 
proiectelor complexe în ARCHICAD 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1.CURS 
Număr de ore - 14 
 

 ArchiCad în peisagistică  
 Interoperabilitate  

- Performanţe, limitări 
Modelarea terenului: nori de puncte, planuri topografice 
Colaborări între specialitățile implicate în proiectare 

 Add-On în ArchiCad 
Tehnici de lucru avansate cu uneltele de design 

 Planșe tehnice și planșe de concurs 

Metode de predare 
 

  
Prelegere 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
1 prelegere/2 
ore 
 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42 
 
Aplicații specifice ArhiCad în proiectarea peisagistică 
Aplicații ArchiCad - interoperabilitate 
Aplicații ArchiCad  - Modelarea terenului: nori de puncte, planuri 
topografice, Librării ArchiCad, BIM, Parametrizări  
Aplicații ArchCad - Colaborări între specialitățile implicate în 
proiectare  
Aplicații ArchCad – Proiect complex 
Aplicații ArchCad - Planșe tehnice și planșe de concurs 

 
 
 
2 Prelegeri + activitate individuală 
2 Prelegeri + activitate individuală 
2 Prelegeri + activitate individuală 
 
 
2 Prelegeri + activitate individuală 
4 Prelegeri + activitate individuală 
2 Prelegeri + activitate individuală 

 
 
 
1 lucrare 
practică 
laborator/3 ore 
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 Bibliografie Obligatorie: 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC21/ 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
https://www.consoft.ro/archicad/metode_de_lucru/ 
https://www.consoft.ro/files/archicad/metode_de_lucru/files/ROM_AC12_ReferenceGuideNEW.pdf 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC21/ 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
https://www.consoft.ro/archicad/metode_de_lucru/ 
https://www.consoft.ro/files/archicad/metode_de_lucru/files/ROM_AC12_ReferenceGuideNEW.pdf 
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC21/ 
Bibliografie Facultativă: 
https://www.sketchup.com/learn  
https://www.sketchup.com/learn/videos/826  
https://www.sketchup.com/  
http://danieltal.com/  
http://danieltal.com/books/  
http://danieltal.com/free-trial-courses/  
https://blog.sketchup.com/tags/landscape-architecture  
https://blog.sketchup.com/tags/urban-planning  
https://www.coreldraw.com/en/pages/13300215.html?topNav=en 
https://www.coreldraw.com/en/pages/11100027.html 
http://product.corel.com/help/CorelDRAW/540229932/Main/EN/User-Guide/CorelDRAW-X7.pdf 
https://www.nationalbimlibrary.com/ 
http://lumion3d.com/ 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conținutul disciplinei vizează problematica specifică cerinţelor profesiei, colaborărilor cu specialiști din domenii conexe. 
Odată însușită, disciplina - din punct de vedere al principiilor şi metodelor de lucru – poate fi ușor transferată din sfera 
teoretică în sfera practică; 
Conținutul disciplinei este structurat pentru a obține competențe profesionale şi transversale specifice programului de studii 
“Peisagistica”; 
Tematica disciplinei cuprinde cerinţele actuale ale mediului de afaceri, practicile europene în domeniu și tehnologiile nou 
apărute, facilitând accesul absolvenţilor pe piaţa muncii. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 
10.4. Curs  Susţinerea proiectului  Examen oral/prezentare 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea proiectului urmând 
indicațiile temei de proiectare 

Respectarea etapelor și 
termenelor proiectului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
Participarea la laboratoare și cursuri. Îndeplinirea sarcinilor din tema de proiectare. 
Obţinerea notei minime (5) la examenul oral este condiție de promovabilitate. 
1Ciclul de studii- se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat   
2Regimul 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), S* (Sinteză) 

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

Data completării 

08.09.2020 

Responsabil curs, 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010103 

 

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 Departament I, Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Compozitii florale în amenajarea spatiilor verzi 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 A 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativ 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Floricultură, Plante floricole şi de gazon,  
4.2. de competenţe Desen şi reprezentări grafice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Informarea, Comunicarea, Modelarea, Dezbaterea; Predarea prin prelegeri libere, 
expuneri în Power Point, planşe, fişe. Studenţilor li se pun la dispoziţie cursuri de 
specialitate şi bibliografia necesară pentru buna lor pregătire. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Explicaţia, Comunicarea, Demonstraţia, Observaţia, Experimentul, Conversaţia, 
Formarea, Deprinderea, 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, 
internet, mijloace de informare şi de formare a deprinderilor practice. 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 64 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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 Dobândirea deprinderii de analiza şi organiza un spaţiu,  formarea unei culturi vizuale solide, conştientizarea 
necesităţii studiului individual, analiza formelor naturale, sinteza formelor naturale în forme abstracte, stimularea 
capacităţii de a organiza spaţiul exterior utilizând specii floricole, studiul unor compoziţii până la faza de detaliu 
formal, asocierea corectă a speciilor floricole în raport cu arhitectura peisajului, tipul şi durata înfloririi, talia 
plantelor, forma, mărimea şi amplasarea compoziţiilor florale, armonia şi contrastul culorilor în vederea obţinerii 
unor compoziţii peisagistice armonioase.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Creşterea creativităţii, dezvoltarea abilităţii de a organiza spaţii diferite din punct de vedere al mărimii, încadrării, 

tipologiei; dobândirea capacităţii de a studia detaliat subiecte, formarea obişnuinţei de studiu individual, formarea 
unei gândiri analitice critice, dezvoltarea unui spirit critic şi autocritic obiectiv bazat pe noţiuni corecte. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este de a aduce în atenţia studenţilor moduri de organizare a 
speciilor floricole în diferite contexte, spaţii, stiluri peisagistice. Noţiuni despre 
utilizarea vegetaţiei ca factor major de design; influenţa şi relaţia speciilor 
floricole cu sit-urile luate în studiu. Cursul oferă o introducere în conceptele şi 
practicile designului ce utilizează speciile floricole. Noţiunile predate includ: 
principiile de design utilizate în compoziţiile florale. Studenţilor li se va oferi 
oportunitatea de a înţelege principiile de bază a design-ului, precum şi procesul 
şi implementarea acestuia în mediul reprezentat de  materialul vegetal floricol.  

7.2. Obiectivele specifice Cursul se axează pe unicitatea vegetaţiei ca element de design, pe modalităţile 
de dispunere a vegetaţiei floricole, legile armoniei şi contrastelor, înfiinţarea şi 
întreţinerea suprafeţelor amenajate cu specii floricole, tipuri de grădini, exemple 
de compoziţii florale utilizate în diferite amenajări peisagistice. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1.  Noţiuni introductive 
2. Clasificarea speciilor floricole 
3. Caracterizarea speciilor floricole din punct de 
vedere peisagistic 
4. Principii în design-ul şi amenajarea spaţiilor verzi 
5. Principalele  grupe de plante floricole utilizate în 
compoziţiile florale 
6.  Utilizarea speciilor floricole în diferite amenajări 
peisagistice 
7. Înfiinţarea şi întreţinerea suprafeţelor amenajate 
cu specii floricole 
8. Tipuri de grădini. Exemple de compoziţii florale 
utilizate în diferite amenajări peisagistice 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 

Observaţii 
 

2 ore 
2 ore 
4 ore 
 
4 ore 
4 ore 
 
4 ore 
 
4 ore 
 
4 ore 
 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
1. Prezentarea temei de proiectare, informaţii 
suplimentare, stabilirea procesului de desfăşurare a 
proiectului 
2. Documentare pe teren, observarea dispunerii 
speciilor floricole în peisajele amenajate din mediul 
urban şi rural, observarea dispunerii speciilor 
floricole în peisajul spontan, natural 
3. Tratarea tipurilor de compoziţii florale în contexte 
date; scheme cromatice, scheme funcţionale 
4. Aplicarea compoziţiilor florale în amenajarea 
peisagistică a spaţiilor date – aplicaţii practice a  
noţiunilor predate în curs 
5. Prezentarea şi predarea proiectului 

 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 

 
 
2 ore 
 
 
4 ore 
 
 
 
10 ore 
 
 
10 ore 
 
2 ore 
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 Bibliografie Obligatorie 
1. Dumitraş Adelina, 2010, Compoziţii florale utilizate în amenajări peisagistice, Editura Mediamira, Cluj-Napoca 
2. Dumitraş Adelina, 2006, Plante floricole şi de gazon, Editura Mediamira, Cluj-Napoca 

Bibliografie Facultativă: 
 

 
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 conferinţe şi simpozioane naţionale, internaţionale unde se dezbat teme de specialitate; 
- se implică în proiecte de cercetare care tratează subiecte specifice domeniului; 
- participări la târguri de specialitate, concursuri; 
- prezentări de noi produse sau tehnici; 
- organizarea unor ateliere de lucru sau participări la work-shop-uri organizate de firme sau organizaţii ce 

desfăşoară activităţi în domeniul de interes. 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Examinarea teoretică  
 la sfârşitul semestrului.  
 

Examen scris 
Activitatea la curs şi examenul 
teoretic 60% din nota finală. 

Prezentarea la examenul teoretic 
este condiţionată de promovarea 

examenului practic. 

60% 
 
 
 
 

 
10.5. Seminar/Laborator  Examenul practic se face în laborator 

şi constă în prezentarea şi predarea 
proiectelor elaborate pe parcursul 
semestrului.  
Colocviu/lucrări practice; 
- proiect; 
- o mapă cu crochiuri, fotografii 
proprii şi fişe, rezultate în  urma 
studiului individual; 
- teme pe parcurs, frecvenţă. 

Este prevăzută 1 verificare la 
sfârşitul semestrului. 

 Activitatea la lucrări practice şi 
examenul practic 40% din nota 

finală. 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaţiilor verzi 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

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 Arboricultură Ornamentală, Botanică, Pedologie 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie să cunoască influenţa factorilor de mediu privind creşterea şi dezvoltarea 

plantelor lemnoase, precum şi manifestarea însuşurilor peisagistice ale acestora. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, se desfăşoară în mare parte sub forma dialogului-răspunzând 
întrebărilor masteranzilor. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta metodele de 
predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară în spaţii verzi (grădini, parcuri) unde speciile 
lemnoase ornamentale sunt în numar mare. Masteranzii analizează pe exemplarele 
existente, caracterele organelor componente ale plantelor. În cazul orelor susținute 
on-line, se vor adapta metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
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 44 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască  toate speciile şi cât mai multe cultivare ale plantelor lemnoase care pot fi cultivate în ţara noastră, 
precum şi valorile decorative ale acestor plante, perioada şi durata de manifestare a valenţelor ornamentale. 
Să-şi aprofundeze cunoştinţele despre biologia plantelor lemnoase ornamentale.   
Să cunoască principiile de asociere în formaţiuni peisagistice ale plantelor lemnoase ornamentale. 
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 Să demonstreze că dispun de cunoştinţe necesare înţelegerii principiilor care guvernează o bună funcţionalitate a 
ecosistemelor ornamentale. 
Să dovedească deprinderea necesară organizării activităţilor de cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor 
specifice cultivării acestor plante în condiţiile unui climat urban. 
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la morfologia şi ecologia cultivarelor 
horticole aparţinătoare speciilor lemnoase ornamentale, necesare recunoaşterii 
acestor cultivare şi specii, precum şi cultura acestora în ecosistemele 
ornamentale. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă obligativitatea peisagistului în ceea ce priveşte crearea de condiţii 
cât mai apropiate de cele în care plantele lemnoase ornamentale s-au dezvoltat şi 
vegetează în mod natural.  
Să stăpânească tehnicile prin care se pot realiza condiţiile optime de cultură ale 
plantelor lemnoase ornamentale. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 (1 curs = 2 ore) 
Aspecte biologice şi tehnologice ale cultivarelor horticole 
ornamentale, aparţinând speciilor lemnoase care, 
datorită valorilor peisagistice se folosesc la amenajarea 
spaţiilor verzi: 
-    Cultivarele arborilor foioși și rășinoși cu frunze 
persistente și caduce 
 
- Cultivarele arbuștilor foioși, rășinoși și a celor foioși cu 
frunze persistente 

Metode de predare 
 

 
 

Prelegere 
Întrebări  
Discuţii 

 
Prelegere 
Întrebări  
Discuţii 

 

Observaţii 
 
 
 
 

9 şedinţe  
 
 

5 şedinte 
 
 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 (1 lucrare lab = 2 ore) 
Caractere morfologice şi peisagistice ale cultivarelor 
horticole aparţinând speciilor lemnoase ornamentale 
(rășinoase și foioase) 
 
Recunoaşterea speciilor lemnoase cu frunze persistente şi 
a cultivarelor horticole aparţinătoare acestor specii 
 
Colocviu 

 
 

Studiul plantelor după 
natură, diapozitive, planşe 
 

 
Studiul plantelor după 

natură, diapozitive, planşe 
 

Verificarea cunoştinţelor 

 
 

9 lucrări laborator 
 
 

3 lucrări laborator 
 
 
 

2 lucrări laborator 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Jucan Denisa – Note de curs 2020-2021 
2. Iliescu Ana Felicia, (1998), Arboricultură ornamentală, Ed. Ceres 
3. Zaharia Adrian, Denisa Jucan, Raluca Cicevan, 2018, Specii lemnoase ornamentale, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Bibliografie Facultativă: 
1. Zaharia D., et al. (2003), Arboricultură ornamentală , Ed. Risoprint 
2. Tony Russell, (2011), The illustrated encyclopedia of trees of Britain and Europe, Ed. Hermes House 
3. Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean, (2010)Enciclopedia plantelor decorative – vol 1 și 2, Ed. All 

 
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 predării şi a conţinutului cursurilor cu cele mai actuale teme şi 
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probleme practice, 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 
sortimentul şi cultura plantelor lemnoase ornamentale.  

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea cerinţlor faţă de factorii de mediu 
ale plantelor lemnoase aparţinând cultivarelor 
horticole ale speciilor foioase cu frunze 
caduce sau persistente.  

Examen 
scris 

 
70% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea speciilor şi cultivarelor de 
plante lemnoase cu valenţe peisagistice. 
Recunoaşterea se face după natură sau imagini 
video.  

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Pentru obţinrea calificativelor de promovare, masteranzii trebuie să facă dovada cunoaşterii caracterelor morfologice şi 
decorative ale speciilor şi cultivarelor existente în sortimentul actual în ţară şi străinătate (Europa), precum şi modul de 
asociere şi utilizare în spaţiile verzi, ale acestora. 

 

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

Data completării 
   08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

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

Titular lucrări laborator/seminarii 
(Responsabil program de studii) 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
.......................................... 

 
 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
 
 

Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Tehnologii speciale de întreţinere arbuști și arbori 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

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

evaluare 
Continuă  

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 Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, Agrotehnică, Arboricultură ornamentală, Floricultură 

4.2. de competenţe 
Masterandul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la condițiile de mediu specifice ecosistemelor 

urbane și influența acestora asupra dezvoltării plantelor din ecosistem. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursurile sunt interactive, se desfășoară sub formă de dialog, se pun întrebări, se 

dau răspunsuri. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfășoară în parcuri, grădini, diferite spații verzi și se 

participă efectiv la activități de întreținere de sezon. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
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e Să cunoască gama de utilaje folosite la lucrările de întreținere arborilor și arbuștilor.  

Să cunoască tehnicile moderne de aplicare a lucrărilor de întreținere.  

Să cunoască fundamentarea biologică care stă la baza executării lucrărilor de întreținere a plantelor din spațiile 

verzi.  

Să cunoască suficiente date despre întreținerea celorlalte componente ale spațiului verde, altele decât vegetația.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

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

3.4.4.Tutorială 4 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 92 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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Să cunoască legislația care reglementează intervențiile de întreținere a componentelor unui spațiu verde.  

Să înțeleagă și să desfășoare activități de cercetare specifice activităților de întreținere a componentelor spațiului 

verde.  

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele de Fiziologie, Biologie, Agrotehnică, Agrochimie 

etc., necesare înțelegerii aplicării la timp și într-un mod corect a lucrărilor de 

întreținere componentelor unui spațiu verde, în special a vegetației.  
7.2. Obiectivele specifice Să-și însușească principiile aplicării corecte a lucrărilor de întreținere a 

vegetației din spațiile verzi.  

Să-și dezvolte aptitudinile și deprinderile necesare utilizării eficiente și corecte a 

utilajelor destinate lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr de ore – 14 (1 prelegere = 2 ore) 
Lucrări de întreținere aplicate vegetației lemnoase la intrarea 

în repaus vegetativ: 

- lucrări de întreținere aplicate la nivelul solului; 

- lucrări de tăiere aplicate vegetației lemnoase; 

- lucrări de pregătire a plantelor în vederea protejării 

împotriva înghețului; 

Lucrări de întreținere aplicate vegetației lemnoase arboricole 

și arbustive, inclusiv trandafirilor imediat după intrarea în 

vegetație: 

- lucrări de întreținere aplicate la nivelul solului; 

- lucrări de îngrijire aplicate vegetației lemnoase. 

Metode de predare 

 

Prelegere - dialog  

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere - dialog  

Prelegere - dialog  

Observaţii 

 

3 prelegeri  

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri  

2 prelegeri  

 
 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 14 (1 lucrare lab. = 2 ore) 
Lucrări de pregătire pentru iarnă a arborilor din spațiile 

verzi. 

Lucrări de pregătire pentru iarnă a trandafirilor și a celorlalți 

arbuști ornamentali din spațiile verzi.  

Lucrări de corecție și de întreținere aplicate arborilor și 

arbuștilor ornamentali. 

Alte lucrări de îngijire aplicate vegetației lemnoase. 

Colocviu  
 

 

 

Executare lucrări.  

Executare lucrări.  

 

Executare lucrări.  

 

Executare lucrări.  

Verificarea cunoștințelor 

 

 

1 lucrări laborator  

2 lucrări laborator  

 

2 lucrări laborator  

 

1 lucrări laborator  

1 lucrare laborator  

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Richard Bird, 2014, The illustrated practical encyclopedia of pruning, training&topiary, Ed. Hermes House. 
2. Steve Bradley, 2007, Tăierea plantelor ornamentale, Ed. Rao. 
3. Czaka Sarolta, Vallo Laszlo, 2014, Lucrări de tăiere de la A la Z, Ed. Casa. 
4. Petrescu F., 1983, Lucrări de întreținere în parcuri și grădini, Editura Ceres, București.  
5. Kempter Geoffrey, 2004, Utility pruning of trees. 
6. Sharon Lilly, 1993, Arborists` Certification Study Guide, ISA. 

Bibliografie Facultativă:  
1. Zaharia A. și colab., 2018, Specii lemnoase onamentale, vol. 1 și 2,  Ed. Risoprint  
2. Iliescu Ana-Felicia, 1998, Arboricultură ornamentală, Editura Ceres, București.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru îmbunătățirea și actualizarea permanentă a predării și a conținutului cursurilor cu cele mai actuale teme și 

probleme practice, cadrele didactice vor participa la diverse manifestări științifice organizate în țară sau străinătate, unde 

se vor întâlnii cu specialiști din cercetare și producție cu care vor dezbate probleme actuale dar și de perspectivă privind 

metodele și tehnicile aplicate în executarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi.  
 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 
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10.4. Curs Lucrări de întreținere aplicate speciilor 

lemnoase din spațiile verzi la sfârșitul 

perioadei de vegetație.  
Lucrări de întreținere aplicate vegetației 

lemnoase arboricole și arbustive, inclusiv 

trandafirilor imediat după intrarea în vegetație. 

Verificare pe parcurs 

 

 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoașterea principiilor de utilizare și 

funcționare a uneltelor și utilajelor destinate 

executării unor lucrări de întreținere a 

componentelor unui spațiu verde.  

Cunoașterea modului de executare a lucrărilor 

de întreținere aplicate componentelor unui 

spațiu verde.  

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru a promova, masteranzii trebuie să facă dovada că stăpânesc bine informația științifică transmisă prin prelegeri și 

lucrări practice. De asemenea, că sunt familiarizați cu vocabularul specific al disciplinei. In order to promote, it is 

compulsory for the students to obtain promotion qualifications for all the evaluation tests.Pentru a promova, este 

obligatoriu ca masteranzii să obțină calificative de promovare la toate probele de evaluare.  
 

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

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

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

 

Data completării 

    08.09.2020 

Titular curs  

Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

 

 

Data avizării în    

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Prof. dr. Claudiu Bunea 
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II.  
Nr.__________din _________                                                                Formular USAMV 0202010222 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Peisagistică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii   Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Etică şi integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare E 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DO 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

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

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

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

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 16 

3.8. Total ore pe semestru  30 

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

fișa disciplinei. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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p
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en

ţe
 

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

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

etice şi de conduită academică sau profesională; 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Competenţa de a înţelege necesitatea unui comportament etic în cadrul activităţilor didactice, de cercetare 

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

 

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

 

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

specifice eticii şi  integritaţii  academice pentru  aplicarea  lor  în  dezvoltarea   

unei   cariere   profesionale  caracterizată de probitate. 

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

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

competenţei de a realiza cercetări ştiinţifice prin respectarea normelor etice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Obiectul şi problematica eticii şi deontologiei 

academice.  

 

 Fundamentele eticii, abordări interdisciplinare. 

Codificarea eticii.  Etica aplicată. 

    

Principiile etice ale cercetării ştiinţifice. Metode şi 

tehnici de cercetare ştiinţifică 

    

Responsabilitate socială şi deontologie academică.  

    

Proprietatea intelectuală. Problematica drepturilor de 

autor.   

 

 Plagiatul şi alte forme de lipsă de integritate academică 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

4 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE  

 

 

 

 

 
        Bibliografie Obligatorie: 

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

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

3. Oficiul    European    pentru    Drepturi de    Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-proprietatea-intelectuala 
4. Şercan Emilia, Deontologie academică, Ghid practice http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-
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Academica.pdf 
5. Codul de etiă şi deontologie universitară al USAMV Cluj-Napoca, http://www.usamvcluj.ro/index.php/codul-de-etica 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

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

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

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

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

Universităţii din Bucureşti, Bucureşti; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea obiectului şi 

problematicii eticii şi deontologiei 

academice şi  profesionale, a 

metodelor şi tehnicilor de cercetare 

ştiinţifică, precum şi principalele 

probleme etice care vizează 

activitatea ştiinţifică universitară.     

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

 

 

     100% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator            

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

8/09/2020 

 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 
Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică  
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) Master 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Administrarea afacerilor în peisagistică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Gabriela Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. dr. Gabriela Chiciudean 

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

Continua 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 
Obligativitate3 DI 

 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Management  
4.2. de competenţe Studentul trebuie să cunoască și să stăpânească cunoștințele specifice funcționării economiei de 

piață 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se derulează prin discuţii interactive pe baza materialelor şi a bibliografiei 
anunţate în prealabil, dublate de materiale prezentate pe video proiector. Studenţii 
vor avea cu cel puţin o săptămână înaintea cursului materialele bibliografice şi 
sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor orale. Cursul 
este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii.  
Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și de terminare a 
cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 
telefoanele mobile vor fi închise. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 

5.2. de desfăşurare a laboratorului Studenţii parcurg pe bază de protocol şi cu asistenţă tematica prevăzută în fiecare 
săptămână. Pentru fiecare seminar studenţii vor pregăti materialele şi temele care 
vor fi prezentate şi evaluate de colegi prin intermediul resurselor utilizate în cadrul 
cursului. 
Disciplina academică se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 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 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  4 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din managementul 
afacerilor 
Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului afacerilor şi 
conducerii proceselor şi sistemelor de producţie de complexitate mare 
Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului afacerilor şi 
a unităţilor de aprovizionare şi desfacere de complexitate mare 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri variate de decizii de management 
al afacerilor şi a unităţilor de aprovizionare desfacere 
Aplicarea unor principii şi metode de bază specifice managementului afacerilor şi al unităţilor de aprovizionare 
desfacere pentru rezolvarea de probleme/ situaţii bine definite 
Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi limitele 
unor metode de management al afacerilor şi al unităţilor de aprovizionare desfacere 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (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 Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă educaţia economică şi 
antreprenorială a viitorilor specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul 
economiei de piaţă, a rolului individului ca antreprenor, producător, şi 
consumator în economie, astfel încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul 
procesului de învăţământ, aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei 
concurenţiale, performante. Cursul oferă cunoştinţele necesare pregătirii unui 
manager de proiect eficient. Un manager de proiect se va ocupa de dezvoltarea 
unui proiect, estimarea resurselor, obţinerea finanţării, gestionarea cu 
responsabilitate a tuturor resurselor umane şi materiale implicate în proiect, 
încadrându-se în buget, de analizarea în fiecare etapă a stadiului de realizare, a 
riscurilor apărute sau potenţiale, de găsirea de soluţii pentru a micşora impactul 
acestora asupra bunei derulări a proiectului, de monitorizarea costurilor, 
evaluarea şi raportarea periodică, de coordonarea şi motivarea echipei etc. 

 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina abordează într-o viziune sistemică şi prin prisma  postulatelor 
specifice economiei de piaţă, problematica de bază a managementului general, 
punând  la dispoziţia viitorilor manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile 
şi instrumentele necesare. Se are în vedere formarea unei gândiri manageriale 
moderne, dublată de dezvoltarea  principalelor aptitudini şi comportamente 
manageriale. Avantajele cursului se referă la posibilitatea de a extrage 
principiile generale ale managementului de proiect din multitudinea 
informaţiilor prezentate şi capacitatea de a le putea aplica în activitatea practică. 
Studenţii vor putea câştiga abilitatea de a avea o viziune de ansamblu asupra 
proiectului, de a face legături între informaţii din domenii diferite de activitate şi 
de a menţine cursul proiectului către obiectivul final. 

 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Definire proiect; tipuri de proiecte  
Principii in managementul proiectului 
Roluri şi responsabilităţi ale echipei de proiect 
Iniţierea proiectului;Investigare: Studiu de fezabilitate 
Lansarea proiectului;Implementarea proiectului 
Închiderea si evaluarea proiectului 
Formulare si modele utilizate in managementul 
proiectului;rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitărilor 
de schimbare pe proiect 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere  
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere  
1 prelegere  
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere  
1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Definire proiect; tipuri de proiecte  
 
Principii in managementul proiectului 

Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 

 
 
1 ședință de laborator 
 
1 ședință de laborator 
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Roluri şi responsabilităţi ale echipei de proiect 
 
Iniţierea proiectului 
 
Investigare: Studiu de fezabilitate 
 
Lansarea proiectului 
 
Implementarea proiectului 
 
Închiderea si evaluarea proiectului 
 
Formulare si modele utilizate in managementul proiectului 
 
Rezolvarea problemelor, riscurilor, solicitărilor de 
schimbare pe proiect 

teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 
Aplicarea conceptelor 
teoretice 

 
1 ședință de laborator 
 
2 ședințe de laborator 
 
2 ședințe de laborator 
 
1 ședință de laborator 
 
2 ședințe de laborator 
 
1 ședință de laborator 
 
2 ședințe de laborator 
 
1 ședință de laborator 
 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Crainer, Stuart and NetLibrary, Inc. The 75 greatest management decisions ever made. New York: AMACOM; 1999 
2. Hershey, Robert L. All the math you need to get rich: thinking with numbers for financial success. Chicago, Ill: Open Court; 

2002.  
3. Mariana Mocanu, Carmen Schuster, Managementul proiectelor (editia a II-a), Editura:CH Beck, 2005 
4. Denis Lock, Management de proiect, Editura Codecs, 2004 
5. J.Rodney Turner si Stephen J.Simister, Manualul Gower de Management de Proiect - Editia a III a, Editura Codecs, 2004 

Bibliografie Facultativă: 
1. Murnighan, John Keith and Mowen, John C. The art of high-stakes decision-making: tough calls in a speed-driven world. New 

York: Wiley; 2002. 
 

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

Exemplificarea subiectelor teoretice se bazează pe activitatea practică în care titularul de curs și membri departamentului 
o derulează în cadrul Consorțiului de Inginerie Economică din România, Clusterul AgroTransilvania și în activitățile de 
cercetare, consultanță și expertiză derulate cu entități din mediului economic. 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Nivelul de asimilare a informațiilor în vederea 
deprinderii rolului individului ca antreprenor și 
manager,. 
Nivelul de asimilare a cunoștințelor necesare 
pentru dezvoltarea aptitudinilor  şi cunoştinţelor 
adecvate economiei concurenţiale, performante. 

 
Examen 

scris 

 
 
 
 
50% 

10.5. Laborator  Deprinderea spiritului managerial specific 
economiei de piaţă, precum şi cu însuşirea 
instrumentelor metodologice necesare pentru 
elaborarea diferitelor strategii de materializare a 
obiectivelor stabilite. 

Sunt prevăzute  5 
proiect și teme ce 
sunt evaluate pe 
parcurs 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Dovedirea cunoașterii, înțelegerii și capacitatea de aplicare practică a informației științifice transmisa prin prelegeri și 
ședințe de seminar la un nivel de minim 50%. Obținerea pragului de 50% atât cunoștințele teoretice, cât și pentru 
aplicative este condiție de promovabilitate. 

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

Data completării 
3/09/2020 

Titular curs 
Conf. dr. Gabriela Chiciudean  

 

Titular lucrări de laborator 
Conf. dr. Gabriela Chiciudean  

 
Data avizării în 
departament  

 
Director de departament 
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14.09.2020 
 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0211010106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Modelare 3D în Peisagistică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Păuniţa Iuliana Boancă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Păuniţa Iuliana Boancă 

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

disciplinei 

Continut2 DS  

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu 
frecvență 4 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuția 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 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activități  7 
3.7. Total ore studiu individual 134 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Numărul de credite4 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Informatică, Geometrie descriptivă şi perspectivă, Modelare 3D computer 1, Modelare 3D computer 

2 (licenţă) 
4.2. de competenţe Proiectare spaţii verzi, Desen şi reprezentări grafice, Estetica mediului ambiant, Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, Drumuri şi terasamente, Plante floricole și de gazon, Arboricultură 
ornamentală, Analiza compoziției. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, presupune participarea activă a studenților, interacțiunea 

profesor-student. Disciplina necesită atenția studentului pe întregul parcurs al orei, 
respectarea orarului. Nu sunt permise alte activități care pot disturba cursul, telefoanele 
mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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 
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practice necesare în proiectarea asistată de calculator. Se folosesc materiale specifice 
fiecărei lucrări, documentarea, mijloace de informare şi de formare a deprinderilor 
practice, participarea activă la toate etapele proiectului după o prealabilă instruire 
asupra fiecărei etape de lucru.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1 Cunoașterea și înțelegerea conceptelor domeniului proiectării asistate de calculator folosite în peisagistică şi 
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
Identificarea programelor de proiectare asistată de calculator utilizate în domeniul peisagistic,  
Cunoașterea caracteristicilor specifice ale programelor de proiectare asistată de calculator utilizate în modelarea 3D 
C2 Utilizarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor situații bine definite, tipice domeniului 
Reprezentarea digitală a planurilor; Realizarea unor proiecte de amenajare peisagistică utilizând softuri de proiectare. 
CP4 Capacitatea de a elabora proiecte tehnice de specialitate și de a proiecta în acord cu caracteristicile 
mediului natural și construit, cu respectarea exigențelor de calitate și dezvoltare durabilă 

C
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e CT1 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi 

rigoare 
Dezvoltarea competențelor de responsabilitate prin punerea în practică a cunoștințelor teoretice dobândite la orele de 
curs printr-un proiect individual. 
CT2 Capacitatea de a comunica adecvat în forme grafice, de a evalua premizele și a trage concluzii adecvate, 
de a identifica și de a folosi în mod corespunzător surse de informații relevante. 
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigențelor dezvoltării economice 
Dezvoltarea personală şi profesională continuă printr-un proiect complex, prin care să se soluţioneze problemele 
specifice din domeniu. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea teoretică a diferitelor a programelelor de proiectare utilizate şi adecvate 

modelării 3D în peisagistică, realizarea de exerciții practice pentru aprofundarea 
aspectelor teoretice. Însușirea cunoștințelor fundamentale privind operarea avansată a 
programelor de grafică vectorială tridimensională. Prezentarea diferitelor programe 
de grafică vectorială tridimensională (Autodesk® Revit®) şi vizualizare (Lumion) 
compatibilitatea dintre acestea, performanţe şi limitări specifice. Crearea obiectelor, 
vegetaţiei, accesarea bibliotecilor, importări şi exportări a obiectelor şi a vegetaţiei 
3D, modelarea terenului.  

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea la nivel avansat a programelor de proiectare asistată de calculator folosite 
în modelarea 3D.  

 
8. Conținuturi 
 
8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 
Aplicații Autodesk® Revit® în arhitectura peisagistică   

- prezentare generală 
- cerințe de sistem pentru Revit 

Interfață Autodesk® Revit®, 
- Concepte cheie Revit 
- Creare proiect Autodesk® Revit® 
- Modele și elemente de adnotare 
- Familii și parametri 

Colaborare în proiectare 
Flux de lucru Autodesk® Revit® pentru arhitectură 
peisagistică 

- Proiectarea formelor de relief 
- Proiectare Hardscape 
- Detalii 
- Design Softscape (Plantare) 
- Planificare 

Palete de plantare și planificare  
 

Metode de predare 
 

  
1 Prelegere 
 
 
2 Prelegeri 
 
 
 
 
1 Prelegere 
2 Prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 Prelegeri 
 

Observaţii 
 

 
1 prelegere/1 oră 
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Extensii pentru Autodesk® Revit® 
Interoperabilitate 

 Template și detalii 
 Autodesk® Revit® - Lumion – vizualizări 

2 Prelegeri 
1 Prelegeri 
1 Prelegeri 
2 Prelegeri 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 42 
 
Aplicație practică – proiect de arhitectură peisagistică în 
Autodesk® Revit® 
Aplicație practică – Autodesk® Revit® - Interoperabilitate, 
Template și detalii 
Aplicație practică – Autodesk® Revit® - Lumion – 
vizualizări 

 
 
 
10 Laboratoare  - Prelegere + 
activitate individuală 
2 Laboratoare  - Prelegere + 
activitate individuală 
2 Laboratoare - Prelegere + 
activitate individuală 

 
 
 
1 laborator/3 ore 
 

Bibliografie obligatorie: 
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-7F8CFFA4-
22CB-43CA-84EA-332A27A0A0F0-htm.html  
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1  
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Secret-Landscape-Modeling-Revit-2016 
Ascent - Center for Technical Knowledge, Autodesk Revit 2020 for Landscape Architecture (Imperial Units) 
https://www.bimstore.co/collections/products-for-landscape-architecture 
https://worldlandscapearchitect.com/revit-landscape-architecture-issues/#.X1OZRXkzZPY  
https://www.csdhub.com/cs-artisanrv-revit/  
Bibliografie Facultativă: 
https://www.csdhub.com/cs-artisanrv-revit/cs-artisanrv-nps-plant-libraries-palettes/#prettyPhoto 
https://www.revitcity.com/downloads.php?action=viewrevit&revit_l1_id=0&revit_l2_id=0&revit_l3_id=171&start=30 
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Home/Index  
https://apps.autodesk.com/RVT/en/List/Search?facet=__category%3a%3aAnnotation+Tools  
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conținutul disciplinei vizează problematica specifică cerinţelor profesiei, colaborărilor cu specialiști din domenii conexe. 
Odată însușită, disciplina - din punct de vedere al principiilor şi metodelor de lucru – poate fi ușor transferată din sfera 
teoretică în sfera practică; Conținutul disciplinei este structurat pentru a obține competențe profesionale şi transversale 
specifice programului de studii “Peisagistică”; Tematica disciplinei cuprinde cerinţele actuale ale mediului de afaceri, 
practicile europene în domeniu și tehnologiile nou apărute, facilitând accesul absolvenţilor pe piaţa muncii. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 
10.4. Curs  Susţinerea proiectului  Examen oral 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea proiectului urmând 
indicațiile temei de proiectare 

Respectarea etapelor și 
termenelor proiectului 30% 

10.6. Standard minim de performanță 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
Participarea la laboratoare și cursuri. Îndeplinirea sarcinilor din tema de proiectare. 
Obţinerea notei minime (5) la examenul oral este condiție de promovabilitate. 
1Ciclul de studii- se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat   
2Regimul 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), S* (Sinteză) 

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

Data completării 

08.09.2020 

Responsabil curs, 

Șef. Lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Responsabil seminar/lucrări practice, 

Șef. Lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu BUNEA 

 

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-7F8CFFA4-22CB-43CA-84EA-332A27A0A0F0-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-7F8CFFA4-22CB-43CA-84EA-332A27A0A0F0-htm.html
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Secret-Landscape-Modeling-Revit-2016
https://www.bimstore.co/collections/products-for-landscape-architecture
https://worldlandscapearchitect.com/revit-landscape-architecture-issues/#.X1OZRXkzZPY
https://www.csdhub.com/cs-artisanrv-revit/
https://www.csdhub.com/cs-artisanrv-revit/cs-artisanrv-nps-plant-libraries-palettes/#prettyPhoto
https://www.revitcity.com/downloads.php?action=viewrevit&revit_l1_id=0&revit_l2_id=0&revit_l3_id=171&start=30
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Home/Index
https://apps.autodesk.com/RVT/en/List/Search?facet=__category%3a%3aAnnotation+Tools
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Modalități de asociere a speciilor lemnoase în spațiile verzi 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
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 Arboricultură ornamentală, Analiza compoziției, Proiectare spații verzi, Amenajare spații verzi 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la principiile de asociere a plantelor în funcție de 

expoziție, cerințe față de condițiile de mediu 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 
a cursului. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student masterand va desfăşura o  activitate individuală stabilită împreună cu 
coordonatorul LP. De asemenea, masteranzii vor efectua studii de sit pentru 
stabilirea detaliilor de amenajare folosind asociere de textură, structură și 
combinații cromatice. 
Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În cazul 
orelor susținute on-line, se vor adapta metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 16 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Masterandul trebuie: 
Să cunoască limbajul specific disciplinei studiate; 
Să aibă noțiuni despre principiile de amenajare a spațiilor verzi; 
Să cunoască principalele specii lemnoase (conifere și foioase) utilizate în amenajarea spațiilor verzi; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de analiza asocierilor speciilor lemnoase în condiții naturale și 
naturalizate; 
Să stăpânească principii şi modalităţi de asociere a speciilor lemnoase în funcție de culoare, formă, textură; 
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Să poată identifica cu ușurință speciile lemnoase (de conifere și foioase) dintr-o compoziție; 
Să poată stabili setul de plante în funcție de condițiile pedo-climatice într-un sit dat; 
Să poată elabora un plan de asociere a speciilor lemnoase pentru o amenajare tematică (decor sezonial, 
cromatic, arhitectural);  
Să aibă capacitatea de a examina un peisaj din punct de vedere a speciilor lemnoase folosite în combinație și 
să poată elabora un raport sau o analiză SWOT. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele la nivelul cerinţelor actuale referitoare la 
principiile şi modalităţile de asociere a plantelor lemnoase în spațiile verzi. 
Să cunoască speciile de plante lemnoase, principiile și tipurile de asociere a 
plantelor lemnoase. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască principiile de amenajare a spațiilor verzi (cu precădere principiile 
de asociere a vegetației); 
Să cunoască particularitățile sit-urilor de amenajat (condiții pedo-climatice, 
expoziție). 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
Introducere în asocierea speciilor lemnoase 
Specii de conifere. Specii de foioase 
Clasificarea speciilor lemnoase în funcție de habitus 
(specii arhitecturale, acoperitoare de sol) 
Clasificarea speciilor lemnoase în funcție talie și 
element de decor 
Clasificarea speciilor lemnoase în funcție de tipul de sol 
și expoziția terenului 
Principii de asociere a speciilor lemnoase în spațiile 
verzi (armonie și contrast, echilibru vizual, unitate) 
Studiu de compoziție (configurarea și ordonarea 
speciilor în spațiu) 
Verificarea cunoștințelor 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Testare 

Observaţii 
 

1 prelegere 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
3 prelegeri 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Recunoașterea speciilor de conifere utilizate în spațiile verzi 
Recunoașterea speciilor foioase utilizate în spațiile verzi 
Studiul asocierilor de plante din diferite zone (parcuri, 
amenajări stradale, compoziții din flora spontană) 
Utilizarea tipurilor de asociere în funcție de cerințe 
(compoziții cromatice, arhitecturale etc) 
Aplicarea practică a noțiunilor însușite la curs 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Studiul plantelor in situ 
Studiul plantelor in situ 
Studiu practic, Documentare 
pe teren 
Studiu de laborator 
 
Aplicare practică 
Testare 

 
 
2 lucrări  
2 lucrări  
2 lucrări  
 
3 lucrări laborator 
 
4 lucrări  
1 lucrare  

  
Bibliografie obligatorie: 
1. Michael W. Buffin, 2005, Winter-flowering shrubs, Timber Press, Inc. Portland, Oregon, USA. 
2. Michael A. Dirr, 2002, Dirr’s Trees and Shrubs for Warm Climates, An Illustrated Encyclopedia, Timber Press, Inc. Portland, Oregon, 
USA. 
3. Eric A. Bourdo Jr, 2001, The Illustrated book of trees, Salamander Books Limited London, UK. 
4. Zaharia Adrian, Denisa Jucan, Raluca Cicevan, 2018, Specii lemnoase ornamentale – vol. I, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
5. Zaharia Adrian, Denisa Jucan, Raluca Cicevan, 2018, Specii lemnoase ornamentale – vol. II, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
6. Nick Robinson, 2004, The Planting Design Handbook, Second Edition, Ashgate Publishing Limited, UK. 
7. Caroline Reed, 2002, Plants for places, Dorling Kindersley Limited. 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Jack E. Ingels, 2009, Landscaping: Principles and practices, Delmar Cengage Learning, USA 
2. D. Zaharia, A. Dumitraş, A. Zaharia, 2008, Specii lemnoase ornamentale, Ed. Todesco, Cluj-Napoca. 
3. Iliescu Ana-Felicia, 2006, Architectura peisageră. Ed. Ceres, București. 
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4. Phil Clayton, Jenny Hendy, Colin Crosbie, Jo Whittingham, 2011. Gardening step by step. Ed. DK Publishing. 
5. Chris Young, 2009. Garden design. DK Publishing. 
6. Colecția de reviste Grădina mea de vis, Casa și grădina, Landlust 

 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătăţire continuă a predării și a conţinutului cursurilor cu cele 
mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la diferite mese rotunde, ateliere de lucru și vizite de 
documentare în străinătate.  
Pentru a fi la curent cu toate noutățile din acest domeniu, cadrele didactice achiziționează cărți (și online) din domeniu 
în special în limba engleză și reviste (Gradina mea de vis, casa și grădina, Landlust). 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. 

Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea speciilor lemnoase (conifer și foioase)  
Cunoșterea speciilor lemnoase în funcție de elemental de decor 
Cunoaşterea principiilor și tipurilor de asociere a speciilor 
lemnoase în spațiile verzi 

Examen 70% 

10.5. Laborator  Recunoaşterea speciilor lemnoase folosite în amenajarea 
spațiilor verzi 
Studiul asocierilor de plante lemnoase din diferite zone (rurale și 
urbane, naturale și naturalizate) 
Utilizarea asocierilor de plante lemnoase în spațiile verzi 

Sunt 
prevăzute  2 
verificări pe 
parcurs 

30% 

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

 

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

Data completării 
   08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

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

Titular lucrări laborator/seminarii 
(Responsabil program de studii) 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
.......................................... 

 
 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
 
 

Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Tehnologii speciale de întreținere plante floricole și de gazon 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă   

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 A* 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, Agrotehnică, Arboricultură ornamentală, Floricultură 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la condițiile de mediu specifice ecosistemelor 

urbane și influența acestora asupra dezvoltării plantelor din ecosistem. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursurile sunt interactive, se desfășoară sub formă de dialog, se pun întrebări, se 
dau răspunsuri. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfășoară în parcuri, grădini, diferite spații verzi și se 
participă efectiv la activități de întreținere de sezon. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască gama de utilaje folosite la lucrările de întreținere a spațiilor verzi.  
Să cunoască tehnicile moderne de aplicare a lucrărilor de întreținere.  
Să cunoască fundamentarea biologică care stă la baza executării lucrărilor de întreținere a plantelor din spațiile 
verzi.  
Să cunoască suficiente date despre întreținerea celorlalte componente ale spațiului verde, altele decât vegetația.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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Să cunoască legislația care reglementează intervențiile de întreținere a componentelor unui spațiu verde.  
Să înțeleagă și să desfășoare activități de cercetare specifice activităților de întreținere a componentelor spațiului 
verde.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele de Fiziologie, Biologie, Agrotehnică, Agrochimie 
etc. necesare înțelegerii necesității aplicării la timp și în mod corect a lucrărilor 
de întreținere a componentelor unui spațiu verde, în special a vegetației.  

7.2. Obiectivele specifice Să-și însușească principiile aplicării corecte a lucrărilor de întreținere a 
vegetației din spațiile verzi.  
Să-și dezvolte aptitudinile și deprinderile necesare utilizării eficiente și corecte a 
utilajelor destinate lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 
 

Lucrări de întreținere aplicate vegetației erbacee: 
1. Plante anuale – Completarea îngrășămintelor, combaterea 
buruienilor și a bolilor, înmulțire, semănarea și pregătirea 
răsadurilor 
2. Plante biennale  
3. Plante perene - Completarea îngrășămintelor, combaterea 
buruienilor și a bolilor, tăieri de reîntinerire a tufei, despărțirea 
tufei, iernarea plantelor. 
4. Graminee ornamentale - Completarea îngrășămintelor, 
combaterea buruienilor și a bolilor, tăieri de reîntinerire a tufei, 
despărțirea tufei, iernarea plantelor. 
5. Plante aromatice - Completarea îngrășămintelor, combaterea 
buruienilor și a bolilor, tăieri de reîntinerire a tufei, recoltare și 
păstrare, despărțirea tufei, iernarea plantelor. 
6. Plante floricole cu bulbi și structura similara rezistente la 
îngheț  
De la sfârșitul repausului vegetativ și pe toată perioada de 
vegetație. 
 

Lucrări de întreținere aplicate suprafețelor înierbate și gazonate 
– Irigare, fertilizare, tunderea gazonului, regulile cositului, 
tavălugirea gazonului, aerisirea gazonului, combaterea bolilor, 
dăunătorilor și a buruienilor.  
 

Lucrări de întreținere aplicate anexelor, instalațiilor și 
mobilierului existent în spațiile verzi de la începutul primăverii 
și până la sfârșitul toamnei.  

Metode de predare 
 
 
 

Prelegere - dialog  
 

Prelegere - dialog  
 

Prelegere - dialog  
 
 

Prelegere - dialog  
 

Prelegere – dialog 
 

 
Prelegere – dialog 

 
 
 

Prelegere – dialog 
 
 
 

Prelegere - dialog 

Observaţii 
 
 
 

2 prelegeri 
 

2 prelegeri 
 

2 prelegeri 
 
 

1 prelegere 
 

2 prelegeri 
 
 

1 prelegere 
 
 
 

3 prelegeri 
 

 
 

1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28  
Executarea lucrărilor de întreținere a vegetației erbacee 
existentă în spațiile verzi, din primăvară până la sfârșitul 
verii.  
Executarea lucrărilor de întreținere aplicate suprafețelor 
înierbate și gazonate, începând din primăvară și până la 
sfârșitul toamnei.  
Executarea de lucrări de întreținere aplicate celorlalte 
componente ale spațiului verde (altele decât vegetația) pe 
perioada din primăvară până la sfârșitul verii.  
Colocviu  

 
 
Executare lucrări - teren și 

laborator  
 

Executare lucrări - teren și 
laborator  

 
Executare lucrări - teren și 

laborator  
 

 
 

5 lucrări practice  
 
 

5 lucrări practice  
 
 

3 lucrări practice  
 
 

1 lucrare laborator  
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Buzatu Mihaela, 2001 -  Plante floricole cu bulbi rezistente la îngheț, Ed. Eutopia Gardens, Arad. 
2. Fălticeanu Marcela, Munteanu N., 2006 – Plante utile pentru grădina dumneavoastră, Ed. Tipo Moldova, Iași. 
3. Megyeri Szabolcs, 2014, Grădina de mirodenii, Ed. Casa, Oradea. 
4. Petrescu F. – 1983. Lucrări de întreținere în parcuri și grădini, Editura Ceres, București.  
5. Șelaru Elena, 2001 – Flori cultivate în grădină, Ed. M.A.S.T., București. 
6. Toma Fl., 2005 – Îngrijirea şi pregătirea pentru iarnă a speciilor floricole din parcuri şi grădini. Ed. Lucman, Bucureşti. 
Bibliografie Facultativă:  
1. Iliescu Ana-Felicia – 1998. Arboricultură ornamental, Editura Ceres, București. 
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2. Zaharia D. – 1998. Arboricultură ornamental, Editura Triade, Cluj-Napoca.  
3. Zaharia D. et. al. – 2003. Arboricultură ornamentală, Editura Todesco 

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

Pentru îmbunătățirea și actualizarea permanentă a predării și a conținutului cursurilor cu cele mai actuale teme și 
probleme practice, cadrele didactice vor participa la diverse manifestări științifice organizate în țară sau străinătate, unde 
se vor întâlnii cu specialiști din cercetare și producție cu care vor dezbate probleme actuale dar și de perspectivă privind 
metodele și tehnicile aplicate în executarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi.  

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea tehnologiilor și a tehnicilor 
actuale de executare a lucrărilor de întreținere 
a componentelor unui spațiu verde (vegetație, 
luciu de apă, instalații, mobilier, construcții, 
rețele edilitare, rețele de acces, etc.).  
Cunoașterea parametrilor calitativi ai 
executării lucrărilor de întreținere aplicate 
componentelor spațiilor verzi.  

Examen scris 

 
70% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoașterea momentului optim de aplicare a 
lucrărilor de întreținere ale componentelor 
spațiilor verzi precum și corectitudinea de 
executare a acestor lucrări.  
 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Pentru a promova, masteranzii trebuie să facă dovada că stăpânesc bine informația științifică transmisă prin prelegeri și 
lucrări practice. De asemenea, că sunt familiarizați cu vocabularul specific al disciplinei. Pentru a promova, este 
obligatoriu ca masteranzii să obțină calificative de promovare la toate probele de evaluare.  

 

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

Data completării 
02.09.2019 

Titular curs 
Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrări de laborator 
Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

 
Data avizării în 
departament 
Septembrie 2019 
 

 
Director de departament 

Prof. dr. Radu Sestraș 
........................................ 

 



 1

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211010110 

 

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 Departament I, Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Elemente şi principii conmpoziţionale în peisagistică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 A 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativ  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Analiza compoziţiei an III, Estetica Mediului, Urbanism, Geometrie descriptivă, Desen şi 
reprezentări grafice 

4.2. de competenţe Istoria arhitecturii şi artelor; Istoria artei grădinilor; Dendrologie 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Informarea, Comunicarea, Dezbaterea; Predarea prin prelegeri libere, expuneri în 
Power Point, planşe, fişe. Studenţilor li se pun la dispoziţie cursuri de specialitate şi 
bibliografia necesară pentru buna lor pregătire. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Explicaţia, Comunicarea, Demonstraţia, Observaţia, Experimentul, Conversaţia, 
Formarea, Deprinderea, 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. Studiu 
individual, practic şi teoretic, vizite pe teren, culegerea datelor. Elaborarea 
proiectului.Prezentare, critică, concluzii. 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 14 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 122 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

După acest curs aşteptările sunt ca:  
- masterandul să poată studia atent peisajul şi să observe, descrie, înţelege şi comenta într-un mod precis; 
- să dezvolte un vocabular adecvat, o gândire critică şi o percepţie specializată referitoare la compoziţia unui 
peisaj, elementele componente sau principiile utilizate. 
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Se urmărească formarea unei culturi profesionale specifice care să pună la dispoziţia studentului un sistem 
coerent de analiză şi o platformă teoretică pentru abordarea avizată a temelor de proiectare propuse în şcoală şi, 
ulterior, în practica profesională.  

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

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

În timp ce este utilă cunoaşterea elementelor şi principiilor de design, adesea este dificilă 
înţelegerea şi aplicarea acestora în compunerea şi studiul unui peisaj. Fiecare sit prezintă provocări 
şi oportunităţi în ceea ce priveşte design-ul şi expresia, necesitând aplicaţii unice ale elementelor şi 
principiilor de design.  Obiectivul cursului este de a o oferi noţiuni care să conducă la o abordare 
potrivită, îmbunătăţită a peisajului prin documentarea asupra unor idei de design, identificarea 
principiilor şi elementelor de design din acestea şi aplicarea lor în arhitectura peisagistică, în analiza 
proiectelor de specialitate sau în elaborarea acestora.  

7.2. Obiectivele 
specifice 

De a introduce noţiunile de peisaj, spectator şi diversitatea implicată de arhitectura peisajului. De a 
oferi unelte conceptuale pentru a analiza caracterul istoric, ecologic, social, cultural al peisajului.   
De a oferi unelte uzuale de „citire a peisajului”.  
Învăţarea şi dezvoltarea unei gândiri critice referitor la peisaj. Învăţarea şi utilizarea unui vocabular 
specific şi a modului de comunicare despre compoziţia peisajului.   

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
1.  Elemente şi principii de design –aplicaţii în arhitectura peisagistică. 

Abordări diferite ale noţiunilor de peisaj(e) şi spectator(i). 
2. Principiile compoziţionale şi rolul acestora în construirea imaginii. 

Tipuri de compoziţie şi metode de înţelegere a peisajului. 
3. Reguli de construcţie compoziţională în peisajul amenajat - schemele 

compoziţionale, structurile geometrice, liniile de forţă, zonele de 
interes, centrul compoziţional. Concept, vocabular specific şi tehnici 
de comunicare utilizate în studiul şi prezentarea compoziţiei 
peisajului. 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  

Observaţii 
 

4 
 
4 
 
6 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
1. Prezentarea temei de proiectare, informaţii suplimentare, 

stabilirea procesului de desfăşurare a proiectului. 
2. Documentare preliminară menită să susţină studiul 

compoziţional, vizite pe teren. 
3. Studiul a două variantele de amenajare peisagistică din 

perspectiva elementelor şi principiilor de design 
utilizând noţiunile rezultate în urma documentării; 
observarea, descrierea, înţelegerea şi comentarea 
caracteristicilor într-o manieră concisă. 

4. Prezentarea şi predarea proiectului 

 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
 
 
Prezentare orală 

 
 
1 oră 
 
4 ore 
 
8 ore 
 
 
 
 
1 oră 

 Bibliografie Obligatorie 
1. Dumitraş Adelina, Analiza compoziţiei, Note de curs 

Bibliografie Facultativă:  
1. Jurgis Baltrusaitis,Formări, deformări, Stilistica  ornamentală în sculptura romanică, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989. 
2. Kenneth Clark,  Arta peisajului, ed. Meridiane, Bucureşti, 1969. 
3. Feldman E. D., 1987, Varieties of Visual Experience, Harry Abrams, Inc. New York. Part three the structure of Art. ISBN  
4. Szabaro Z., 1986, Landscape Painting in Water Color, Stoddart Publishing company, Ltd. Toronto. 
5. Franz Sales Meyer,  Ornamentica, o gramatică a formelor decorative, ed. Meridiane, Bucureşti, 1988. 
6. Landscape Design, A Practical Approach, Leroy Hannebaum, Prentice Hall, 2nd Edition, 1990. 
7. Plants in the Landscape, Phillip L. Carpenter & Theodore D. Walker, W. H. Freemen & Co., 2nd Edition, 1990. 
8. Sitescapes, Outdoor Rooms for Outdoor Living, Gregory M. Pierceall, Prentice Hall, 1990. 
9. Richard L. Austin, Elements of Planting Design, 2001. 

10. Nilan Cooray, The Sigiriya Royal Gardens: Analysis of the Landscape Architectonic Composition, 2012. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului 
cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice  

- participă la conferinţe şi simpozioane naţionale, internaţionale unde se dezbat teme de specialitate; 
- se implică în proiecte de cercetare care tratează subiecte specifice domeniului; 
- participări la târguri de specialitate, concursuri; 
- prezentări de noi produse sau tehnici; 
- organizarea unor ateliere de lucru sau participări la work-shop-uri organizate de firme sau 

organizaţii ce desfăşoară activităţi în domeniul de interes. 
 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Examinarea teoretică  
 la sfârşitul semestrului.  

Examen scris 
Activitatea la curs şi 

examenul teoretic 60% 
din nota finală. 

20% 
 

10.5. 
Seminar/ 
Laborator  

Examenul practic se face în laborator şi constă 
în prezentarea şi predarea proiectelor elaborate 
pe parcursul semestrului.  
Colocviu/lucrări practice; 
- proiect; 
- o mapă cu crochiuri, fotografii proprii şi fişe, 
rezultate în  urma studiului individual; 
- teme pe parcurs, frecvenţă. 

Este prevăzută 1 
verificare la sfârşitul 

semestrului. 
 Activitatea la lucrări 
practice şi examenul 
practic 80% din nota 

finală. 
 

80% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea 
notei de trecere la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr. _________ din ___________________ Formular USAMV / 0211020101 
 

FIȘA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare și întreținere spații verzi 

1.7. Forma de învățământ IF 
 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale pentru amenajarea spațiilor verzi 

2.2. Titularul activităților de curs 
șef de lucrări dr. Valentin-Sebastian Dan 

dan.valentin@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităților de seminar/laborator/ proiect șef de lucrări dr. Valentin-Sebastian Dan 

2.4. Anul de 

studiu 
II 2.5. Semestrul I 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2 A* 

Obligativitate3 DI 
 

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

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Proiectare spații verzi, Arboricultură ornamentală, Amenajare și întreținere spații verzi 

4.2. de competențe 
Masteranzii trebuie să cunoască rolul și funcțiile spațiilor verzi, principiile de grupare și asociere 

a vegetației precum și principalele lucrări de amenajare a spațiilor verzi. 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului 

Cursul este interactiv, bazat în mare parte pe întrebări și răspunsuri. Tematicile 

discutate sunt strict de specialitate. Studenții pot adresa întrebări referitoare la 

conținutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și 

terminare a cursului. Nu sunt tolerate alte activități pe durata prelegerii; telefoanele 

mobile trebuie să fie închise. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 
adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfășurare a seminarului / 

proiectului 

Lucrările practice se desfășoară în teren și constau în observarea și discutarea de 

diferite lucrări de amenajare în cadru spațiilor verzi publice sau private. Disciplina 

academică este obligatorie pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. În cazul 

activității didactice desfășurate on-line se vor adapta metodele de predare. 
 

6. Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoască tehnicile specifice amenajărilor de spații verzi. 

Să cunoască metodele tehnologice de pregătire a solului în vederea plantării speciilor ornamentale. 

Să cunoască biologia și utilizarea în amenajări a plantelor ornamentale. 

Să își diversifice cunoștințele despre materialele și tehnicile moderne aplicate în amenajările peisagere. 
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Să demonstreze că posedă cunoștințele și aptitudinile necesare realizării unui spațiu verde având ca bază de 

pornire un proiect. 

Să demonstreze că posedă cunoștințele specifice și deprinderi speciale caracteristice lucrărilor specifice 

amenajărilor de spații verzi.  

  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1. Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 48 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 32 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri 26 

3.4.4. Tutorială 8 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activități - 

3.7. Total ore studiu individual 124 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să-și însușească cunoștințele necesare organizării și desfășurării activităților 

specifice amenajărilor de spații verzi.  

7.2. Obiectivele specifice 

Să înțeleagă efectul factorilor de mediu asupra calității însușirilor peisagere ale 

componentelor spațiilor verzi și să găsească metoda și activitatea care să 

diminueze efectele negative asupra acestora.  
 

8. Conținuturi 

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 (1 prelegere = 2 ore) 

Analizarea situației existente, criterii de decizie a 

eliminării sau păstrării exemplarelor de vegetație existentă 

(arbori, arbuști, specii erbacee). 

Eliminarea excesului de apă a solului. Materiale, tehnici. 

Modalități de corectare a versanților. Materiale, tehnici. 
Copertarea cu sol vegetal (surse, calități, condiții de 

calitate); estimarea volumelor de sol, modalități de așternere. 

Complexul lucrărilor aplicate înaintea înființării 

plantațiilor sau peluzelor (mecanice, chimice, tehnici). 

Modalități de: prevenire a eroziunii solului, a apariției 

buruienilor, de economisire a apei de irigat.  

Plantarea materialului săditor:  

Plantarea arbuștilor cu balot de pământ, epoci de plantare. 

Plantarea arbuștilor cu rădăcină nudă, epoci de plantare. 

Plantarea garduri vii din conifere. 

Plantarea garduri vii din foioase. 

Plantarea arborilor, tehnici de plantare a arborilor mari, 
epoci de plantare, tehnici de ancorare. 

Plantarea speciilor floricole perene / Plantarea speciilor 

floricole anuale și bienale / Plantarea speciilor floricole 

bulboase perene.  

Înființarea gazonului prin semănat. Procedee moderne de 

semănare: utilaje de semănat, hidro-seeding; tehnici de 

semănat, cantități de materiale utilizate. 

Înființarea gazonului cu brazde înierbate. Surse de 

rulouri, verificarea calității brazdelor, procedura de lucru. 

Conceperea și realizarea stâncăriilor (alpinarii, rocării). 

Conceperea și realizarea iazurilor decorative, tehnici. 
Conceperea și realizarea cursurilor artificiale de apă și a 

cascadelor, materiale, tehnici de lucru. 

Conceperea și realizarea grădinilor pluviale. 

Conceperea și realizarea aleilor de grădină. 

Amenajări peisagere în spații mici: curți interioare, gradene, 

amenajări insulare, jardiniere. 

Realizarea grădinilor utilitare (sp. aromatice, sp. edibile). 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere  

 
Prelegere  

 

Prelegere  

 

Prelegere  

 

Prelegere  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prelegere  

 

 

 

 

Prelegere  

 
 

 

Prelegere  

 

Prelegere  

 

Observații 

 

1 prelegere  

 

 

1 prelegere  

 
1 prelegere  

 

1 prelegere  

 

1 prelegere  

 

3 prelegeri  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 prelegere  

 

 

 

 

2 prelegeri  

 
 

 

1 prelegere  

 

2 prelegeri  

 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 (1 lucr. laborator = 2 ore) 

Studiul terenului și a rezultatelor analizelor probelor de sol 

Intervenții de ameliorare a solului (fertilizări, administrarea 

de amendamente etc).  
Lucrări de instalare a vegetației lemnoase  

Lucrări de instalare a vegetației erbacee  

Colocviu  

 

 

Lucrări practice  

Lucrări în teren  

 
Lucrări în teren  

Lucrări în teren  

Verificarea cunoștințelor  

 

 

2 lucrări laborator  

3 lucrări laborator  

 
5 lucrări laborator  

3 lucrări laborator  

1 lucrare laborator 
Bibliografie obligatorie: 

1. Mărgărit, Adrian, Mărgărit, Ana, 2005, Arta peisageră între pasiune și profesie. Metode de concepere a unei grădini, Ed. Cetatea de Scaun.  

2. Brookes, John, 2006, Grădina mea, Idei pentru curți, terase și balcoane, Ed. TEORA 

3. Tracey, David, 2012, Grădinăritul în zonele urbane, Editura M.A.S.T. 

Bibliografie facultativă: 

1. Thompson, J. William, Sorvig, Kim, 2008, Sustainable Landscape Construction - A Guide to Green Building Outdoors, Island Press. 

2. Davitt, Keith, 2006, Hardscaping: How to Use Structures, Pathways, Patios & Ornaments in Your Garden, Barnes&Noble 

3. Calhoun, Scott, 2012, Designer Plant Combinations: 105 Stunning Gardens Using Six Plants or Fewer, Storey Publishing 

4. Sagui, Peter, 2009, Landscaping with Stone: Create Patios, Walkways, Walls, and Other Landscape Features, Creative Homeowner. 

5. LaGro, James A. Jr., 2013, Site Analysis, John Wiley & Sons Ltd. 

6. Robinson, Nick, 2011, The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Ltd. 

7. Russ, Thomas R., 2009, Site Planning and Design Handbook, The McGraw Hill Companies 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociaților 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea îmbunătățirii continue a predării și conținutului cursurilor cu cele mai recente teme și aspecte practice, cadrele 

didactice vor participa la simpozioanele naționale și internaționale unde se întâlnesc cu specialiști în domeniu, cu care vor 

dezbate aspectele actuale și de perspectivă privind metodele de amenajare a spațiilor verzi.  
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Rezolvarea subiectelor stabilite pentru examen. 
Examen  

scris  
70% 

10.5. Seminar / 

Laborator  

Lucrări de ameliorare a solului  

Lucrări de pregătire a terenului  

Lucrări de plantare a materialului săditor 

Lucrări de înființare a peluzelor  

Verificare la sfârșitul 

perioadei de predare  
30% 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru promovare masteranzii trebuie să facă dovada că stăpânesc bine informația științifică prin lucrări practice.  

Pentru promovare este obligatorie obținerea de calificative de promovare la toate probele de verificare.  
 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/Master/Doctorat  
2  Regimul disciplinei (conținut): pentru nivelul de licență se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală), DD (disciplină 

din domeniu), DS (disciplină de specialitate), DC (disciplină complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate), se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) DO (disciplină opțională) DFac 

(disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

 
10.09.2020 

Titular curs 

șef de lucrări dr. Valentin-Sebastian Dan 

 
 

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

Titular lucrări laborator/seminarii 

șef de lucrări dr. Valentin-Sebastian Dan 

 
 

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

 

Data avizării în 

departament 

 

14.09.2020 

 

Director de departament 

conf. dr. Claudiu-Ioan Bunea 

 

 

........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211020103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor 
dendrofloricol 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă   

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 CA* 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Arboricultura ornamentala, Floricultura, Producere material saditor 
4.2. de competenţe Masteranzii trebuie sa aiba cunostinte despre modul cum se transmit caracterele peisagistice la 

descendenti prin diferite metode de inmulture. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, bogat în mare parte pe intrebari si raspunsuri. Tematicile 
discutate sunt strict de specialitate. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta 
metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se desfasoara in teren, spatii protejate, activitatiile sunt specifice 
disciplinei, iar desfăsurarea se face dupa un plan dinainte cunoscut. . În cazul orelor 
susținute on-line, se vor adapta metodele de predare. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 138 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Numărul de credite4 6 
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 Sa cunoasca tehnologia specifica disciplinei. 
Sa cunoasca metodele de inmultire a plantelor ornamentale. 
Sa cunoasca metode si tehnici de formare a materialului saditor dendrofloricol. 
Sa cunoasca tehnicile de pregatire a materialului saditor dendrofloricol in vederea plantarii acestuia la locul 
definitiv. 
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Sa faca dovada cunostintelor necesare privind calitatile materialului saditor dedrofloricol. 
Sa demonstreze ca stie modul de valorificare a oricarei categorii de material saditor dedrofloricol. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele speciifice metodelor de inmultire a plantelor 
ornamentale, aptitudinile privind executarea lucrarilor de baza precum si 
cunoasterea metodelor de formare a materialui saditor dondrologic is floricol 
competitiv pentru plantari in spatii verzi. 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga rolul si importanta unui material saditor dedrofloricol de calitate. 
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 (1 prelegere = 2 ore) 
Caracteristici ale reproducerii sexuate la speciile 
ornamentale 
Producerea materialului saditor la scpeciile floricole 
Recoltarea, tratarea si utilizarea semintelor de specii 
lemnoase 
Caracteristici ale reproducerii vegetative la speciile 
lemnoase ornamentale 
Formarea materialului saditor la speciile lemnoase 
arborescente  
Formarea materialului saditor la speciile lemnoase arbustive 
Producerea gazonului pentru valorificare ca brazed inierbate. 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 28 (1 lucr. lab. = 2 ore) 
Recoltarea semintelor de la speciile ornamentale 
conditionarea acestora si mentionarea caracterelor 
morfologice - Recunoastere 
Pregatirea semintelor pentru semanat și ingrijirea 
semanaturilor. 
Tehnologia inmultirii speciilor ornamentale prin metode 
vegetative: butasire, marcotaj, altoire, drajoni etc. 
Lucrari de formare a materialului saditor dedrologic si 
floricol 
Colocviu 

 
 
Studiul semintelor 
 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucare laborator 

 
Verificarea cunostintelor 

 
 
3 lucrări laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
6 lucrari laborator 
 
3 lucrare laborator 
 
1 lucare laborator  

 Bibliografie Obligatorie: 
1.  Jucan Denisa – Note de curs 2019-2020 
2. Zaharia Adrian, Denisa Jucan, Raluca Cicevan, 2018, Specii lemnoase ornamentale, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
2. Stănică F., Dumitrașcu M., Davidescu V., Madjar R., Peticilă A., 2002, Înmulțirea plantelor horticole lemnoase, Ed. Ceres 
Bibliografie Facultativă:  
1. Iliescu Ana Felicia ,(2002), Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali,  Ed. Ceres, Bucuresti 
 

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

In vederea imbunatatirii continue a predarii si continutului cursurilor cu cele mai recente teme si aspecte practice, 
cadrele didactice vor participa la simpozioanele nationale si internationale unde se intalnesc cu specialisti din productie 
si cercetare, cu care vor dezbate aspecte actuale si de perspectiva a producere de material saditor. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
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nota finală 
10.4. Curs Metode inmultire a plantelor 

ornamentale. 
Tehnici de formare a materialului 
saditor dendrologic si floricol in camp 
si in containare. 
Extragerea si pregatirea pentru 
plantarea la locul definitiv a 
materialului saditor dendrofloricol. 

Examen scris 

 
 
 
 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea semintelor de plante 
omamentale 
Insusirea deprinderilor privind 
Confectionarea butasilor, altoirea, 
marcotaj etc. 
Executarea lucrarilor de extragere din 
sol cu radacina nuda sau balot de 
pamant pe radacina a plantelor 
lemnoase. 
 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin preIegeri si lucrari practice la nivel echivalent bine și foarte bine.  
Examenul se promorieazanumai daca se obtin calificative bune latoate probele de verificare. 

 

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

Data completării 
   08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 

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

Titular lucrări laborator/seminarii 
(Responsabil program de studii) 

Șef lucr. Dr. Denisa Andreea Jucan 
.......................................... 

 
 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
 
 

Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211020104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Concepte de design floral pentru interioare 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Erzsebet Buta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr. Erzsebet Buta 

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

evaluare 
Continuă 

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 Artă florală, Plante de interior, Arboricultură ornamentală 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la materialele vegetale, vasele, accesoriile şi 

stilurile utilizate în arta decorativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile să fie închise. În cazul activității didactice desfășurate on-line 

se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

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

dispoziţie și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea, vor 

participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică sau în 

laboratorul de floricultură, cu materialele folosite în arta decorativă şi florală. 

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În cazul 
activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

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

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

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 13 

3.4.6. Alte activităţi  10 

3.7. Total ore studiu individual 108 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul horticol specific pentru disciplina Artă florală şi Floricultură; 

Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de vasele utilizate în arta decorativă; 
Sa cunoască principalele specii de plante ornamentale utilizate în designul interior; 

Să stăpânească principii şi modalităţi de aranjare a florilor diferite modalităţi  în scopul  îmbunătăţirii esteticii 

interioarelor. 

 Să cunoască accesoriile utilizate în efectuarea aranjamentelor florale şi în designul interior 

Să-şi însuşească paşii necesari pentru efectuarea unor aranjamente  

Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor; 
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Sa poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a mediul ambiant  

Sa poată dezvolta proiecte de utilizare a plantele ornamentale pentru efectele sanogene; 

Sa participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 

Sa poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnicilor de design interior inclusiv amplasarea 

unor experienţe  

Sa demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 

utilizării plantelor ornamentale asupra mediului ambiant şi uman. 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele la nivelul cerinţelor actuale referitoare la 

principiile şi modalităţile de amenajare a interioarelor folosind noutăţile din 

domeniu. 

Să cunoască rolul unor materiale şi tehnici necesare unui design interior actual. 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă efectele benefice ale utilizării unor tehnici moderne în amenajarea 

interioarelor. 

Să cunoască  posibilităţile de sporire a gradului de confort prin amenajarea 

spaţiilor cu ajutorul unor materiale şi tehnici actuale. 

Să înţeleagă rolul plantelor şi tehnicile de amplasare a acestora în desginul 

spațiilor interioare. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

Introducere  

Importanţa, istoria utilizării plantelor ornamentale şi a 

aranjamentelor florale în amenajările interioare/avantaje, 

dezavantaje. Vase și diferite materiale şi accesorii 

utilizate în designul interior cu plante floricole. Designul 

interior cu ajutorul plantelor bulbo-rizomatoase 

Specii de plante otrăvitoare frecvent folosite în decorul 

interioarelor în diferite sezoane 

Tehnicii de amplasare a plantelor floricole în diferite 
spaţii (sufragerie, bucătărie, dormitor, baie, terasă sau 

alte încăperi – săli de conferinţe, recepţie hotel, săli de 

nuntă etc). 

Concepţii şi modalităţi de utilizare a aranjamentelor 

uscate în designul interior 

Arta cultivării bonsailor şi decorul acestora în interior  în 

funcţie de anotimpuri 

Designul floral – ideii şi soluţii practice de folosire a 

aranjamentelor și plantelor floricole pentru diferite 

evenimente. Ikebana – tehnici şi modalităţi de utilizare, 

amenajarea unor interioare 

Verificarea cunoştinţelor 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 
 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Testare 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Prezentarea unor materialele şi tehnicile folosite pentru 
amenajarea interioarelor. Însuşirea unor cunoştinţe cu privire 
la design-ul interior. 
Recondiţionarea vaselor şi ghivecelor folosite în amenajarea 
spaţiilor de locuit, cu ajutorul tehnicii şerveţelului. 
Prezentarea şi însuşirea principalelor specii floricole folosite 
pentru garnisirea interioarelor 

 
 
Studiul materialelor şi 
tehnicilor 
 
Studiul materialelor şi 
tehnicilor 
 
Studiul plantelor 

 
 
2 lucrări laborator 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
2 lucrări laborator 
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Prezentarea şi descrierea speciilor care purifică aerul din 
spaţiile de locuit 
Pregătirea decoraţiunilor specifice fiecărui anotimp (de 
toamnă şi de iarnă) pentru design-ul interior 
Tehnici de execuţie a aranjamentelor cu plante întregi 
Fitodesign-ul interior cu tablouri şi cutii vegetale 
Prezentare ppt, DVD-uri cu aranjamente florale/tehnici de 
realizare, materiale, mijloace 
Verificarea cunoştinţelor 

Studiul plantelor 
 
Confecţionarea decoraţiunilor 
 
Executarea aranjamentelor 
Decorarea tablourilor şi cutiilor 
Vizionare prezentări cu tehnici 
şi materiale 
Testare 

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

  
Bibliografie Obligatorie: 
1. Buta Erzsebet, 2020, Noțiuni predate la curs.  
2. Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2015, Artă florală, Ed. Academic Pres, Cluj – Napoca. 
3. Cantor Maria, Buta Erzsebet, 2010, Artă Florală, Ed. Todesco Cluj - Napoca. 
4. Cantor Maria, Buta Erzsebet, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Cluj - Napoca. 
5. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj - Napoca. 
6. Şelaru Elena, 2004, Artă florală, Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
Bibliografie Facultativă: 
  1. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj - Napoca. 
  2.  Hillier M., 2003, Flower for home, Ed. Dorling Kindersley Limited, London. 
  3.  Iordănescu Olimpia, 2004 – Plante de interior şi arta florală, Ed. Eurobit Timişoara. 
  4. Raworth Jenny, Berry Susan, 1996, Fresh flowers for all seasons, The Readers Digest Association, INC., New York – Montreal. 

1.     5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 3, Ed. INVEL Multimedia Bucureşti. 
2.     6. Reviste de specialitate Hortinform, Landlust, Florieren, Creative blumen, Horticultura, Florist Only etc. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătăţire continuă a predării și a conţinutului cursurilor cu cele 
mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la demonstrații de artă florală organizate de designerii 
Andreea STÖR, Judit METZ unde se întâlnesc cu florişti internaționali și specialiști din țară. La aceste întâlniri sunt 
dezbătute aspecte actuale și de perspectivă ale utilizării plantelor şi a altor materiale în designul floral în România și 
Europa. 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. 

Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor utilizării plantelor 

ornamentale şi alte elemente de design în interioare 

Cunoaşterea principalelor plante  ornamentale care se pretează 

în designul spațiilor de locuit sau de lucru 

Cunoaşterea unor materiale folosite pentru amenajarea 

interioarelor 

Cunoaşterea tehnicilor şi modalităţilor de amenajare a 

interioarelor 

Verificare 
pe parcurs 

70% 

10.5. Laborator  Recunoaşterea plantelor folosite în decorul spaţiilor de locuit 
Recunoaşterea unor vase şi materiale necesare în amenajarea 

interioarelor 

Decorarea vaselor prin diferite tehnici 

Confecţionarea decoraţiunilor pentru interioare 

Executarea tehnicilor însuşite 

Sunt 
prevăzute  2 
verificări pe 
parcurs 

30% 

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

 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 
Titular curs 

Conf.dr. Erzsebet Buta 
Titular lucrări de laborator 

Conf.dr. Erzsebet Buta 

Data avizării în 

departament 14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0211020105 

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 Departament I, Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Aplicaţii ale elementelor şi principiilor compoziţionale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 A 2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativ  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligativitate3 DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Analiza compoziţiei an III, Estetica Mediului, Urbanism, Geometrie descriptivă, Desen şi 
reprezentări grafice 

4.2. de competenţe Istoria arhitecturii şi artelor; Istoria artei grădinilor; Dendrologie 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegeri orale susţinute de prezentări tip ppt., tutoriale, filme, suport 
bibliografic. Discuţii interactive, dezbaterea ideilor prezentate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Informaţii suplimentare referitoare la temele propuse, studiu individual în 
laborator sau pe teren, exerciţii de compoziţie. Completarea proiectelor în 
timpul cerut, într-o manieră satisfăcătoare. Se aşteaptă ca studenţii să se 
implice în discuţii, analiza unor tipuri de design menite să clarifice cerinţele, 
lecturi, proiecte practice pentru temele tratate în cadrul cursului. Grupuri de 
studiu, evaluări critice ale proiectelor, prezentări finale. 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Abilitatea de a formula întrebări clare şi precise, de a utiliza idei abstracte pentru interpretarea 
informaţiilor, de a lua în considerare diferite puncte de vedere, de a concluziona şi de a testa aceste 
concluzii în relaţie cu o serie de criterii şi standarde relevante.  
Abilitatea de a utiliza diferite stiluri de reprezentări (manuale sau asistate de computer), de a transmite 
elemente esenţiale în fiecare etapă a procesului de elaborare şi proiectare. 
 

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

proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 12 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 92 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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C
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pe
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tra
ns

ve
rs

al
e Se urmăreşte formarea unei culturi profesionale specifice care să pună la dispoziţia mastrandului un 

sistem coerent de analiză şi o platformă teoretică pentru abordarea avizată a temelor de proiectare 
propuse în şcoală şi, ulterior, în practica profesională.  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Dezvoltarea următoarelor noţiuni: analitic, material şi spaţial. 
Cursul face o incursiune fundamentală în natura compoziţiei spaţiale. Elementele şi 
principiile de compoziţie vor fi investigate printr-o serie de exerciţii abstracte, pentru ca 
proiectele finale să sintetizeze elementele tratate.  

7.2. Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea fundamentelor percepţiei vizuale, principiile şi sistemele ordinii care 
formează design-ul bi- şi tri-dimensional, compoziţia arhitecturală a peisajelor şi a 
design-ului urban.  
Abilitatea de a utiliza principiile şi elementele de compoziţie în design-ul spaţiilor 
exterioare. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
1.  Compoziţii spaţiale utilizând elementele de compoziţie (linia, culoarea, 

textura, etc.).  
2. Înţelegerea descrierii spaţiului din punct de vedere al elementelor şi 

principiilor de compoziţie. 
3. Crearea relaţiilor spaţiale dinamice între masă şi spaţiu prin procese de 

adăugare sau substracţie, utilizând elementele de compoziţie.  
4. Conştientizarea perceptivă şi cognitivă şi studiul spaţiului/formei/relaţiei în 

amenajarea peisajului. Potenţialul elementelor şi principiilor de compoziţie 
în definirea şi extinderea condiţiilor spaţiale existente  astfel încât design-ul 
final să apeleze la experienţe fizice şi intelectuale.  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 

Observaţii 
 

4 
 
3 
 
3 
 
4 
 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
1. Prezentarea temelor de proiectare, discuţii libere, 

clarificări adiţionale. 
2. Documentare bibliografică, documentare pe teren, 

elaborarea iniţială a conceptelor. 
3. Dezvoltarea, finisarea şi finalizarea temelor de 

proiectare. 
4. Prezentarea proiectelor, analiza acestora, dezbateri. 

 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Prezentare orală 

 
 
2 oră 
 
4 ore 
 
6 ore 
 
2 oră 

 Bibliografie Obligatorie 
1. Dumitraş Adelina, Analiza compoziţiei, Note de curs 
 
Bibliografie Facultativă:  

Matthew Potteiger, Jamie Purinton, 1998, Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories. 
Denis E. Cosgrove, 1984, Social Formation and Symbolic Landscape. 
Kraft Eberhard Von Maltzahn, 1994, Nature as Landscape: Dwelling and Understanding. 
Norman K. Booth, 1990, Basic Elements of Landscape Architectural Design. 
Rudolf Krönert, Uta Steinhardt, Martin Volk, 2001, Landscape Balance and Landscape Assessment. 

 
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 conferinţe şi simpozioane naţionale, internaţionale unde se dezbat teme de specialitate; 
- se implică în proiecte de cercetare care tratează subiecte specifice domeniului; 
- participări la târguri de specialitate, concursuri; 
- prezentări de noi produse sau tehnici; 
- organizarea unor ateliere de lucru sau participări la work-shop-uri organizate de firme sau organizaţii ce 

desfăşoară activităţi în domeniul de interes. 
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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 Examinarea teoretică  
 la sfârşitul semestrului.  

Examen scris 
Activitatea la curs şi examenul 
teoretic 60% din nota finală. 

20% 
 

10.5. 
Seminar/ 
Laborator  

Examenul practic se face în laborator şi constă în 
prezentarea şi predarea proiectelor elaborate pe 
parcursul semestrului.  
Colocviu/lucrări practice; 
- proiect; 
- o mapă cu crochiuri, fotografii proprii şi fişe, 
rezultate în  urma studiului individual; 
- teme pe parcurs, frecvenţă. 

Este prevăzută 1 verificare la 
sfârşitul semestrului. 

Activitatea la lucrări practice 
şi examenul practic 80% din 

nota finală. 

80% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de 
trecere la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Adelina DUMITRAŞ 

 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 



 

 

Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0211020108  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Dezvoltarea teritoriului și gestionarea peisajului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. Dr. ing. Marcel Dîrja 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. univ. Dr. ing. Marcel Dîrja 

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

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  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la Legea 350/2001, Legea 18/1991, Legea 

24/2007 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul clarifică problemele teoretice fundamentale de amenajare a spaţiului 
intravilan şi extravilan a unei localități. Se bazeaza pe metode si mijloace moderne 
de predare: expunere, explicare si demonstrarea tematicii, evidentierea aplicatiilor 
practice. Vor fi respectate regulile de conduita universitara stabilite prin 
regulamente interne sau generale. Disciplina cuprinde documentaţii şi concepţii noi 
în proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de irigaţii – întreținere spațiu 
verde, precum şi cele de combatere a eroziunii solului. Se va prezenta planul de 
situaţie planimetric şi nivelitic până la amenajarea microsistemelor de irigaţie, 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  20 
3.7. Total ore studiu individual 78 
3.8. Total ore pe semestru 134 
3.9. Numărul de credite4 6 
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drenajul subteran, precum şi trasarea acestor lucrări de pe plan pe teren. În spaţiul 
extravilan, se vor prezenta principalele lucrări de combatere a eroziunii solului, 
prevenirea excesului de umiditate, lucrări pentru protecţia mediului folosite în 
amenajările complexe pe subbazine şi bazine hidrografice. Însuşirea cunoştinţelor 
stabilite prin programa cursului oferã posibilitatea studentului de a formula 
rãspunsuri şi idei la numeroasele probleme pe care le ridică terenului în idea 
realizării unui sitem de irigaţie performant şi automatizat şi metode de combatere a 
eroziunii solului. Metodele de predare se adaptează activității didactice desfășurate 
online (daca este cazul). 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In orele rezervate intocmirii proiectului se va pune accentul pe dezoltarea unui nou 
concept de proiectare a unei grădini.  
Concept care ţine cont de principiile Feng Shui. Astfel studentul va însuşi noţiuni 
generale privind istoricul şi evoluţia acestei arte, precum şi elementele care trebuie 
urmărite în momentul realizării grădinii:  
Pozitive: ciclul constructiv/distructiv, influenţa animalelor celeste, metodologia 
Yin şi Yang de concepere a grădinii  
Negative care ar putea influenţa evoluţia armonioasă a întregii amenajări („săgeţile 
otrăvite”), plantele simbol care atrag norocul, prosperitatea, echilibrul şi iubirea. In 
orele rezervate intocmirii proiectului se vor clarifica problemele teoretice 
fundamentale de amenajare a unui sistem de irigaţie şi metodele de combatere a 
eroziunii solului. Se va prezenta evoluţia unui sistem de irigaţie, elementele 
componente, tipurile şi dimensiunea conductelor etc. Metodele de predare se 
adaptează activității didactice desfășurate online (daca este cazul). 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om
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Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina amenajarea teritoriului 
Sa inteleaga functionarea actelor normative în domeniu 
Sa recunoasca principalele specii cu rol hidroameliorativ, rezistente la secetă, autohtone, cu impact asupra 
peisajului 
Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a analizei peisajului 
Sa stapaneasca gama măsurilor prin care se poate dezvolta teritoriul 
Sa cunoasca  cadrul legal prin care se poat aviza și aproba intervențiile proiectate 
Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile hidroameliorative ale solului 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
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e 

Sa demonstreze capacitatea de a gândi critic 
Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea calității mediului, respectiv calității vieții 
Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la administrarea spațiului verde aferent unui teritoriu 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea tehnicilor de gestionare a intervențiilor specifice dezsvoltării 
teritoriale 
Sa participe la activitatile de cercetare in colectare, prelucrare si interpretare date, respectiv intocmire studii. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la problemele teoretice fundamentale de 
proiectare, exploatare si intretinere 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia elementelor componente ale unui teritoriu (gradul de 
echipare) 
Sa poata interpreta datele necesare stabilirii măsurilor specifice dezvoltării 
teritoriului și gestionarii peisajului 
Sa cunoasca  factorii de risc naturali si antropici 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 28 

1. Noţiuni introductive  
2. Construcţii geometrice şi racordări  
3. Lucrări topografice necesare la trasarea 

proiectelor de planificare teritorială  
4. Noţiuni introductive legate de ştiinţa Feng Shui  

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  

Observaţii 
 

2 ore 
2 ore 
2 ore 
 
2 ore 
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5. Peisajul şi formele  
6. Energia şi simbolurile  
7. Elemente constitutive ale unei grădini 

proiectate Feng Shui 
8. Vegetaţia în amenajările Feng Shui  
9. Apa în grădina Feng Shui  
10. Iluminatul unei grădini  
11. Întreținerea unei grădini Feng Shui.Criterii de 

proiectare a unui sistem de irigaţii  
12. Procedura de montare a unui sistem de micro 

irigare 
13. Combaterea excesului de umiditate prin 

desecări drenaj  
14. Combaterea eroziunii solului  

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  

2 ore 
2 ore 
2 ore 
 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

1. Sisteme de proiectare folosite în desenul tehnic 
2. Măsurătorile efectuate pentru realizarea 

planului 
3. Elemente de proiectare a schemei de circulaţie  
4. Efectuarea planului proprietății. 
5. Realizarea planului unei grădini cu ajutorul 

pătratului Lo Shu  
6. Amenajarea unei grădini cu ajutorul Pa Kua şi 

pătratului Lo Shu  
7. Proiectarea luciului de apă, a elementelor de 

mobilier şi a sistemului de iluminat  
8. Noţiuni pentru redactarea Memoriului Tehnic 

Justificativ 
9. Impărțirea zonelor în circuite.  
10. Determinarea capacității sursei de alimentare cu 

apă 
 

11. Schema desfășurare a instalației de irigat 
12. Executarea unui sistem de drenaj 

 
13. Tratarea terenurilor in panta  
14. Valuri de pământ 

 
 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 
 
 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 
 
Expunere, dezbatere 
Expunere, dezbatere 

 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice. Note 
de calcul – 2 ore 
 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice. Note 
de calcul – 2 ore 
Reprezentări grafice – 2 ore 
Reprezentări grafice – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Dîrja Marcel, 2000. Combaterea eroziunii solului. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.  
2. Blidariu Valeriu, Andrei Wehry, Gheorghe Pricop. 1997. Amenajări de irigaţii şi drenaje, Editura Interprint, 

Bucureşti.  
3. Georgescu I., D. Anastasiu. 1965. Cum să citim desenele de construcţii. Editura Tehnică, Bucureşti.  
4. Hunter. 2009. Irigaţii rezidenţiale automatizate. Ghid de proiectare. 

Bibliografie Facultativă: 
1. Pleşa Ioan, Ionel Jinga, Alexandru Ene, Sorin Câmpean. 2000. Îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor. 

Lucrări practice. Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea pregatirii practice corespunzatoare a viitorilor specialisti, a punerii acestora in contact cu situatii concrete din 
domeniul lor de pregatire, vor fi invitati specialisti de profi. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Evaluarea cunostintelor teoretice Examen 40% 
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10.5. Seminar/Laborator  Se vor verifica cunostintele teoretice 
insusite in cadrul cursului sub forma 
redata ca Piese scrise si Piese desenate 
ale Memoriului tehnic 

Verificare pe parcurs 
Sustinere proiect 

60% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Insusirea elementelor componente ale unui sistem de irigatii 
• Relizarea unui sistem de irigatii la scara 
• Cunoasterea modului de realizare a unui sistem de irigatii, completat de lucrari de CES si drenaj/desecare 
• Verificarea cunostintelor se va face sub forma de sustinere orala a unui proiect realizat la orele de lucrari practice 

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 
Prof. univ. Dr. ing. Marcel Dîrja Titular lucrări de laborator 

Prof. univ. Dr. ing. Marcel Dîrja 
 

  

 

   

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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