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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0201010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Matematică 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DF 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Cunostinte elementare de matematica 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 14 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor prezentate la inceputul 

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

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

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

de argumente, decizii şi demersuri concrete 

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

bază şi de evaluare a solutiilor posibile 

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

Iniţiativă în analiza şi rezolvarea problemelor. 

C
o

m
p
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tr
an
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er
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Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor 

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

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

condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 

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

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

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

internaţională 

 

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

 

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

rezolvării unor probleme caracteristice specializării 

Utilizarea reprezentării şi a proprietăţilor unor curbe plane în scopul amenajării 

optime a terenului 

Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de 

bază din statistica matematica. 

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

din viaţa reală. 

Să formuleze modelul matematic  al unor probleme practice utilizate in 

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

unei plante). 

Să identifice şiruri matematice în mediul înconjurător  

Sa abordeze realist problemele din agricultura utilizand legi probabilistice si 

tehnici de optimizare 

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

clasa corespunzatoare 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Complemente de analizǎ matematicǎ 

Noţiunea de funcţie. Derivata  unei funcţii 

Tabloul derivatelor. Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor. 

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

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

grupuri de numere Fibonacci, spirala lui Fibonacci-conopida şi 

conul de brad) 

   

Geometrie analitică în plan 

 Ecuatia dreptei. Cercul, elipsa, hiperbola, parabola. 

 

Noţiuni de calculul probabilitǎţilor 

Metode de predare 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

4 prelegeri 
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Noţiuni de bazǎ. Probabilitate. Proprietǎţi 

Scheme clasice de probabilitǎţi: (Poisson, Bernoulli,   Schema 

bilei nerevenite) 

Variabile aleatoare. Definiţie. Operaţii. Proprietăţi. 

Funcţia de repartiţie. Funcţia densitate de probabilitate. 

Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media, dispersia, 

abaterea medie pǎtraticǎ) 

 

Distributii statistice 

Distribuitia normala, Gamma, Exponentiala, Poisson, binomiala, 

multinomiala, χ
2 

 

Statistică biologică 

Noţiuni de bazǎ. Repartiţii unidimensionale şi bideminsionale 

Indicatori ai repartiţiilor de frecvenţe unidimensionale. Indicatori 

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

varianţa, abaterea standard, coeficientul de variaţie 

Indicatori ai repartiţiilor bidimensionale:coeficientul de corelaţie 

liniară 

Teoria estimaţiei. Intervale de încredere ale mediei unei populaţii 

repartizate normal 

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

Chi
2
) 

 Regresii. Corelaţii  

 Analiza varianţei. 

Utilizarea unor softuri specifice în scopul rezolvării unor probleme 

practice: R-Statistis, Matlab.  

 

 

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Determinarea domeniului maxim de definitie al unei 

functii reale data explicit. Studiul derivabilitatii unor 

functii reale date explicit. Derivatele functiilor 

elementare. Studilor proprietatilor functiilor derivabile. 

Identificarea si rezolvarea unor probleme practice cu 

ajutorul derivatelor. Verificarea verosimilitatii 

rezultatului si interpretarea acestuia. Şirul lui Fibonacci. 

Apicaţii. 

 

 

Scrierea ecuatiei unei drepte sub diferite forme in functie 

de datele problemei. Recunoasterea ecuatiilor conicelor 

prezentate la curs. Aflarea ecuatiei unor conice in 

conditii date. Curba gradinarului. Spirala lui Arhimede. 

Probleme practice. 

 

Identificarea schemelor probabilistice si rezolvarea unor 

probleme specifice prin integrarea acestora in schema 

corespunzatoare. 

 

Scrierea functiei de repartitie asociate unei variabile 

aleatoare. Calculul caracteristicilor numerice ale unei 

variabile aleatoare. 

 

Functii densitate de probabilitate asociate unor distributii 

remarcabile. Aflarea caracteristicilor numerice asociate 

acestora (media, mediana, modulul, cuartile, coeficientul 

de forma si coeficientul de simetrie) 

 

Calculul indicatorilor de pozitie si variatie ai unei 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

Lucrare practică efectuată pe 

calculator 

 

 

 

Lucrare practică efectuată pe 

 

 

2 lucrare de laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

1 lucrare de laborator 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

5 lucrari de laborator 
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repartitii de frecvente. Determinarea intervalelor de 

încredere ale mediei unei populaţii repartizate normal. 

Aplicarea testelor statistice în verificarea ipotezelor 

statistice. Calculul coeficientului ce corelaţie liniarǎ. 

Stabilirea ecuaţiei dreptei de regresie. Analiza varianţei. 

Aplicaţii. Efectuarea procesărilor statistice folosind 

softuri specifice (R-Statistics, Matlab). 

calculator. 

 

 

Rezolvarea unor probleme 

practice cu ajutorul 

calculatorului. 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

(2010). 

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

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

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

3. http://www.math.com 

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

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

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

prelucrarea şi valorificarea producţiei horticole 

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea si identificarea modelului 

matematic ce caracterizeaza un 

anumit tip de probleme. Probleme 

practice 

Examen 

 

 

 

70% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicarea metodelor adecvate in 

scopul rezolvarii unor tipuri de 

probleme specificate 

Verificare pe parcurs si 

examinarea sub forma orala a 

cunostintelor dobandite.  

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

                  Conf. Dr. Rodica Sobolu 

Titular lucrari laborator/seminarii      

Asistent Dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0202010103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Biofizică si agrometeorologie 

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

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

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

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

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

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

C
om

pe
te

nţ
e 

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

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

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

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

 
8. Conţinuturi 
 

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

8.1. CURS 
Număr de ore – 28 

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

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

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

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

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

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

Metode de predare 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  

Observații 
 
1 prelegere - 2 ore  
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 Atmosfera terestra. 

 Elemente de biofizica a factorilor ambianti. Influența 
temperaturii asupra sistemelor biologice. Influența 
presiunii atmosferice asupra sistemelor biologice. 
Presiunea atmosferica si vanturile. 

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

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

 Circulația generală a atmosferei. Temperatura solului. 

 Temperatura aerului și umiditatea aerului. 

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

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

Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere  
 
Prelegere  

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Numă de ore – 14 

 Noțiuni de calcul al erorilor, 
trasarea graficelor. 
 
 
 

 Studiul tensiunii superficiale a 
lichidelor 
 

 Utilizarea colorimetriei la 
determinarea concentrației soluțiilor. 
 

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

 Nebulozitatea şi insolaţia. 
Precipitaţiile atmosferice. 
 
 
 
 
 
 

 Aplicarea programului 
informaţional addVantage 

Lucrări laborator 
 

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

1 lucrare de 
laborator (2 ore/ 

lucrare) 
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viteza si directia vânturilor. Reprezentarea 
datelor prin metoda grafica. 

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

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

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

10. Evaluare

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea tematicii prezentate la 
curs 

Examen 
60% 

10.5. Seminar/Laborator Cunoașterea tematicii prezentate la 
lucrările practice 

Activitate la lucrări practice 
Colocviul de laborator. Referate 
de specialitate 

20% 
10% 
10% 

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

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

Data completării 

08.09.2020. 

Titular curs 

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef Lucr. Dr. Pop Viorel-Cornel 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 
Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu-Ioan Bunea 



Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0202010105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Botanică 1 

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

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

 
 
 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 1 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  0 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 



 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea sistematizării noțiunilor teoretice (capacitate de organizare). 

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

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

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

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

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

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

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

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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

 
8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

 Metodica de laborator și tehnica microscopică 
 
 
 

 Celula vegetală (citologie vegetală) 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 



 
 Țesuturi vegetale (histologie vegetală) 

 
 
 
 
 

 Organografia vegetală, organe vegetale 
 Rădăcina 
 
 
 Tulpina 

 
 
 
 
 

 Frunza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organe generative 
 Floarea 

 
 
 
 
 
 
 

 Inflorescența 
 
 

 Anatomia florii, placentația. Fecundația 
 
 
 
 
 
 

 Fructul 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 
 Sămânța 

 
 
 

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

 
1 lucrare  laborator 
 
 
 

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

Napoca 
Bibliografie facultativă: 

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

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

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

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

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

20% 
 
10% 
10% 

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

 

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

Data completării 
07 Sept 2020 

Titular curs, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

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

Data avizării în 
departament 
14 Sept 2020 

 
Director de departament, 
Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                                             Formular USAMV 0202010121  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte 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) Licenţă 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei REPREZENTARI  PEISAGERE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de  proiect Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

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

evaluare: 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei: 
Conținut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Istoria Parcurilor și Grădinilor, Estetica Mediului 

4.2. de competenţe Dexteritate minimala cu mana libera in ceea ce priveste desenul si vederea in spatiu;  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul de „Reprezentări peisagere” presupune familiarizarea studenţilor, încă de la 

primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale mesajului didactic: desene, 

scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme documentare şi de simulări 3d. 

Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este nevoie de: proiector 

multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de sonorizare.  

Studenţii trebuie să dispună de un caiet de desen, foi veline sau cu pătrăţele, 

instrumente de desenat: linear, echer, creion mecanic, creioane colorate.  

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs. 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 

laboratorului / proiectului 

În desfăşurarea lucrărilor de seminar vor fi incluse următoarele tipuri de 

activităţi:  

 lucrări practice online si  în laboratorul disciplinei,  

 lucrări practice în Campusul Universităţii,  

 studiu individual şi redactarea cu mâna liberă a unei „Propuneri de 

amenajare”; 

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminarii / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4. Tutorială 2 

3.4.5. Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Capacitatea de a comunica grafic utilizand limbajul semnelor conventionale folosite in proiectarea peisagera:  

- Capacitatea de a efectua transformari si masuratori la diverse scari de reprezentare grafica; 

- Abilitatea de a utiliza in mod corect diferite tipuri de linii, grosimi de linii si hasuri;  

- Abilitatea de a reprezenta diferite tipuri de vegetatie in vedere plana, frontala si in sectiune verticala;  

- Capacitatea de reprezentarea – in plan si sectiune -  a declivitatilor terenului prin curbe si cote de nivel; 

- Abilitatea de a proiecta si reprezenta in plan si sectiune a unor circulatii pietonale – alei si platforme-  si 

auto – spatii de circulatie si stationare -  pentru o parcela de dimensiuni medii;  

- Abilitatea de a integra diferitele elemente de comunicare grafica peisagera intr-un proiect de amenajare a 
unei gradini private cu o suprafata cuprinsa intre 1000-2000mp;  

- Capacitatea de redacta planse de specialitate pe formate mici A3-A4;  

- Capacitatea de a confectiona o macheta la scara a propunerii de proiect facute;  

C
o
m

p
et

e

n
ţe

 

tr
an

sv
er

s

al
e 

- Abilitatea de a corela informaţii între diferite discipline de specialitate;  

- Dobândirea sau exersarea dexterităţii în desen;  

- Dobândirea sau exersarea dexterităţii în confecţionarea unei machete;  

- Dobândirea sau exersarea imaginaţiei vizuale, exersarea creativităţii;  

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Pregătirea studenţilor pentru disciplina “Proiectare spaţii verzi” prin formarea 

unor competente de comunicare, grafice, analitice, de execuţie, fundamentale  

activităţii de proiectare; Cultivarea capacităţii de a “citi” un plan de arhitectură, 
peisagistica, topografic, de urbanism.  

7.2. Obiectivele specifice 

- Corelare cu setul de cunoştinţe dobândite la disciplină “Estetică 

mediului ambiant”  

- Crearea bazei de competente grafice pentru “Desen şi reprezentări 

grafice”  

- Dobândirea competenţei de redactare a pieselor fundamentale a unui 

proiect de peisagistica.  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

 

C1: Curs introductiv: 
Noțiuni generale, explicitare termeni, bibliografie, importanța disciplinei 

în raport cu altele aflate în planul de învăţământ al studenţilor, scop şi 

obiective, exemple de reprezentări peisagere valoroase;  

 

C2: Convenţii de reprezentare în proiectarea peisageră: Prezentare tipuri 

de formate, scări de lucru, tipuri de linii, reprezentări plane, secţiuni 

orizontale, vegetaţie, legenda; 

 

C3: Scări de lucru în planurile de peisagistica:  

Transformări la scară, scări de lucru uzuale, nivele de detaliere pentru 

fiecare tip de reprezentare; Tipuri de linie utilizate în proiectarea  

peisageră: grosimi de linie, hasuri, instrumente utilizate;   
 

C4: Determinarea dimensiunii elementelor proiectate: Reguli generale 

de cotare în secţiune orizontală şi verticală; 

 

C5: Reprezentarea declivităţilor:  

Secţiune orizontală şi verticală. Reprezentarea curbelor de nivel, cotelor 

de nivel, redactarea de secţiuni verticale;   

 

C6: Efectuarea analizei unui teren:  

Cartarea pantelor şi identificarea zonelor favorabile construirii; 

 
C7: Proiectarea unei platforme plane:  

Inscrierea într-un teren cu declivităţi; Metode de stabilizare a versanţilor 

– taluzuri, ziduri de sprijin, rigole de colectare a apelor pluviale. Metode 

constructive, materiale, moduri de reprezentare;  

 

C8:  Circulaţii orizontale şi verticale: 

Elemente generale – scurgerea apelor, tipuri de pante confortabile în 

funcţie de categoria de utilizatori, Condiţionări, moduri de reprezentare;  

Metode de predare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prelegere susţinută de 

scheme, schiţe, desene 

explicative, material 

video şi audio. Discuţii 

libere pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Observaţii 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prelegerile vor fi 

online pe 

perioada 

pandemiei Covid; 
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C9: Circulaţii verticale, auto şi pietonale: 

Rampe pietonale şi auto; scări; 

 

C10: Metode de calcul şi determinare dimensională:  

Scărilor şi rampelor exterioare; Reprezentare elemente componente 

circulaţie verticală: rampe, podeste, platforme, trepte, contratrepte, mana 

curentă; 

 
C11: Reprezentarea materialului dendrofloricol:  

Secţiune orizontală şi verticală. Reprezentare arbori în funcţie de talie şi 

habitus. Realizarea unui studiu de însorire pentru un spaţiu verde;   

 

C12: Reprezentarea lucrărilor de apă în peisagistica: Reprezentare 

construcţiilor ornamentale şi tehnice in amenajările spaţiilor verzi; 

Utilizarea culorii şi a texturilor în reprezentări peisagere;   

  

C13: Corelarea reprezentărilor: 

In plan orizontal cu vederi şi secţiuni – plan vertical – şi realitate 

tridimensională – macheta;  

 

C14:  Redactare integrală proiect amenajare:  

Dimensiuni medii 1000-2000mp – Paginare, redactare piese individuale 

– plan scara 1:100, secţiune transversală şi longitudinala, date de 

identificare ale unui proiect de peisagistica: legenda, orientare cardinală,  

limite de proprietate,  cartuş date proiectant. 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 

- Introducere, prezentarea modului de lucru în cadrul orelor de 
“Reprezentări peisagere”, considerente de ordin general, 

instrumente şi formate de lucru;  

- Transformări la scară a unor figuri geometrice simple, 
familiarizarea cu scări de lucru uzuale 1:1000, 1:500, 1:200, 

1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1, nivele de detaliere specifice 
fiecărui tip de scară; 

- Tipuri de linie utilizate în proiectarea de peisagistica: grosimi de 
linie, hasuri, texturi; Exerciţiu de cotare în plan şi secţiune 

verticală date;  

- Secţiuni prin corpuri geometrice simple: cub, paralelipiped 
dreptunghic, sfera, cilindru, con, diferite tipuri de prisme;  

- Secţiuni verticale şi reprezentări plane pentru elemente de 
amenajare ale unui spaţiu verde: bancă, pergola, bazin 

decorativ, pavilion;  

- Cartare pante teren dat;  

- Reprezentarea declivităţilor în secţiune orizontală şi verticală. 
Reprezentarea taluzurilor, zidurilor de sprijin, rigole, trepte. 

Secţiune transversală şi longitudinala teren dat;  

- Reprezentarea materialului dendrofloricol în secţiune orizontală 

şi verticală. Exemple pentru fiecare tip de habitus; Foioase şi 

conifere; Siluete umane;  

- Reprezentarea circulaţiilor orizontale şi verticale Secţiunea 
orizontală şi verticală printr-o scară. Conectarea unor platforme 

aflate la cote diferite pe un sit în pantă; Reguli de reprezentare 

în secţiune;  

- Date de identificare ale unui proiect de peisagistica: legenda, 
limite de proprietate,  cartuş date proiectant; 

- Redactare integrală proiect amenajare de mici dimensiuni; 

- Construire macheta de studiu pentru situl dat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea temei de 
lucru  la inceputul celor 

2 ore de laborator; 

sesiune de intrebari, 

executarea temelor, 

corectura publica.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lucrarile de 

seminar se vor 

prezenta si 

corecta online pe 

perioada 

pandemiei Covid; 
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Bibliografie Obligatorie: 

1. Simonds, J.O.,1967 – Arhitectura peisajului, Editura Tehnică, Bucureşti,

Bibliografie Facultativă: 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane a 

Horticultorilor şi a S.H.S.T., unde se întâlnesc cu specialiştii din producţie, precum și la întruniri și seminarii ale OAR 

sau a altor organizații profesionale specifice; participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 

10. Evaluare

Tip 

activitate 
10.1. Criterii de evaluare 

10.2. 

Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs 

Gradul de înţelegere şi absorbţie a următoarelor elemente ale unui proiect de 

peisagistica:  

- scări de lucru, transformări de scară, utilizarea la scară şi proporţia 

corectă a tuturor elementelor de amenajare propuse; 

- secţiuni orizontale şi verticale prin teren şi amenajări;  

- reprezentări corecte şi „plastice” a materialului dendro-floricol în 

secţiune orizontală şi verticală;  

- reprezentarea declivităţilor, a limitelor de proprietate, utilizarea 

corectă a diferitelor tipuri de linii şi grosimi;  
- calcularea corectă şi reprezentarea unei scări exterioare şi a unei 

rampe pietonale; 

- plasticitatea şi expresivitatea de ansamblu a planşelor;   

Verificare pe 

parcurs 
50% 

10.5. 

Proiect 

Corectitudinea temelor de seminar exersate de-a lungul semestrului şi 

expresivitatea plastică de ansamblu a lucrării finale intitulate „Reprezentarea 

grafică a unui proiect de amenajare pentru o grădină privată”  

Se vor urmări şi următoarele aspecte: 

- Precizie în desen;  

- Corectitudinea cotarii;  

- Corectitudinea şi expresivitatea secţiunilor  (1x transversală, 1x 
longitudinală);  

- Logica funcţională a propunerii;  

- Corectitudinea reprezentării şi calculului circulaţiilor verticale 
(scări şi rampe);  

- Corectitudine reprezentare şi plasticitate material vegetal;  

- Expresivitate, texturi şi proporţii potrivite în evaluarea machetei de 
studiu;   

Predare 

proiect 

(verificare 

pe parcurs) 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Capacitatea de a efectua corect sau parţial corect (parcurgerea majorităţii etapelor): transformări la scară, reprezentări 

plane a unor construcţii şi amenajări uzuale, efectuarea unei secţiuni printr-un teren în pantă, înscrierea unei platforme 

pe un teren în pantă, determinarea pantei unui teren, minimă abilitate creativă şi de exprimare plastică.   
1

Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licenţă/Master/Doctorat 
2  

Regimul disciplinei (conţinut) – pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală), DD (disciplină din domeniu), 

DS (disciplină de specialitate), DC (disciplină complementară). 
3  

Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina opţională) DFac (disciplină facultativă). 
4 

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

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

șef lucr. dr. arh. Vasiu Razvan Andrei 

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

Titular lucrări laborator / seminarii 

șef lucr. dr. arh. Vasiu Razvan Andrei 

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

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 

................................................................. 
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Nr.__________din _________                                                         Formular USAMV 0202010109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4. Domeniul de studii Horticultura 

1.5. Ciclul de studii1) Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei ESTETICA MEDIULUI AMBIANT 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de proiect Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

 

2.4. Anul de studiu 

 

I 

 

2.5. Semestrul 
 

I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativa 2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul - disciplina de Semestrul I, Anul I 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte fundamentale referitoare la geometrie, geografie, si biologie  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul de „Estetică mediului ambiant” este multidisciplinar şi presupune 

familiarizarea studenţilor, încă de la primele cursuri, cu diferite  mijloace de 

comunicare ale mesajului didactic: desene, scheme, schiţe, text structurat, proiecţia 

de filme documentare şi de simulări 3d. Din acest motiv, pentru desfăşurarea 
cursurilor este nevoie de: proiector multimedia, tableta grafică, tabla de scris, 

instalaţie de sonorizare.  

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs. 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

În desfăşurarea lucrărilor de seminar vor fi incluse următoarele tipuri de 

activităţi:  

 lucrări practice online si  în laboratorul disciplinei,  

 lucrări practice în Campusul Universităţii,  

 studiu individual şi redactarea unei „Lucrări de Observaţie”; 

Având în vedere că este o disciplină aferenta semestrului I, lucrările desfăşurate în 

spaţiu exterior vor presupune deplasări pe distanţe medii şi utilizarea unei 

îmbrăcăminţi potrivite. Disciplina academică se impune pe toată durata de 
desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e - Comunicare grafică şi scrisă a unei realităţi tridimensionale – analizarea unor cadre ale mediului 
ambiant;  

- Analitice şi de sinteză aplicate în contextul profesional al disciplinei, bazată pe utilizarea unor metode 

riguroase şi a resurselor teoretice de informaţie (cărţi, reviste, materiale video);  

- Capacitatea de a distinge diferitele componente ale mediului ambiant şi de a le analiza caracteristicile;  

- Capacitatea de a aplica metodele de analiză a mediului natural asupra unui context real;  

- Abilitatea de a concepe şi redacta o „Lucrare de observaţie” – aprox 20 pagini, text, desene şi schiţe;  

- Abilitatea de analiză a elementelor mediului natural şi artificial care intervin în proiectare şi de 

identificare a condiţionărilor obiective ale unui sit.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Înţelegerea caracterului multidisciplinar al peisagisticii  şi a conexiunilor create între diferitele ramuri 

ale ştiinţelor horticole şi inginereşti;   

- Formarea unui aparat critic necesar înţelegerii gândirii şi proiectării peisagistice şi urbanistice; 

- Abilităţi de prioritizare şi flexibilitate în procesarea mesajului didactic;  

- Interpersonale – munca în echipa pentru unele lucrări de seminar;  
 

 

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

 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 

- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale  

domeniului  peisagisticii și  utilizarea  lor  adecvată  în  comunicarea  

profesională. Înţelegerea interdependenței dintre domeniile peisagistica, 

arhitectură, urbanism, geografie şi botanică.  Aplicarea practică a 

cunoștințelor  teoretice prin exerciții și  teme de casă.  

 

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Pregătirea studenţilor pentru disciplinele de „Urbanism şi amenajarea 

teritoriului”, „Proiectare spaţii verzi” şi „Restaurarea parcurilor şi 
grădinilor”;  

- Introducerea noțiunilor specifice domeniilor peisagisticii, urbanismului și 

amenajării teritoriului în perspectiva abordării sistemice a mediului 

înconjurător;  

- Aplicarea metodelor  de investigare ,observare  și analiză  prin  realizarea 

unui  exerciţiu  de  observaţie  a  relaţiilor  de  interdependenţă  dintre 

elementele mediului înconjurător într‐o situaţie existentă  (fragment al 

unui teren în pantă); 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

 

Număr  de ore – 28 

 

C1: Noţiuni şi concepte introductive:  

Poziţionarea peisagisticii între alte discipline creative, explicarea conceptelor de 

estetică, frumuseţe, echilibru şi armonie, dezvoltare durabilă, globalizare, încălzire 

globală; 

C2: Mediul ambiant:  

Prezentarea celor trei componente fundamentale ale mediului înconjurător: natural, 

artificial, social-economic şi a relaţiilor dintre acestea.  

C3: Mediul înconjurător în   abordare sistemică:  

Caracteristici specifice:  alcătuire,  organizare,  structura ,  funcţionare,  ecosistemul 
industrializat; 

C4: Mediul natural: 

Definire, alcătuire, structură, funcţionare, mod de organizare; 

Elementele terenului: relief, ape de suprafaţă, ape subterane, sol, subsol, vegetaţie;  

Elemente de clima: radiaţia solară, temperatura  şi  umiditatea  aerului, mişcarea  

aerului, precipitaţiile  şi nebulozitatea, microclima urbană şi insule de căldură;  

 

 

Metode de predare 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere susţinută 

de scheme, schiţe, 

desene explicative, 

material video şi 
audio. Discuţii 

libere pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Observaţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerile 

vor fi 

online pe 

perioada 
pandemiei 

Covid 
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C5: Relieful: 

Elemente ale reliefului: Macrorelief, mezolrelief, microrelief;  

Moduri şi niveluri de percepţie ale reliefului – perspectiva, panorama, privelişte; 

Atitudini faţă de relief – păstrare, accentuare, alterare, negare. Modularea şi 
proiectarea programată a percepţiei peisajului;  

C6: Notiunea de “sit”:  

Tipuri de sit şi analizarea caracteristicilor: situri urbane şi rurale, orizontale şi în 

pantă; Analiza sitului. Schema de analiză a unui sit;  

C7: Circulatia pietonala pe un sit: 

Cinematica mişcării; Forme, trăsături şi linii de forţă create de om;  

C8: Apele  de  suprafaţă:   

Caracteristici  fizice.  Aspecte funcţionale  şi  valente  estetice.  Rolul  apelor  de  

suprafaţă  în amenajări peisagere şi dezvoltarea localităţilor. Exemple;  

C9: Solul:   

Aspecte morfologice şi funcţionale. Implicaţii în dezvoltarea localităţilor. 

Elementele  subsolului :rezistenta  terenului,  apele subterane,  stabilitatea  
terenului,  aspecte morfologice.  

C10: Vegetatia:   

Clasificare  şi  semnificaţii.  Aspecte  funcţionale  şi estetice. Implicaţii în 

dezvoltarea localităţilor. Rolul vegetatiei in reglarea microclimatului;  

C11: Clima:  

Radiaţia solară –studiul însoririi terenului şi a unui grup  de  clădiri şi arbori  prin  

metoda  grafică  a  construirii  umbrelor succesive. Temperatura  şi  umiditatea  

aerului.  Mişcarea  aerului. Reprezentare  grafică.  Precipitaţiile  şi nebulozitatea – 

aspect funcţionale şi estetice. Microclima urbană, formarea insulelor de căldură, 

rolul vegetaţiei şi a spaţiilor verzi în reglarea microclimei; Aspecte privind poluarea 

mediului înconjurător şi combaterea ei; Fenomenul încălzirii globale;  
C12: Mediul social economic:  

Caracteristici sistemice. Aspecte demografice  şi  social  economice; Procesul  de  

urbanizare, migraţia populaţiei,factori  de  influenţă.  Exemple;  

C13: Mediul  artificial 

Definire,  alcătuire,  structură, funcţionare, organizare Oraş, sat ‐ funcţii şi 

funcţiuni. Reţeaua de localităţi. Elemente de morfologie urbană: formă urbană, 

ţesut urban.  

C14: Mediul ambiant: 

Noţiuni recapitulative şi de sinteză;  

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

- Redactarea unei hărţi mentale a unei porţiuni din Campusul USAMV;  

- Identificarea de puncte focale, perspective, panorame şi privelişti în 
interiorul Campusul USAMV; 

- Explorarea oraşului Cluj-Napoca în căutare de puncte cu acces la peisaj, 
respectiv panorame şi privelişti;  

- Alegerea unei străzi în pantă, sau a unui alt tip de sit înclinat, în oraşul 
Cluj-Napoca, sau, cu motivaţie serioasă, şi în alte zone ale ţării, pentru 

care se face o analiză prealabilă d.p.d.v. al valentelor estetice intrinseci 

sitului ales şi extrinseci, respectiv să existe un cadru peisager mai amplu 

cu care se poate comunica vizual; Este de preferat ca situl ales să aibă 
ambele categorii de calităţi; În urma discuţiilor unu la unu şi colective în 

cadrul orelor de seminar, se va stabili viabilitatea sitului propus; 

- Redactarea unei aşa numite “Lucrare de observaţie”, predată în ziua 
susţinerii examenului, care să conţină:  

 Încadrarea în teritoriu a sitului studiat;  

 Încadrarea şi localizarea în raport cu oraşul de care aparţine;  

 Analiză a elementelor mediului natural: relief şi clima: 

o Declivităţi şi pante ale terenului, linii de forţă;  

o Ape de suprafaţă şi artificiale; 

o Cinematica mişcării pe sit;  

o Sol;  

o Vegetaţie rol, poziţionare, caracterizare;  

o Studiu însorire;  
o Analizare caracteristici subiective ale sitului în pantă;  

 Analiză a elementelor mediului artificial - căi de circulaţie, 

construcţii, spaţii amenajate; 

 

 

Prezentarea temei 

de lucru  la 
inceputul celor 2 

ore de laborator; 

sesiune de intrebari, 

executarea temelor, 

corectura publica.  

 

 

 

Lucrarile 

de seminar 
se vor 

prezenta si 

corecta 

online pe 

perioada 

pandemiei 

Covid 
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 Bibliografie Obligatorie: 

1. Beaujeu Garnier J., Chabot G., (1971)  Geografia urbană, Ed. Stinţifică Bucureşti

2. CRISTEA D. (1989) Elemente de mediu – Notiţe de curs IAIM Bucuresti
3. Lynch Kevin, (2012) Imaginea orasului,Revista Urbanismul, Bucuresti

4. MIESZKOWSKY Z., (1981), Elemente de proiectare în Arhitectură şi Urbanism Ed.Tehnica, Bucureşti

5. Norberg Schulz Ch., (1981) Genius Loci ‐ paysage, ambiance architecture, Ed. Pierre Mardaga, Bruxelles

6. SIMMONDS J.O., (1967), Arhitectura peisajului, Ed.Tehnică, Bucureşti

7. VASIU R. (2015) Dezvoltarea sustenabila si revitalizarea peisajului urban, Ed. Riso Press, Cluj Napoca

8. VERNESCU D., ENE AL (1979), Însorirea şi iluminarea naturală în arhitectură şi urbanism, Ed.Tehnică,

Bucureşti,

Bibliografie Facultativă: 

1. Beaujeu-GarnierJ., Chabot J . - Geografia urbană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,

2. Legea 137/1995, legea protectiei mediului, republicata in M. Of. nr. 512 partea I din 22.10.1999

3. Legea  226/2013  privind  aprobarea  OUG  164/2008  pentru  modificarea  si  completarea  OUG  195/2005

privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului si a lucrarilor practice a fost conceput si structurat intr-o maniera care sa raspunda nivelului actual al 

cerintelor comunitatii epistemice si a angajatorilor din domeniul programului de studiu prin tratarea unor probleme de 

mare actualitate contemporana: protejarea mediului natural, dezvoltarea durabila a mediului artificial si proiectare 

sustenabila.  

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - Definirea şi caracterizarea noţiunilor 

principale pe baza carora se intelege 

in prezent conceptul de “Mediu 

ambiant”;  

- Definirea şi caracterizarea corecte a 
mediului natural şi a componentelor 

sale in relatie cu fiinta umana;  

- Definirea şi caracterizarea mediului 

artificial şi a componentelor sale; 

- Definirea şi caracterizarea mediului 

social-economic şi a componentelor 

sale; 

- Capacitatea de a identifica conexiuni 

intre diferitele elemente constituente 

ale mediului ambiant;  

- Capacitatea de gandire abstracta si 
creativa 

- Capacitate de sinteză;  

     Examen 

Scris care – fizic sau online 

50% 

10.5. Proiect Nivelul de profunzime şi gradul de 

sensibilitate în analizarea 

fragmentului de peisaj ales;  

Gradul de detaliere şi corectitudinea 

informaţiilor prezentate;  

Aspect de ansamblu al lucrării;  

Lizibilitate şi coerentă în expunere;   

Lucrare de observatie a unui 

fragment de peisaj ales 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. 

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010110 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria parcurilor şi grădinilor  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Erzsebet BUTA 

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

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

Sumativă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 
 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la cadrul cultural-istoric în care au apărut 

parcurile şi grădinile, elementele compoziţionale ale acestora şi particularităţile lor.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Predarea cursului de Istoria parcurilor şi grădinilor este interactivă, ilustrată de 

numeroase poze sugestive prezentate în Powerpoint. În cadrul acestui curs studenţii 
pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară 

impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un 

fel de alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile trebuie să fie închise. În 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului La seminar sunt prezentate parcurile din Cluj-Napoca. Se fac deplasări la faţa 

locului şi se prezintă istoricul fiecăruia. De asemenea, se discuta despre toate 

parcurile din România şi despre parcurile cele mai celebre din străinătate. 

Activitatea individuală a studentului, la seminar, constă în realizarea unei 

prezentări ample despre un parc sau grădină, din ţara noastră sau străinătate.  

Disciplina academică este obligatorie pe toata durata de desfăşurare a lucrărilor. În 

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

6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoaşterea limbajului specific şi a noţiunilor caracteristice pentru disciplina Istoria parcurilor şi grădinilor; 

Explicarea clasificării şi caracterizării particularităţilor parcurilor şi grădinilor; 

Recunoaşterea parcurilor şi grădinilor în funcţie de elementele compoziţionale; 

Analiza parcurilor şi grădinilor în funcţie de contextul istoric şi cultural; 

Interpretarea informaţiilor de specialitate prin perspectiva principiilor de organizare şi grupare a parcurilor şi 

grădinilor; 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi  4 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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 Înţelegerea teoriilor şi conceptelor caracteristice disciplinei IPG;  

Utilizarea cunoştinţelor acumulate pentru analiza şi descrierea parcurilor şi grădinilor; 
Colaborarea în echipă şi executarea sarcinilor profesionale în condiţii de asistenţă calificată;  

Însuşirea metodelor folosite la clasificarea şi caracterizarea grădinilor şi parcurilor; 

Capacitatea de a stabili stilul dominant dintr-o grădină sau un parc pe baza cunoştinţelor acumulate. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea evoluţiei concepţiilor în arta grădinilor din cele mai vechi timpuri 
până în prezent, punând accent pe trăsăturile compoziţionale generale ale 

diferitelor stiluri, în contextul condiţiilor geografice, istorice, economice, sociale 

şi culturale specifice.  

7.2. Obiectivele specifice Constau în: 

- identificarea parcurilor şi grădinilor în funcţie de stilurile şi tipurile 

arhitectonice; 

-  analiza grădinilor şi parcurilor în funcţie de elementele compoziţionale; 

- descrierea şi explicarea termenilor specifici utilizaţi în tematica abordată. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

Importanţa studierii istoriei parcurilor şi grădinilor  

Prezentarea pe scurt a evoluţiei concepţiilor în arta 

grădinilor. 

Grădinile antichităţii  

Grădinile din Mesopotamia. Grădinile Egiptului antic. 

Grădinile Persiei antice. Grădinile Greciei antice. Grădinile 

Romei antice 

Arta grădinilor în Evul Mediu 

Grădinile bizantine. Grădinile medievale ale Europei. 
Grădinile islamice. Grădinile arabe din Spania 

Grădinile Extremului Orient 

Grădinile chinezeşti. Grădinile japoneze 

Arta grădinilor în perioada Renaşterii şi Barocului 

Grădinile italiene ale Renaşterii. Grădinile baroce în Italia 

Influenţa italiană în grădinile europene. Grădinile şi 

parcurile baroce franceze. Influenţa franceză în lume 

Grădinile clasice în Europa 

Grădinile peisagere 

Grădinile engleze din secolul XVIII şi crearea stilului 

peisager 
Trăsăturile compoziţionale ale stilului peisager comparativ 

cu cele ale stilului arhitectural 

Stilul mixt în arta grădinilor 

Concepţii contemporane în arta grădinilor 

Grădinile şi parcurile din România 

Grădinile din Transilvania, Ţara Românească şi Moldova 

până în secolul XIX 

Grădinile în secolul XIX şi începutul secolului XX  

(Timişoara, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Sinaia, Sibiu, Cluj, 

Bucureşti) 

Grădinile şi parcurile din România după al II-lea 

Război Mondial 
Tendinţe moderne universale în amenajarea spaţiilor verzi 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 
 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 
 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 
 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 
 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28  

Prezentarea parcurilor: Feroviarilor, Rozelor, Iuliu 

Haţieganu şi Simion Bărnuţiu din Cluj Napoca 

Prezentarea parcurilor: Herăstrău şi Cişmigiu din Bucureşti 

Descrierea parcurilor: Romanescu şi Tineretului din Craiova 

Prezentarea grădinilor botanice din Cluj-Napoca, Iaşi, 

Bucureşti şi Jibou 

Prezentare parcurilor: Keukenhof – Olanda, Güell – Spania, 

Minimundus  - Austria 

 

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

 

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 
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Grădinile Balboa – San Diego (California), Tiergarten şi 

Charlotenburg Germania 

Grădini şi parcuri celebre din Italia: Boboli, Tivoli, Villa 

Gamberaia, Villa Reale di Marlia 
Grădini şi parcuri celebre din India: grădina Taj Mahal, Jal 

Mahal Deeg, Shalimar Bagh 

Grădini şi parcuri celebre din Franţa: Versailles, Claude 

Monet, Bagatelle, Tuileries 

Grădini şi parcuri celebre din Austria: Mirabell, 

Schönbrunn, Belvedere 

Grădinile castelului de la Balcic (Bulgaria), Peterhof 

(Rusia), Sansouci (Germania) 

Grădinile: Teoriei speculaţiei cosmice şi Artland 

Gărdini şi parcuri asiatice: Ritsurin din Takamasu, Ryoanji 

- Kyoto, Shinjuku - Tokyo 

Verificarea cunoştinţelor prin colocviu  

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  
 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

 

Studiu interactiv  

Studiu interactiv  

Testare 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 
1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 
 Bibliografie obligatorie: 
1. Buta Erzsebet, 2020 – Note de curs 
2. Constantinescu, S.  Viorica, 1992, Arta grădinii, Editura Meridiane, Bucureşti 

3. Marcus R., 1958,  Parcuri şi grădini din România, Editura Tehnica, Bucureşti. 

4. Iliescu Ana‐Felicia, 2003, Arhitectura Peisageră (cap.1‐3), Editura CERES, Bucureşti. 

5. Iliescu Ana‐Felicia, 2014, Istoria artei grădinilor, Editura Ceres, București. 

Bibliografie facultativă: 

1. Florincescu Adriana, 1999, Arhitectura peisajului, Ed. Divya, Cluj-Napoca. 
2. Sonea V., L. Palade, Ana-Felicia Iliescu, 1979, Arboricultură ornamentală şi arhitectura peisageră, EDP, Bucureşti.  
3. Boults Elizabeth and Chip Sullivan, 2010, Illustrated history of landscape design, Wiley, USA. 

4. Turner T., 2005, Garden history, Phylosophy and design 2000 BC – 2000 AD, Spon Press, Oxon, UK. 
5. Inaji Toshiro, 1998, The garden as architecture, Form and spirit in the gardens of Japan, China and Korea, Kodansha America Inc. 
6. Radian H. R., 1981, Cartea proporţiilor, Ed. Meridiane, Bucureşti. 

7. Kluckert  Ehrenfried, 2005, European Garden Design, Tandem Verlag, Könemann. 
8. Seale W., 1996, The White House Garden, Archetype Press, INC., Washington DC.  
9. Nitschke Günter, 2007, Japanese Gardens, Taschen, Köln – Germany. 

10. Simonds Ormsbee John, 1967, Arhitectura peisajului, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
*** Colecţia de reviste: Grădina mea de vis şi Casa şi grădina 
*** Colecţia de documentare (10 episoade) Around the world in 80 Gardens. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin studierea literaturii de specialitate.  
 

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 la 

examenul scris 

Activitatea la disciplină pe parcursul 

semestrului  

Elaborarea unor teme suplimentare 

Examen scris 

 

 

 

70% 

 

10.5. Seminar  Recunoaşterea şi descrierea grădinilor 

şi parcurilor studiate 

Elaborarea unui referat de 

documentare privind analiza unui 

parc sau grădină  

Sunt prevăzute 2 verificări pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

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

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Conf. dr. Erzsebet BUTA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Erzsebet BUTA 

Data avizării în 

departament 08.09.2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010112 

 

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) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi  27 

3.7. Total ore studiu individual 28 

3.8. Total ore pe semestru 42 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

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

explicative fie prin demonstrare iar apoi fierare vor incerca sa exemplifice ceea ce le-a fost aratat 
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Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 
studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

 

Lecţia 1 - Şcoala alergării 
 

Tema 1: Alergare cu joc de gleznă, cu genuchii sus și cu 

pendularea gambei la spate 

 

Tema 2: Baschet- poziția fundamentală și deplasările în 

teren 

 

 

 

Lecţia 2 

 

 

Prelegere 

 

 
Lucrare practica 

 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Tema 1: Alergare laterală cu paşi încrucişaţi, cu 

paşi adăugaţi, pe teren variat 

 

Tema 2: Bachet- schimbările de direcție 
 

 

Lecţia 3 

 

Tema 1: Alergare cu pas lansat de viteză, 

alergare accelerată 

 

Tema 2: Baschet- săriturile, pirueta și lucrul de brațe și 

jocul de picioare 

 

 

Lecţia 4  - Şcoala săriturii 
 

Tema 1: Sărituri pe loc cu desprindere pe două 

picioare, pe loc cu desprindere  pe un  picior 

 

Tema 2: Baschet- ținerea, prinderea și pasarea mingii 

 

 

Lecţia 5  

 

Tema 1: Sărituri pe, de pe şi peste obstacole și 

săritura în lungime de pe loc 
 

Tema 2 : Baschet- driblingul și aruncarea la coș 

 

 

Lecţia 6 – Tenis de camp 

 

Tema 1: Priza rachetei, poziţia fundamentală 

 

Tema 2: Noţiuni de bază- lovitura de dreapta 

 

 

Lecţia 7  
 

Tema 1: Lovitura de dreapta – lovirea mingii și 

finalul loviturii 

 

Tema 2: Notiuni de bază- deplasarea în teren 

 
Norme de control 

 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 
 

 

 

 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 
 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 

Lucrare practica 

 
 

Lucrare practica 

 

 

 

 

Lucrare practica 

 

Lucrare practica 

 

 

 
 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

Bibliografie Obligatorie: 

- Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.  

- Tatu, T., Plocon, E., Atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.  

- www.edu.ro/programe 

- Baciu A., Moise D (2008) - Metodologia instruirii in tenisul de camp Ed. Napoca Star, Cluj -Napoca  

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

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

Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Hrişcă, Aristeea; Predescu, Teodora; Negulescu, Corneliu, Baschet. Curs de bază, IEFS, Bucureşti, 1987.  

- Timofteev, M., Tehniques des sports Les Basket-Ball, Editions B.M., Paris 1988. 

- Pop H, Roman G, Baschet- teorie și metodică, Editura Napoca Srar, Cluj – Napoca 2003 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

10. Evaluare 

 

http://www.edu.ro/programe
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Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

 

 

 

10.1. Seminar/Laborator  

 Notare de seminar (prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 Lectie de verificare – norme de control 1,00ecţie de verificare – 3 

  

 
 

Este prevazuta o 

verificare pe parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 

 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

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

Titular lucrari 

laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Ioan BUNEA 

 



 
 

 1 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010102 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Informatica 

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

Lector dr. Rus Cristina Olimpia 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

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

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

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

C
om

pe
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e 

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

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

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

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

 
8. Conţinuturi 
 

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

Metode de predare 
 

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

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

 
 
 

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

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

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

Bibliografie Obligatorie: 
 

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

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

Continutul disciplinei este in concordanta cu cerintele specializarii. In vederea identificarii unor cai de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice , studentii 



 
 

 4 

efectueaza practica la firme specializate din sectorul horticol unde colaboreaza la elaborarea şi implementarea de 
proiecte şi studii privind înfiinţarea şi exploatarea culturilor horticole, păstrarea, prelucrarea şi valorificarea producţiei 
horticole 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Insusirea notiunilor si conceptelor 
predate la curs 

Colocviu 
 

 

30% 
 

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

Verificare pe parcurs si 
examinarea sub forma practica. 
Proiect. 

70% 

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

 

Data completării 
8.09.2020 

 
 
 
 
 

Titular curs 
                  Lect. dr. Rus Cristina 
 

 

 
 
 
 
 

Titular lucrari laborator/seminarii      
Lect. dr. Rus Cristina 

 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Bunea Claudiu 

 



 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Pedologie   

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Mihai Buta 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr. Mihai Buta 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Ecologie, Botanica, Ageometeorologie 
4.2. de competenţe Cunoştinţe referitoare la componentele şi funcţionarea sistemului edafic   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Predarea este interactivă, ilustrată cu imagini şi schiţe în Power point. Se urmăreşte 
un raspuns direct al informaţiilor prezentate prin întrebări şi răspuns atât din partea 
peofesorului cât şi  a studenţilor. Disciplina universitară impune respectarea orei de 
începere şi terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice sunt efectuate în laborator analize fizice şi chimice ale solului 
iar în teren se analizează morfologia profilului de sol  
Sub îndrumarea directă a cadrului practic, fiecare student va desfaşura o  activitate 
individuală cu materialele de laborator puse la dispozitie şi descrise în îndrumătorul 
de Lucrări practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare 
a lucrărilor.  

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Cunoaşterea factorilor şi proceselor de formare a solului în scopul aprecierii folosinţei terenurilor.  
Să înţeleagă modalităţile de identificarea şi interpretare a factorilor restrictivi ai solurilor  
Să poată realiza încadrarea taxonomică a solurilor. 
Să analizeze şi aplice practic importanţa proprietăţilor fizice şi chimice în obţinerea producţiei agricole 
Cunoaşterea proprietăţilor solurilor în vederea utilizarii acestora în concordanţă cu aplicarea diferenţiată a 
tehnologiilor de cultură  

C
om

pe
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e 
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Să demonstreze aptitudini practice în identificarea capacităţii productive a solurilor/terenurilor agricole. 
Să poată determina practic în teren şi laborator proprietăţile solului. 
Să poata organiza desfasurarea protocolului de laborator. 
Să demostreze logică şi organizare în identificarea tipurilor de sol. 
Să poată oferi consultanţă în modul de utilizare a resursei edafice. 
Să participe la activitatile de cercetare în campul de experienţe al disciplinei 

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

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

7.2. Obiectivele specifice Insuşirea cunoştinţelor privind factorii implicaţi în formarea solurilor şi geneza 
solurilor 
Să poată interpreta un buletin de analiză a solurilor 
Să poată analiza componentele de mediu şi întocmi fişa de cercetare a solului pe 
teren 
Să cunoască  factorii edafici şi de mediu care influenţează calitatea şi 
productivitatea terenurilor agricole. 
Să cunoască sistemul de taxonomie a solurilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Definiţii şi concepte privind solul. Principii şi concepte 
privind solul şi evoluţia lui în timp.  
Factorii de formare a solului Timpul. Clima. 
Materialul parental. Relieful. Apa freatică şi stagnantă. 
Organismele. 
Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solului. 
Originea părţii minerale a solului (compoziţia 
mineralogică şi petrografică a scoarţei terestre). 
Alterarea principalelor tipuri de roci. Procesele de 
formare a părţii minerale a solului (dezagregarea şi 
alterarea). 
Formarea şi alcătuirea părţii organice a solului 
Biocenoza solului. (Structura şi funcţiile principalelor 
organisme din sol. Microflora solului. Originea părţii 
organice a solului şi compoziţia ei. Descompunerea 
resturilor organice din sol. Humificarea Alcătuirea 
humusului. Tipuri de humus. 
Procese pedogenetice de formare a profilului de sol 
Formarea profilului de sol sau procese care determină 
diferenţierea în adâncime a solului (bioacumularea, 
argilizarea. argiloiluvierea, chiluvierea, criptopodzolirea, 
gleizarea şi stagnogleizarea, salinizarea şi sodizarea, 
migrarea şi acumularea carbonaţilor, procese vertice, 
formarea de allofane) Profilul de sol şi orizonturile 
pedogenetice.  
Proprietăţile fizice ale solului Textura solului. 
Structura solului Densitatea sau greutatea specifică. 
Densitatea aparentă. Porozitatea solului. Proprietăţile 
fizico-mecanice ale solului. 
Însuşirile hidrofizice, de aeraţie şi termice ale solului 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 

 
 
 
 

 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
2 prelegeri 
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Apa din sol (forţele ce acţionează asupra apei din sol, 
constantele hidrofizice, stările apei şi formele d eapă din 
sol, permeabilitatea solului pentru apă, pierderea apei 
din sol, regimul hidric al solurilor) Aerul din sol 
(compoziţia aeruli din sol, regimul aerului din sol. 
Temperatura solului (proprietăţile termice ale solurilor, 
regimul termic al solului). 
Proprietăţile chimice ale solului. Coloizii solului. 
Soluţia solului. Reacţia solului. Capacitatea de 
tamponare a solului. 
Taxonomia solurilor. Sisteme internaționale de 
clasificare. Structura Sistemului Român de Taxonomie a 
solurilor. Cadrul natural de formare a solurilor în 
România. 
Descrierea solurilor zonale  

 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Identificarea şi descrierea principalelor minerale 
constitutive ale rocilor (proprietăţi, clasificare şi 
descriere) 
Identificarea rocilor magmatice (geneză, clasificare, 
descriere) 
Identificarea rocilor metamorfice (geneză, clasificare, 
descriere) 
Identificarea rocilor sedimentare (geneză, clasificare, 
descriere) 
Materialul organic. 
Testarea teoretică a cunoştinţelor prin utilizarea 
quizurilor interactive pe calculator (CD) şi practică prin 
utilizarea eşantioanelor. 
Morfologia profilului de sol 
Determinarea humusului. 
Determinarea densităţii sau greutăţii specifice, a 
densităţii aparente, porozităţii totale şi porozităţii de 
aeraţie. 
Determinarea carbonaţilor din sol (Calcimetru 
Scheibler) 
Determinarea texturii solului  
Determinarea acidităţii actuale a solului (pHH2O, pHHCl) 
– metode potenţiometrice şi colorimetrice. 
Determinarea indicilor hidrofizici 
Testarea teoretică a cunoştinţelor prin utilizarea testelor 
grilă şi practică prin determinări/interpretări de rezultate 

 
 
Studiul mineralelor 
 
 
Studiul rocilor 
 
Studiul rocilor 
 
Studiul rocilor 
 
Studiul substratelor organice  
Recunoaştere minerale şi 
roci 
 
Teren. Deschidere profil 
Analize 
Analize 
 
 
Analize 
 
Analize 
Analize 
 
Analize 
Testare şi interpretare date 
analitice 

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

 Bibliografie Obligatorie: 
1. LAURA PAULETTE, 2008 – Pedologie, Editura Todesco, Cluj Napoca, 320 p.  
2. LAURA PAULETTE, 2007 – Pedologie - Studiul solului în teren şi laborator, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 206 p. 
3. BLAGA GH., FILIPOV F.,  LAURA PAULETTE, RUSU I.,  UDRESCU S., VASILE D. , 2008 – Pedologie. Editura Mega Cluj 
Napoca, 450 p. 
4. FLOREA N., I. MUNTEANU, 2012 -  Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS). Editura  Sitech, Craiova, 205 p. 
5. Lupaşcu Gh., M. Parichi, N. Florea, 1998 – Dicţionar de Ştiinţa şi Ecologia solului. Editura Universităţii Al. Ioan 
Cuza, Iaşi 
Bibliografie Facultativă: 
1. Ianoş Gh., 2004 – Geografia solurilor cu noţiuni speciale de pedologie. Ed. Mirton, Timişoara, 318 p. 
2. ICPA, 1986 - Metodologia de elaborare a studiilor pedologice. Bucureşti. 
3. Canarache A., 1990 – Fizica solurilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti 286 p. 
4. Jenny H, 1941 – Factors in soil formation. McGraw-Hill Book Co., NY 
5.  SECU CRISTIAN, C.V. PATRICHE, 2007 – Solurile lumii. Clasificare, răspândire, caracteristici Editura Terra Nostra, 

Iaşi, 314 p. 
6. *** European Comission, 2005 – Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, Office for oficial Publications 

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

Conţinutul disciplinei este similar cu cel al disciplinelor din cadrul facultăţilor cu profil horticol al universităţilor din ţară 
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şi este completat anual pe baza informaţiilor noi apărute în domeniu şi a dezbaterilor cu fermierii, practicienii şi 
specialiştii Societăţii Naţionale de Ştiinţa Solului. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Răspuns la tematică: conţinut, 
capacitate de sinteză.   
Activitatea la cursuri. 

Examen scris/test grilă 
 

 
80% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea materialului parental 
Determinarea şi interpretarea 
proprietăţilor fizice, chimice şi 
morfologice ale solului 

Teste cu eşantioane/test grilă 20% 

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

 

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

Data completării 
11.09.2020 

Titular curs 
Conf.dr. Mihai Buta 

 
 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Mihai Buta 

 
 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Conf.dr Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV  0202010106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

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

 

2. Date despre disciplină  
 

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

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

disciplinei 
Continut2 DF 
Obligativitate3 DI 

 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biologie 
4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

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

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



C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea sistematizării noțiunilor teoretice (capacitate de organizare). 

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

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

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

legătura lor cu mediul. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 

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

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

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

Metode de 
predare 

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

Observaţii 
 

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

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

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

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



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

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

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

 
 Bibliografie Obligatorie: 

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

 
Bibliografie Facultativă: 

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

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

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

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

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

 
25% 
15% 

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

 

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

Data completării 
07 Sept 2020 

Titular curs, 
Șef lucr. dr. Cătălina Dan 

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

Data avizării în 
departament 
14 Sept 2020 

 
Director de departament, 
Conf.dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0202010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul   Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
     TOPOGRAFIE 

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

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

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 

 

2 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematică, Fizică 

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

etc.. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

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

intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Nu sunt tolerate activităţi colaterale pe durata desfăşurări pledoariei. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

aparatele și instrumentele topografice puse la dispoziție și descrise în 

îndrumătoarele tehnice ale acestora. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuția fondului de timp ore 

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

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

rețelelor topografice create în scop didactic. 

7 

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

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activități   

3.7. Total ore studiu individual 31 

3.8. Total ore pe semestru 87 

3.9. Numărul de credite4 3 



 2 

Pe toată durata desfășurării orelor de lucrări practice se impune menținerea 

disciplinei academice. 

În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

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

industriale și civile 

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

specifice topografiei 

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

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

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

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

rețelelor edilitare  

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

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

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

construcțiilor.  

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

topografiei la realizarea unor lucrări specifice horticulturii. 

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

 

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

 

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

amplasarea pe teren a obiectivelor horticole și silvice la nivelul exigentelor  

actuale 

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

discipline din domeniul horticulturii.. 

Să poată interpreta un plan sau hartă topografică. 

Să cunoască condițiile de lucru pentru încadrarea în toleranțele impuse de 

ridicarea topografică. 

Sa cunoască și să conștientizeze  importanța aplicării corecte a metodelor de 

măsurare la întocmirea planurilor și hărților topografice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

   Obiectul și importanța topografiei 

Forma și dimensiunile pământului 

   Elementele topografice ale terenului 

Unități de măsură pentru lungimi, suprafețe și unghiuri 

utilizate în topografie. 

Unități de măsură folosite în vechile provincii din țara 

noastră 

  Determinarea poziției planimetrice a punctelor 

topografice 

- prin distanțe; 

- prin unghiuri; 

- prin coordonate polare; 

- prin coordona rectangulare. 

  Marcarea și semnalizarea punctelor topografice 

     Marcarea și semnalizarea provizorie. Marcarea și 

semnalizarea definitivă. 

     Jalonarea unui aliniament peste o vale. Jalonarea unui 

aliniament peste un deal cu doi sau trei operatori.              

Măsurarea directă și indirectă a distanțelor 

      Măsurarea unei distanțe orizontale cu ruleta (metoda 

cultelației ) 

      Măsurarea unei distanțe orizontale pe cale paralactică 

(mira orizontală de invar ) 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegeri orale cu ajutorul 

video-proiectorului sau pe 

platforma google-meet 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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     Măsurarea indirectă a unei distanțe orizontale pe un 

teren plan și pe un teren înclinat 

   Operații topografice executate pe teren numai cu 

ruleta și calculul suprafețelor de teren 

 

 Ridicarea unei perpendiculare de pe aliniament. 

Coborârea unei perpendiculare pe aliniament. Trasarea de 

aliniamente paralele la un aliniament dat. Ridicarea în 

plan a unei suprafețe de teren accesibile și cu vizibilitate 

numai cu ruleta .Ridicarea în plan a unei suprafețe de 

teren inaccesibile numai cu ruleta  

   Metode de măsurare a unghiurilor orizontale cu 

ajutorul aparatelor electrooptice 

     Metoda simplă. Metoda repetiției. Metoda reiterației. 

Metoda orientărilor directe 

    Metode de ridicare în plan a suprafețelor de teren 

Metoda triangulației. Metoda intersecției unghiulare 

înainte. Metoda intersecției unghiulare înapoi 

(retrointersecția), Metoda drumuirii (poligonației) și 

prelucrarea acesteia. Metoda radierii. Metoda absciselor 

și ordonatelor . 

   Njvelmentul – noțiuni introductive Definiția și modul 

de raportare a datelor nivelitice                     Noțiuni de 

bază în nivelment: suprafața de nivel zero, suprafața de 

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

Desfășurarea nivelmentului. Rețele de sprijin utilizate în 

nivelment.  

   Tipuri de nivelment 

Nivelmentul geometric. Nivelmentul trigonometric.   

Nivelmentul fizic (hidrostatic). Nivelmentul barometric. 

   Metode de ridicare în nivelmentul geometric 

Radierea de nivelment geometric. Drumuirea simplă de 

nivelment geometric. Drumuirea de nivelment geometric 

combinată cu radierea. Metoda profilurilor longitudinale 

și transversale. Metoda pătratelor. 

   Nivelmentul trigonometric 

Nivelmentul trigonometric la distanțe mici. Nivelmentul 

trigonometric la distanțe mari. 

   Reprezentarea în plan a reliefului terenului 

Metoda planului cotat. Metoda curbelor de nivel. Metoda 

profilurilor. 

   

 

 

 

 

 

Prelegeri orale cu ajutorul 

video-proiectorului sau pe 

platforma google-meet 

 

 

1  prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  prelegere 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 Tachimetrul – teodolit “Zeiss Theo 020 A”  

 Tachimetrul electronic – Builder T100 

Părți componente.Mod de operare pe teren 

  Scara topografică 

Scara topografică numerică. Scara topografică grafică. 

  Calculul coordonatelor absolute ale punctelor 

topografice 

 Transformarea coordonatelor polare în coordonate 

rectangulare și invers.  

  Calculul coordonatelor absolute de la punct la punct 

  Prelucrarea topografică a unei drumuiri închise 

combinată cu radierea  

 Prezentarea temei propuse pentru prelucrare 

  Culegerea datelor din teren și prelucrarea acestora 

 Calculul unghiurilor și compensarea acestora. Calculul 

orientărilor. Calculul coordonatelor rectangulare relative. 

Calculul coordonatelor rectangulare absolute. 

  Raportarea pe plan a coordonatelor absolute. 

Calculul suprafeței de teren luată în considerare prin: 

procedeul analitic; procedeul trigonometric; Procedeul 

 

 

Prezentare laborator și teren 

 

 

Prezentare laborator 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator și teren 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

 

2 lucrări  

 

 

1 lucrare  

 

1 lucrare 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

2  lucrări 

 

 

 

1 lucrare 
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geometric; procedeul mecanic; procedeul cu planimetrul 

electronic. 

  Rectificarea și parcelarea suprafeței de teren 

transpuse pe plan prin procedeul grafic și  

trigonometric. 

  Prezentarea aparatului de nivel “Leica”  

 Culegerea datelor din teren prin metoda nivelmentului 

geometric de la mijloc 

  Prelucrarea unei drumuiri nivelitice închise 

combinată cu radierea  

 Calculul diferențelor de nivel. Calculul cotelor rezultate 

din prelucrarea drumuirii de nivelment geometric. 

  Reprezentarea reliefului terenului prin metoda 

curbelor de nivel 

  Interpolarea și trasarea curbelor de nivel 

  Forme speciale de relief: mamelonul, depresiunea, botul 

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

  Nivelmentul geometric longitudinal și transversal. 

Întocmirea unui profil longitudinal.  

Întocmirea unui profil transversal. 

  Panta terenului 

 Mod de exprimare și de calcul. Determinarea pantei pe 

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

linii de pantă dată. 

  

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

 

 

Prezentare laborator 

 

 

Prezentare laborator 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare  

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

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

 
Bibliografie Facultativă 

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

          

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Însușirea  problemelor privind : 

 - modul de ridicare topografică a 

suprafețelor de teren cu scopul amplasării 

diferitelor obiective horticole, silvice 

industriale, civile etc.; 

 - modalitățile de calcul a suprafețelor de 

teren; 

 - rectificarea și parcelarea suprafețelor de 

teren; 

 - modalitățile de reprezentare reliefului 

terenului pe planurile topografice;  

 

 

Examen  

oral 

 

 

 

 

                                  

 

70% 
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 - trasarea liniilor de pantă proiectată. 

10.5. Seminar/Laborator   Stăpânirea cunoștințelor teoretice și 

practice cu privire la: 

- cunoașterea părților componente ale unui 

teodolit și a modului de lucru cu acesta; 

-  utilizarea scării topografice numerice și 

grafice; 

- culegerea datelor din teren și prelucrarea 

unei poligonații închise; 

 - realizarea unei drumuiri nivelitice 

închise și modul de prelucrare a acesteia; 

 - întocmirea profilurilor longitudinale și 

transversale  

 Două verificări pe parcurs 

constând în probe scrise și o 

probă aplicativă pe  teren 

 

 

 

 

 

Două verificări pe parcurs 

constând în probe scrise și o 

probă aplicativă pe  teren 

 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

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

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

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

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

 

Data completării 

08. 09. 2020 

 

 

Titular curs 

Conf.. univ. dr. Nicolae Pop 

 

Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Ioan Lupuț 

Data avizării în 

departament 

14. 09. 2020 

 

 

Director de departament 

 Conf  univ. dr. Claudiu Bunea 
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No.__________of _________                                                                 USAMV form 0202010108 

 

SUBJECT OUTLINE 

1. Information on the programme 
1.1. Higher education institution University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of  Cluj-Napoca  
1.2. Faculty Horticulture 
1.3. Department I - Horticulture and Landscaping 
1.4. Field of study Horticulture 
1.5. Cycle of study1 Bachelor  
1.6. Specialization/ Study programme Landscaping 
1.7. Form of education Full time 

 
2. Information on the discipline  
 

2.1. Discipline name Plant Physiology 
2.2. Course coordinator Associate professor Ştefania Gâdea 
2.3. Seminar/ laboratory/ project coordinator Associate professor Sorin Vâtcă 

2.4. Year of study 1 
2.5. 
Semester 

2 
2.6. 
Evaluation type 

Summative 
2.7. 
Discipline 
status 

Content2 FD 

Compulsoriness3 CD 

 
3. Total estimated time (teaching hours per semester) 
 

 
4. Prerequisites (if applicable) 
 

4.1. curriculum-related Botany, Biophysics.  
4.2. skills-related The student must have knowledge on plant biodiversity  

 
5. Conditions (if applicable) 
 

5.1. for the course The course is interactive, students can ask questions regarding the content of the 
course. Academic discipline requires compliance with the start and end of the 
course. We do not allow any other activities during the lecture, mobile phones will 
be turned off. 

5.2. for the seminar/ laboratory/ 
project 

At practical works is mandatory wear of the robe and compliance with safety and 
labor protection. Each student has an obligation to be actively involved in the 
experiments undertaken.During practical works, each student will develop an 
individual activity with laboratory materials. Academic discipline is compulsory 
during class of practical works. 

Note: In the case of online teaching, the teaching methods are adapted to the online conditions and platforms used. 

3.1. Hours per week – full time 
programme 

4 
out of which: 3.2. 
lecture 

2 
3.3. seminar/ laboratory/ 
project 

2 

3.4.Total number of hours in the 
curriculum 

56 
out of which: 3.5. 
lecture 

28 3.6.seminar/laboratory 28 

Distribution of the time allotted hours 
3.4.1. Study based on books, textbooks, bibliography and notes 10 
3.4.2. Additional documentation in the library, electronic platforms and field experiences 5 
3.4.3. Preparing seminars/ laboratories/ projects, subjects, reports, portfolios and essays 5 
3.4.4. Tutorials 4 
3.4.5. Examinations 10 
3.4.6. Other activities   
3.7. Total hours of individual study 34 
3.8. Total hours per semester 90 
3.9. Number of credits4 3 
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6. Cumulated specific competences  
 

Pr
of

es
si

on
al

 
co

m
pe

te
nc

es
 

Learning the specific physiological language of studied discipline ; 
Knowledge of internal and external conditions that underlie the physiological processes; 
Knowledge and understanding of  photosynthetic efficiency of plants C3, C4 and CAM; 
Knowing of plant growth and development mechanisms. 

T
ra

ns
ve

rs
al

 
co

m
pe

te
nc

es
 

Knowing the vital manifestations that characterize vegetal universe; 
Understanding the particularities of physiological processes in plants ; 
The perception of how the external environment may influence the conduct of vital manifestation in plants ; 
Participation in research carried out in interdisciplinary fields. 

 
7. Discipline objectives (based on the cumulated specific competences) 
 

7.1. General objective Familiarizing of students with specific physiological processes in plants; 
Providing a knowledge base and skills in the agriculture field, giving students 
the possibility to learn vital manifestations in plants, but also offering a practical 
alternative intervention depending on the production interests. 

7.2. Specific objectives To acquire practical skills for experimental demonstration of the main and vital 
manifestations in vegetal body  ; 
Formation of practical skills and education information in plant physiology 
domain. 

 
8. Content 
 

8.1. COURSE 
Number of hours – 14 

Teaching methods 
Observation 

1 lecture  = 2 hours 
Introduction to plant physiology 
Plant cell physiology 
Water regime of plants 
Mineral nutrition of plants 
Photosynthesis in plants 
Carbon sources for photosynthesis. 
Mechanism and types of photosynthesis in plants. 
Photosynthesis and production. 
Plant respiration 
Plant growth 
Stages and mechanism of growth of different organs of the plant. 
The role of stimulants, inhibitors and retardants in plant life. 
Plant development 
Plant movements 
Physiological diseases of plants 

Lecture 
Lecture 
Lecture 
Lecture 
Lecture 

 
 
 

Lecture 
Lecture 

 
 

Lecture 
Lecture 
Lecture 

1 lecture 
2 lectures 
2 lectures 
1 lecture 
2 lectures 

 
 
 

1 lecture 
2 lectures 

 
 

1 lecture 
1 lecture 
1 lecture 

 
8.2. PRACTICAL WORK 
Number of hours –  28 

Teaching methods Observation 
1 lab work = 2 hours work 

Physical and physiological processes at the cellular level 
Determination of osmotic pressure and suction force in plant cells 
Water regime of plants. 
Mineral nutrition. 
The study of chlorophyll pigments 
Methods for determining the intensity of photosynthesis 
Determination of respiration intensity 
Identification of growth areas at the different compartments of the 
plant 
Plant movements 
Knowledge verification. Practical colloquium 

Experimental study 
 

Experimental study 
 

Experimental study 
 

Experimental study 
 
 
Experimental study 

 

2 lab work 
2 lab work 
3 lab work 
1 lab work 
1 lab work 
1 lab work 
1 lab work 
1 lab work 
 
1 lab work 
1 lab work 

 Compulsory bibliography: 
 

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

 
9. Corroborating the discipline content with the expectations of the epistemic community representatives, of 
the professional associations and of the relevant employers in the corresponding field 
 

In order to identify new ways for modernization and continuous improvement of teaching and course content with the 
current issues and practical problems, teachers are participating in symposiums and scientific conferences in the vegetal 
physiology domain. 

 

 
10. Evaluation 

Type of activity 10.1. Evaluation criteria 10.2. Evaluation type 
10.3. 

Percentage of 
the final grade 

10.4. Course Knowledge of the physiological 
processes and manifestations of the 
plants, but also the alternative of a 
practical intervention, depending on 
the production interests 

Summative  60% 

10.5. Seminar/Laboratory  Understanding the physiological 
phenomena and following them in the 
agricultural practice; 
Acquiring the main research methods 
specific to plant physiology and their 
practical applications. 

Verification test and practical 
colloquium 

40% 

 
10.6. Minimum performance standards 
Assimilation of the information presented during lectures and laboratory classes at a medium level. Passing mark of the test. 

1  Cycle of studies Bachelor.   
2 Discipline status (content)- for the Bachelor level, choose one of the options:- FD (fundamental discipline), BD (basic 
discipline), SD (specific disciplines), CD (complementary discipline), UO (discipline based on the university’s options). 
3  Discipline status (compulsoriness)- choose one of the options – CD (compulsory discipline), OD (optional discipline),  ED 
(elective discipline). 
4  One credit is equivalent to 25-30 hours of study (teaching activities and individual study). 
 

Filled in on 
8.09.2020 

Course coordinator 
Associate professor Ştefania Gâdea 

 

Laboratory work coordinator 
Associate professor Sorin Vâtcă 

 
Approved by the 
department on 
14.09.2020 

 
Head of the Department 

Associate professor Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GEOMRTRIE DESCRIPTIVĂ ŞI PERSPECTIVĂ 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

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 GEOMETRIE PLANA SI IN SPATIU 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfasura o  

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Descrierea fundamentelor ştiinţifice, teoretice si practice, care stau la baza elaborării si aplicării tehnologiilor de 

producţie. 
Aplicarea metodelor, tehnicilor si a procedeelor adecvate pentru particularizarea si optimizarea proceselor 

tehnologice de producţie 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 

cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor pentru a reprezenta corpurile din spaţiu prin imagini 

plane (proiecţii) şi respectiv de a imagina corpurile în spaţiu prin simpla citire-

interpretare a desenelor 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea metodele de reprezentare exacte ale elementelor geometrice 

(puncte, drepte, figuri plane, corpuri) prin metoda proiecţiilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1.Sistme de proiecţii 

Proiecţia centrală (perspectiva) – reprezentarea in proiectie 

centrala a punctului, a dreptei si a curbei. 

Proiecţia paralelă. Proiecţia paralelă oblică  a punctului, a 

dreptei si a curbei. Proiecţia paralelă ortogonală   a punctului, a 

dreptei si a curbei. 

2. Dubla proiecţie ortogonală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Împărţirea spaţiului  Sistemul de proiecţie Monge.                                                     

Epura punctului.  Alfabetul punctului.  

3.Tripla proiecţie ortogonală 

Reprezentarea în epură 

Poziţii particulare ale punctelor. 

4. Reprezentarea dreptei pe planele de proiecţie.  

Urmele dreptei. Traseul dreptei. 

5. Poziţii particulare ale unei drepte faţă de planele de  

proiecţie:drepte paralele cu un plan de proiectie; drepte paralale 

cu doua plane de proiectie. Vizibilitatea in epura. 

6. Poziţia relativă a două drepte in spatiu  - drepte paralele, 

drepte concurente sub un unghi oarecare si sub un unghi drept; 

drepte disjuncte.                          

7. Reprezentarea planului                                                         

Urmele planului. Urmele planului determinat de 2 drepte 

concurente si de 2 drepte paralele.                                                                                                               

Drepte particulare ale unui plan. 

8. Pozitii particulare ale unui plan: plane paralele cu un plan 

de proiectie; plane perpendiculare pe un plan de proiectie;   

9. Pozitia relativa a 2 plane. Plane paralele, plane concurente. 

10. Metodele geometriri descriptive. Metoda rabaterii, metoda 

rotatiei  şi metoda schimbării planelor de proiecţie. 

11. Reprezentarea poliedrelor. 

Reprezentarea suprafetelor prismatice; 

Reprezentarea suprafetelor piramidale; 

Reprezentarea suprafetelor de revolutie. 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Prezentarea generala a instrumentelor de desenare si a materialelor 

utilizate in desenul tehnic: hârtia de desenare, hârtia de calc, creionul, 

 

 

Lucrare practică 

 

 

 

2 ore 
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radiera, rigla, echerul, compasul, raportorul, sabloane de scriere,  si 

desenare, planseta de desen.  

Prezentarea modului general de întocmire a desenelor tehnice, pornind de 

la realizarea schitei, pâna la realizarea desenului la scara, în tuş.                                                                                                             

2.  Prezentarea formatelor de desen utilizate, cu simbolizare, dimensiuni 

si elemente permanente. Realizarea chenarului pe formatele A3, A3 

vertical şi A4. Împaturirea formatelor trasate.                         

3. Realizarea grafica a indicatorului pe unul din formatele trasate 

anterior. Exersarea scrierii tehnice : scrierea alfabetului cu caractere 

majuscule si mici, a cifrelor arabe si romane si a unui text  conform 

scrierii standardizate.    

4. Reprezentarea pe triedrul de proiectie: punctual in pozitie oarecare si 

in pozitii particulare. Reprezentarea dreptelor oarecare si in pozitii 

particulare - schită de mână  

5. Reprezentarea pe triedrul de proiectie a punctului in pozitie oarecare si 

puncte simetrice faţă de planele de proiecţie.  - 2 planşe la scară, format 

A4. 

6. Determinarea urmelor dreptei - 2 planşe la scară, format A3. 

7. Poziţia relativă a două drepte - planşă la scară format A3; drepte 

perpendiculare -   planşă la scară format A4. 

8.  Reprezentarea planului determinat de 2 drepte concurente -   planşă la 

scară format A3. 

9. Elemente conţinute în plan. Dreapta conţinută în plan; Triungiul 

conţinut în plan -  2 planşe la scară, format A3. 

10. Plane concurente. Intersecţia dintre o dreapă cu un plan -  2 planşe la 

scară, format A3. 

11. Intersecţia dintre un plan cu o prismă triunghiulară - planşă la scară 

format A3. 

12. Metodele geometriei descriptive - 2 planşe la sacră format A3. 

13. Determinarea adevăratei mărimi a secţiunii plane într-un corp 

 

 

 

 

Lucrare practică 

 

 

Lucrare practică 

 

 

 

Lucrare practică 

 

 

Planşe individuale 

 

 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

4 ore 

2 ore 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Materialul predat în timpul orelor de curs; 

2. SORIN STĂNILĂ, (2013), Curs de Geometrie Descriptivă ş Desen Tehnic, Ed. Risoprint Cluj Napoca; 
3. SORIN STĂNILĂ, (2009), Geometrie Descriptivă ş Desen Tehnic, Ed. Risoprint Cluj Napoca; 

1. SOPA, S., MIHAIU, I.,STÃNILÃ, S. (1998), Geometrie Descriptivã Si Desen Tehnic, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. HULPE, GH., şi colab., (1980), Desen industrial, Institutul Politehnic Cluj-Napoca,; 

2. IANCU, V., şi colab., (1982), Reprezentãri Geometrice Şi Desen Tehnic, ED. Tehnicã Şi Pedagogicã, Bucureşti,. 

 

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 si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunile  şi simpozioane unde se intâlnesc cu 

cadre didactice de la alte universităţi şi cu reprezentanţi din producţie. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Reprezentarea în proiecţie ortogonală 

a elementelor geometrice: punctul, 

dreapta, planul şi corpurile 

geometrice. 

Poziţii particulare ale elementelor 

geometrice, 

Metodele geometriei descriptive. 

Examen scris 

 

 

 

 

75% 

 

10.5. Laborator  Reprezentarea pe triedrul de proiecţie 

şi în epură a elementelor geometrice 

simple (punct, dreaptă, figuri plane, 

corpuri simple). 

Reprezentarea corpurilor prin desene 

tehnice. 

Interpretarea desenelor. 

Se realizează planşe pe formate 

A4, A3 pe baza temelor primite 

individual.  

Fiecare planşă se predă şi se 

notează de către cadrul didactic. 

 

 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Predarea dosarelor cu 
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planşe şi obtinerea notei de trecere pe fiecare planşă  este conditie de promovabilitate. 
 

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

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
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. ing. Sorin Stănilă 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. ing. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 02020010113 

 

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) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi  27 

3.7. Total ore studiu individual 28 

3.8. Total ore pe semestru 42 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

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

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 
studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1- tenis de camp 

 

Tema 1: Noţiuni de bază – lovitura de stânga 

 

Tema 2: Noţiuni de bază – deplasarea în teren 

 
 
 

 

Lecţia 2 

 

 

Prelegere 

 
 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Tema 1: Aşezarea în teren şi pregătire pentru 

lovirea mingii 

 

Tema 2: Lovirea şi finalul loviturii- lovirea de stânga 

 
 

Lecţia 3 

 

Tema 1: Lovirea mingii – Serviciul 

 

Tema 2: Lovitura de stânga – pregătirea pentru lovirea mingii 

şi jocul de picioare 

 

 

Lecţia 4 – Volei 

 
Tema 1: Poziţiile fundamentale 

 

Tema 2: Deplasările în teren si pasa 

 

 

Lecţia 5 

 

Tema 1: Pasa de sus si de jos cu doua maini 

 

Tema 2: Serviciul și lovitura de atac 

 
 

Lecţia 6 

 

Tema 1: Blocajul 

 

Tema 2: Preluare din serviciu 

 

 

Lecţia 7 

 

Tema 1: Preluare din atac 

 
Tema 2: Preluare în cadrul autodublării 
 

 

Lucrari practice 

 

 

 
Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

Lucrari practice 
 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Lucrari practice 
 

 

 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 
Lucrari practice 

 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 
-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 

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

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

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

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

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

10. Evaluare 

 

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

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator     
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Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 
 

 

Lectie de verificare – norme 

de control  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

 

30% 
 

30% 

 

 

 

 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

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

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Peisagistică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Botanică, Topografie 

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

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

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

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să recunoască şi să identifice speciile de plante. 

Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare. 

Consolidarea cunoştiinţelor teoretice.  

Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice. 

Formarea abilităţilor necesare mânuirii în teren a instrumentelor topografice 

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

Întelegerea ideii şi a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi. 

Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

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

 

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

peisagistică generală 

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

Să recunoască tipurile de sol şi plantele 

Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice 

Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întrținerea unui 

spațiu verde. 

Sa cunoască uneltele necesare pentru întreținere spații verzi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

Determinarea speciilor de plante 

Prelevarea plantelor în vederea conservării în ierbare 

Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor 

morfologice. 

Verificarea şi rectificarea teodolitelor şi nivelelor 

 

Ridicarea planimetrică a terenurilor cu mira şi teodolitul 

Prelucrarea datelor obţinute şi întocmirea planului 

terenului 

Identificarea pe teren şi descrierea tipurilor de sol 

Întocmirea fişelor de cercetare a profilului de sol. 

Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi. 

 

Initţierea in desen. 

 

 

Studiul plantelor 

Strângerea de plante 

Determinarea plantelor 

 

Verificarea şi ajustarea 

aparaturii 

Măsurători 

Calcule matematice şi desen 

 

Identificarea solurilor. 

Întocmirea fişei 

Lucrări specifice de 

întreținere spații verzi. 

Aplicarea pe calculator. 

 

 

6. lucrări practice 

8. lucrări practice 

6. lucrări practice 

 

1.lucrări practice 

 

16. lucrări practice 

3. lucrări practice 

 

16. lucrări practice 

4. lucrări practice 

 

60. lucrări practice 

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

 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu managerii de Garden Center-uri, ai firmelor specializate pe amenajări 

peisagere, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât 
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în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Cunoaşterea plantelor. 

Recunoaşterea tipurilor de sol 

Utilizarea instrumentelor topografice 

şi întocmirea unui plan. 

Gradul de cunoaştere a regulilor de 

baza după care se întocmeşte un 

desen, cunoaşterea programelor 

folosite şi predate. 

 Verificare practică si teoretică 

 

20% 

20% 

20% 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

practică este conditia de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

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

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură & 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 VP 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DO 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

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

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

propuse. Disciplina 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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6. Competenţe specifice acumulate 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

specifice eticii şi  integritaţii  academice pentru  aplicarea  lor  în  dezvoltarea   

unei   cariere   profesionale  caracterizată de probitate. 

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

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

competenţei de a realiza cercetări ştiinţifice prin respectarea normelor etice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Obiectul şi problematica eticii şi deontologiei 

academice.  

 

 Fundamentele eticii, abordări interdisciplinare. 

Codificarea eticii.  Etica aplicată. 

    

Principiile etice ale cercetării ştiinţifice. Metode şi 

tehnici de cercetare ştiinţifică 

    

Responsabilitate socială şi deontologie academică.  

    

Proprietatea intelectuală. Problematica drepturilor de 

autor.   

 

 Plagiatul şi alte forme de lipsă de integritate academică 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

4 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE  

 

 

 

 

 
        Bibliografie Obligatorie: 

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

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

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

Academica.pdf 
5. Codul de etică şi deontologie universitară al USAMV Cluj-Napoca, http://www.usamvcluj.ro/index.php/codul-de-etica 
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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  0202010223 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticol 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria arhitecturii peisajului 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect - 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DD 

Obligativitate3 DO 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe 
Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la cadrul natural și antropizat în care se întâlnesc 

diferitele tipuri de peisaje și elementele constitutive ale acestora, geografie, sociologie. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, prezentarea acestuia se face prin proiecţii, care conţin un 
număr semnificativ de imagini descriptive, formate video, însoţite de informaţie 
structurată concis pentru o mai bună însuşire. Studentii pot adresa întrebari 
referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei 
de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe 
durata prelegerii, telefoanele mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

- 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro
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o
n

al
e Să cunoasca limbajul specific și a noțiunilor caracteristice disciplinei de Teoria arhitecturii peisajului. 

Să identifice criteriile de performanţă impuse componentelor pentru realizarea condiţiilor optime de revitalizare, 
activare și conservare, a diferitelor tipuri de peisaje. 
Să înțeleagă importanța aspectelor multidisciplinare din cadrul studiului peisajelor și dezvoltarea capacității de 
interpretare a modului de formare a unor comunități integrate în aceste nuclee. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

1 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator + proiect - 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

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

3.4.4. Tutorială 1 

3.4.5. Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 16 

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite4 1 
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Înțelegerea și aprofundarea teoriilor și conceptelor caracteristice disciplinei studiate. 
Capacitatea de a identifica o tipologie de peisaj, în urma analizelor vizuale in situ, prin identificare elementelor ce 
îl compun, pe baza cunoștințelor acumulate. 
Să participe la activităţile de cercetare propuse de disciplină (workshopuri, colaborări, simpozioane studenteşti). 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să însuşească cunoştinţele referitoare la teoria arhitecturii peisagere la nivelul 

exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice 

Să analizeze aspectele principale, teoretice şi practice, ale tehnicilor şi metodelor 

de valorificare a peisajelor existente, în funcţie de condiţiile locale, în vederea 

îmbunătățirii acestora prin utilizarea de componente specifice. 

Să cunoască normativele și legile, privind intervenția în diferite tipuri de peisaj. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

1. Scurt istoric. Clasificarea peisajelor. 

2. Valoarea estetică și arhitecturală a peisajelor. 

3. Criterii de evaluare a elementelor de structură vizuală 

a peisajului. Factorii de structurare și derivați ai 

peisajelor. 

4. Structura dinamică și starea peisajului.  

5. Peisajul creat și cel științific. 

6. Structura peisajului urban. 

7. Noțiuni, delimitări conceptuale și componente ale 

peisajului cultural. 

8. Peisajul arheologic. 

9. Peisajul geografic. Subsitemul vizibil al peisajului 

geografic. 

10. Peisajul rural și pastoral. 

11. Peisajul sustenabil. 

12. Caracterizarea peisajului agrar, viticol, montan și 

litoral. 

13. Peisajul terțiar. 

14. Forme de amenajări pentru valorificare peisajului. 

 

 
Metode de predare 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 

 
Observaţii 

 
1 prelegere – 1 oră 

 
1 prelegere – 1 oră 

 
1 prelegere – 1 oră 

 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

 
 Bibliografie obligatorie: 
 

1. Carlson A., 2008, Nature & Landscape. An introduction to the Environmental Aesthetics, Columbia University Press. 
2. David L., 2015, Peisajele etnografice din România, Ed. Etnologică, București.  
3. Neacșu M.C., 2010, Imaginea urbană. Element esențial în organizarea spațiului, Ed. ProUniversitaria,București. 
4. Simons J.O., 1967, Arhitectura peisajului, Ed. Tehnică, București. 
5. Turner Tom, 2014, Landscape design history & theory: landscape architecture and garden design origins, Ed. 

Gardenvisit. 
6. Van Der Zanden Ann Marie, Rodie Steven, 2007, Landscape Design: Theory and Application 1st Edition, Delmar 

Cengage Learning. 
Bibliografie facultativă:  

 
1. Baciu, N.,2013, Gestionarea durabilă a mediului urban şi rural, Ed. Bioflux, Cluj-Napoca. 
2. Muja S., 1994, Dezvoltarea spaţiilor verzi, Ed. Ceres, Bucureşti. 
***Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 
octombrie 2000. 
***Legea 24 din 2007, Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Conținutul cursului a fost structurat într-o manieră clară și concisă, fiind bazat pe concepte actuale și de perspectivă, 

privind valorificarea și activarea diferitelor tipologii de peisaje, care răspunde cerințelor contemporane. 
 

10. Evaluare 
 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

Definirea și identificarea tipologiilor de 
peisaje. 

Definirea componentelor și funcțiunilor 
unui peisaj specific. 

Definirea relației dintre peisaj și 
subsistemele vizibile. 

Examen 

scris 

 

 

 

100% 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  - 
 

- 

 

- 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri și implicarea proactivă în cadrul cursurilor. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat.   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentală),   

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

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

Data completării 

08.09.2020 

                                            Titular curs 

                                           Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

                                           

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Prof.dr. Claudiu Bunea 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010215 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

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

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 1
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. 
Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

1
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect

1

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

14 3.6.seminar/laborator 14

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

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

3.9. Numărul de credite4 2

 



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

evidențierea bunelor practici etc.

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

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

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

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

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei

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

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

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

Metode de predare

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

Observații 
(1 curs= 2 ore)

4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
1 oră
1 oră

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

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

Observații
(1 seminar= 1 oră/săptămână)

4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
1 oră
1 oră

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

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



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

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

10. Evaluare

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

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

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

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. Seminar/
Laborator 

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

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202010217 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

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

2. Date despre disciplină 

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

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DO

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

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

1 3.6.seminar/laborator 14

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

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

3.9. Numărul de credite4 3

 



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

bunelor practici etc.

C
om
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e
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le

   
   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



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

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

10. Evaluare

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

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

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

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

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0202020101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură - Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

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

1.7. Forma de învăţământ IF  - Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei AGROCHIMIE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr.  Pop Tiberia 

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

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematică, Chimie, Pedologie, Botanică, Biofizică şi Agrometeorologie, Fiziologia plantelor 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştiinţe teoretice referitoare la factorii biologici, eco-pedologici, 

socio-economici,  structura ecosistemului, factorii de mediu şi măsurile exercitate de om asupra 

acestora prin realizarea proiectelor tehnologice in vederea reducerii consumurilor energetice si a 
diminuarii impactului asupra mediului.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

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

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice de laborator este obligatorie prezenţa cadrului didactic 

specializat în domeniul agrochimic şi consultarea acestuia în timpul efectuarii 

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

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

proceduri şi îndrumătorul de lucrări practice. Disciplina academică este imperios 
necesară pe toată durata de desfăsurare a lucrărilor în laboratoarele agrochimice. 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4. Tutorială 4 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4   4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască  limbajul agronomic şi agrochimic specific pentru înţelegerea  disciplinei de Agrochimie; 

Să cunoască caracteristicile şi modul de funcţionare a bioproductivităţii ecosistemelor;  

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

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

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

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

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

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

pentru dezvoltarea spatiului rural şi urban.  

Să înţeleagă impactul activităţilor antropice asupra mdiului înconjurător şi  măsuri de remediere ce trebuie luate. 

 Să fie capabili de implemetarea  masurilor  dezvoltării spaţiilor verzi în zonele urbane, arealelor montane, 

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

plantelor şi principalele resurse organice naturale şi  minerale aplicate în sistemele horticole durabile; 

Să-şi însuşească studenţii cunoştinţele practice fundamentate teoretic privind utilizarea îngrăşămintelor şi 

amendamentelor la culturi agricole şi horticole şi speciile peisagere cât şi fundamentarea economică şi ecologică 

a consumului de fertilizanţi în agricultură şi horticultură; 

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

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

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

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

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

vegetale şi  managementul nutrienţilor şi fartilizanţilor al disciplinei de Agrochimie. 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însuşească cunoştiinţele referitoare la rolul elementelor nutritive in viata 

plantelor şi necesarul plantelor în nutrienţi cât şi eficientizarea şi optimizarea 

sistemelor de fertilizare la principalele specii vegetale pentru obţinerea unor 

producţii agricole şi horticole superioare cantitativ şi calitativ cu menţinerea şi 

sporirea fertilităţii solului şi implicit protecţia reală a agroecosistemelor pentru o 

agricultură durabilă şi un mediu înconjurător curat şi sănătos. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască compoziţia chimică a plantei şi consumul specific şi global de 

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

economice de îngrăşăminte în agroecosisteme şi ecosisteme; 

Să cunoască principalii indici agrochimici ai solurilor care stau la baza 

calculului dozelor optime economice de fertilizanţi la principalele specii 
vegetale de plante cultivate şi la cele peisagere pentru obţinerea recoltelor de 

calitate şi  pentru organizarea generală a spaţiilor verzi cu specii diversificate; 

Să cunoască principalele caracteristici ale  resurselor agrochimice organice 

naturale şi minerale utilizate în practica agricolă şi horticolă; 

Să realizeze refacerea şi valorificarea peisagistică a unor terenuri degradate 

industrial şi abandonate prin programe serioase de ameliorare şi fertilizare;  

Să dobândescă abilităţi practice şi decizionale în domeniu. 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Capitolul 1.  Definiţie, Obiect, scurt istoric a teoriei şi 

practicii agrochimice şi a utilizării resurselor 

agrochimice.  

1.1. Definiţia şi obiectul agrochimniei; 

1.2. Factorii obiectivi ai chimizării agriculturii;   

1.3. Concepţii şi teorii agrochimice în decursul timpului; 

1.4. Chimizarea în contextul sistemelor de agricultură. 

Capitolul 2.  Compoziţia chimică şi elementară a plantelor. 

Rolul elementelor nutritive şi necesarul plantelor în 

nutrienţi. 

2.1. Compoziţia chimică a plantelor; 

Metode de predare 

 

 
 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 
 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri – 4 ore 
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2.2. Compoziţia elementară a plantelor şi clasificarea   

lor; 

2.3. Rolul elementelor nutritive în viaţa plantelor; 

2.4. Necesarul plantelor în nutrienţi. 

Capitolul 3. Influenţa componentelor şi însuşirilor 

agrochimice ale solurilor ce condiţionează utilizarea 

amendamentelor şi îngrăşămintelor respectiv a 

resurselor agrochimice. 
3.1. Solul ca mediu de nutriţie pentru plante. 

Capitolul 4. Resurse agrochimice utilizate ca 

amendamente pentru solurile acide şi   saline-

alcaline. 

4.1. Situaţia solurilor cu fertilitate scăzută din România; 

4.2. Coractarea reacţiei acide a solurilor; 

4.3. Corectarea reacţiei şi a conţinutului de săruri din 

solurile saline şi alcaline. 

Capitolul 5. Resurse agrochimice utilizate ca 

fertilizanţi în agricultură - Ingrăşămiuntele mijloc de 

sporire a producţiei agricole şi a fertilităţii solurilor. 

5.1. Definiţia îngrăşămintelor; 

5.2. Tendinţe actuale în producţia şi consumul de 

îngrăşăminte în România şi  în lume; 

5.3. Îngrăşămintele chimice cu macroelemente  de ordin 

primar (N,P,K). Recomandări practice   pentru 

utilizarea raţională a ingrăşămintelor; 

5.4. Îngrăşămintele chimice cu macroelemente  de ordin 

secundar. Recomandări de utilizare raţională a  
îngrăşămintelor chimce cu macroelemente de ordin 

secundar (S, Ca, Mg); 

5.5. Îngrăşămintele chimice cu microelemente (Fe, Cu, 

Zn, Mn, B, Mo); 

5.6. Îngrăşămintele minerale complexe şi mixte 

(compuse). Recomandări practice de utilizare 

raţională;  

5.7. Îngrăşămintele organice naturale. 

Capitolul 6. Metode de control a stării de fertilitate a 

solului. 

Capitolul 7. Protecţia ecosistemelor în contextual 

utilizării îngrăşămintelor şi amendamentelor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 
 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 
 

 

 

 

 
 

 

 

2 prelegeri -  4 ore 

 

 

 

2 prelegeri  - 4 ore 

 

 

 

 
 

 

5 prelegeri – 10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 
 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Instructaj de protecţia muncii; Vizitarea laboratoarelor 

din Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice. 

2. Controlul stării de fertilitate a solului prin analiza 

agrochimică a solului. 

3. Controlul stării de fertilitate a solului prin analiza 

agrochimică a plantei. 

4. Indicii agrochimici de caracterizare a regimului 

materiei organice humificate ( a humusului), azotului, 

fosforului şi potasiului din sol. 
5. Stabilirea dozelor de amendamente pentru solurile 

acide şi solurile saline şi alcaline. 

6. Studiul calitativ şi identificarea principalelor resurse 

agrochimice (îngrăşămintelor şi amendamentelor) 

utilizate în agricultură. 

7. Identificarea îngrăşămintelor chimice complet 

solubile în apă (metoda de identificare a îngrăşămintelor 

chimice cu ajutorul reactivilor - prin reacţiile chimice). 

8. Identificarea îngrăşămintelor chimice insolubile în 

apă dar solubile în solvenţi convenţionali  (prin reacţiile 

chimice). 
9. Probleme de agrochimie rezolvate- Interpretarea 

lucrării de cartare agrochimică. 

10. Verificarea cunoştinţelor. 

 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 
Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

 

Activitate de laborator 

 

 
Activitate de laborator 

 

Activitate de laborator 

 

 

1 lucrare de laborator - 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

2 lucrări de laborator – 4 ore 

 

 
2 lucrări de laborator – 4 ore 

 

2 lucrări de laborator – 4 ore 

 

 

2 lucrări de laborator – 4 ore 

 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 

  

 
1 lucrare de laborator – 2 ore 

 

1 lucrare de laborator – 2 ore 
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Bibliografie obligatorie: 

1. Avarvarei I. şi colab., 1997, Agrochimie., Ed Sitech, Craiova ; 

2. Rusu M.,1992,1993, Agrochimie,(vol, I, II),Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 

3. Marilena Mărghitaş, Cătălin Băluţiu, 1996, Agrochimie – Lucrări practice, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca ; 
4. Marilena Mărghitaş, 2003, Agrochimie, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

5. Rusu Mihai, Marilena Mărghitaş, Tania Mihăiescu, I.Oroian, Adelina  Dumitraş, 2005, Tratat de Agrochimie, Ed. 

Ceres, Bucureşti ; 

6. Marilena Mărghitaş, M. Rusu, Tania Mihăiescu, 2005, Fertilizarea   plantelor agricole şi horticole, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca ; 

 7. Mihai Rusu, Marilena Mărghitaş şi colab., 2010, Cartarea agrochimică -    Studiu agrochimic al solurilor - Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

 8. Marilena Mărghitaş şi colab., 2011, Manual de bune practici în tehnologia fertilizării  plantelor agricole, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca ;         

Bibliografie facultativă: 

1.Hera C., Z. Borlan, 1980, Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

2.Borlan Z., C. Hera, 1982, Tabele şi nomograme agrochimice, Ed. Ceres, Bucureşti ; 

3.Borlan Z. şi colab., 1994, Compendiu de Agrochimie, Ed.Ceres, Bucureşti ;  
4.Velicica Davidescu, D. Davidescu, 2002, Compendiu agrochimic, Ed. Academiei, Bucureşti ; 

5.Marilena Mărghitaş, Mihai Rusu, 2003, Utilizarea îngrăşămintelor şi amendamentelor în agricultură, Ed.  

   AcademicPres, Cluj-Napoca ; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice şi studenţii participă la simpozionul anual al USAMV Cluj-

Napoca, secţiunea Agricultură şi Horticultură şi la Conferinţa anuală SNRSS unde sunt dezbătute probleme actuale de 

Agrochimie şi managementul utilizării fertilizanţilor şi nutrienţilor în Agricultură. 

 

10. Evaluare    

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Definiţia şi obiectul agrochimiei; 

Importanţa agriculturii în dezvoltarea durabilă a economiei; 

Compoziţia chimică şi elementară a plantelor; Rolul 

elementelor nutritive (nutrienţilor) în viaţa plantelor; 

Dreglări de nutriţie în regimul elementelor cu caracter 

fertilizant şi nutritiv la plante; 

Solul ca mediu de nutriţie pentru plante; 

Resurse agrochimice utilizate ca amendamente pentru 

solurile acide şi saline-alcaline; 
Resurse agrochimice utilizate ca fertilizanţi în agricultură; 

Metode de control a stării de fertilitate a solului; 

Protecţia ecosistemelor  în contextual utilizării 

îngrăşămintelor şi amendamentelor în refacerea spaţiilor 

verzi cu specii peisagere. 

Sumativa 

 

70% 

 

 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Metodologii de lucru utilizate în prelevarea probelor de sol 

şi plantă pentru controlul şi evaluarea stării de fertilitate a 

solului; 

Determinarea principalilor indici agrochimici ai solului care 

stau la baza caracterizării regimului materiei organice 

humificate ( a humusului), azotului, fosforului şi potasiului 

din sol; 

Determinarea indicilor agrochimici specifici solurilor acide 
şi saline - alcaline în vederea satbilirii corecte a dozelor de 

amendamente; 

Studiul calitativ şi identificarea principalelor resurse 

agrochimice (îngrăşămintelor şi amendamentelor) utilizate 

în agricultură şi horticultură; 

Probleme de agrochimie rezolvate  şi interpretare a lucrării 

de cartare agrochimică. 

 

 

 

 

 

Este prevăzută o 

scurtă verificarela 

începutul fiecărei ore 

de laborator şi nota 
finală prin colocviu la 

finele semestrului 

30% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Stapânirea informaţiei ştiintifice transmise prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la lucrările practice de laborator şi la curs este condiţie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF (disciplină fundamentală), DD 

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

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

 

Data completării:    

08.09.2020 

    

 

 

Titular curs 
Sef lucr. dr. Pop Tiberia 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Sef lucr.dr. Pop Tiberia 

 
 

Data avizării în departament: 

              14.09.2020 

   

 

Director de departament 

Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                                     Formular USAMV 0202020102 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1) Licenţă 
1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Ecologie şi protecţia mediului 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Adriana F. SESTRAȘ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Șef lucr. dr. Cătălina DAN 
2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. 
Semestrul 

3 
 

2.6. Tipul de
evaluare 

Continuă 
(VP) 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DF
Obligativitate3 DI

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De 
curriculum Botanică, Biofizică şi agrometeorologie, Fiziologia plantelor, Pedologie 

4.2. De 
competenţe 

Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de domeniu (ex. Topografie) şi de 
specialitate (Estetica mediului ambiant, Istoria parcurilor şi grădinilor) 

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

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

5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 

Seminariile se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu noţiunile de la 
curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu şi 
laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau suporturilor puse la dispoziţie. 

3.1. Număr de ore pe săptămână - forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1
3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 14
Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
3.4.4. Tutorială 4 
3.4.5. Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 62 
3.8. Total ore pe semestru 90 
3.9. Numărul de credite  3 
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laboratorului 
/ proiectului 

Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt explicate şi 
discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea competenţelor 
specifice, profesionale şi transversale. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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

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

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la principalele legități, noţiuni și concepte 
specifice ecologiei și protecţiei mediului; utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii 
științifice fundamentale conexe; caracterizarea ecologică optimă a factorilor de mediu și 
elaborarea de măsuri privind protejarea acestora; identificarea alternativelor optime în vederea 
respectării şi protejării mediului înconjurător, biodiversităţii, asigurarea mediului ambiental 
armonios și condiţiilor pentru o viață sănătoasă. 

7.2. 
Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare inginerilor peisagişti, în scopul monitorizării și protecției 
mediului; utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii și tehnologiilor pentru activitățile 
ecologice de măsurare și monitorizare; identificarea și caracterizarea stării ecologice a 
factorilor de mediu; elaborarea de măsuri privind protejarea şi înfrumuseţarea mediului. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 

Mediul înconjurător, mediul de viaţă, factorii de mediu; terminologia utilizată în 
ecologie. Structura, alcătuirea, organizarea, tipologia şi dinamica mediului. 
Structura şi legile generale; ecologia ca sistem; teoria sistemelor. Caracterizarea 
şi proprietăţile ecosferei. 

2 
(14,3%) 

1-2 

2 

Particularităţi ale sistemului biologic de tip individual. Organizarea şi 
funcţionarea unui sistem de tip populaţie; interacţiunea specie-ecosistem. 
Structura şi funcţionarea unui sistem de tip biocenoză; relaţia biocenoză-biotop. 
Diversitatea ecologică; cauzele care determină modificarea biodiversităţii; 
conservarea biodiversităţii; ariile protejate. 

2 
(14,3%) 

3-4 
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3 

Ecologia biocenozei (comunităţii, asociaţiei); ecologia ecosistemului; fluxul de 
energie şi funcţionarea ecosistemului (transferul de materie şi energie). Ciclurile 
biogeochimice (ciclul apei, carbonului, oxigenului, azotului etc.). Tipuri de 
ecosisteme; biomuri. 

2 
(14,3%) 

5-6 

4 

Omul şi mediul. Ecosisteme artificiale (agroecosistemul, ecosistemul urban, 
ecosistemul tehno-industrial); construcţie ecologică, reconstrucţie ecologică, 
restaurare ecologică, bioremediere, regenerare ecologică naturală. 
Ecosistemele agricole; conceptul de ecosistem agricol (agroecosistem). 
Ecosistemele agricole în contextul evoluției populației globului; 
agroecosistemele şi resursele alimentare în România; legislaţia privind protecţia 
mediului în România; gestionarea resurselor naturale; ecodezvoltarea şi 
dezvoltarea durabilă. 

3 
(21,4%) 

7-8-9 

5 

Ecologia peisajului; relaţiile dintre tiparul spaţial şi procesele ecologice ce se 
desfăşoară la diferite rezoluţii spaţiale şi niveluri de organizare ale entităţilor 
biologice. Compoziţia, structura şi funcţia peisajului în ecologie. Peisaj vs 
‘Landsaft’ (‘Landscape’); noţiuni utilizate: scara, compoziţia (structura, funcţia, 
eterogenitatea, tiparul spaţial), pâlcul, matricea, conectivitatea (gradul de 
conectare, coridorul, reţeaua, mozaicul), limite şi margini, ecoton, ecoclina, 
ecotip, perturbările, fragmentarea. Concepte, teorii şi modele specifice în 
ecologia peisajului. 

3 
(21,4%) 

10-11-
12 

6 

Ecologia aplicată, monitoring şi management ecologic. Ecologia şi statistica 
matematică. Monitoringul ecologic; controlul calităţii mediului. Managementul 
ecologic şi economia mediului; tipologia managementului ecologic: habitatele 
naturale, poluarea, deşeurile, ecosistemele forestiere, ecoturismul, 
agroecosistemele, managementul ariilor protejate, ecologia peisajului. 

2 
(14,3%) 

13-14 

 Total CURS 
14 

(100%) 14 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

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

Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 Studiul principalilor factori biotici și abiotici (ex. apă, aer, sol, lumină); 
evaluarea parametrilor de caracterizare a factorilor de mediu (climatici, 
orografici, edafici şi hidrici); metode de investigare a poluării apei, aerului, 
solului; poluarea fonică; poluarea biologică (ex. 'alergeni' - grăunciori de polen). 

3 
(21,4) 

1-2-3 

2 Metode generale de studiu în ecologie; eşantionajul (sampling-ul ecologic); 
aspecte teoretice, metode, tipologie, design, aparatură şi dispozitive; metode 
generale de colectare a datelor; metode de cercetare diferenţiate pe medii de 
viaţă; metode specifice de eşantionare la plante și animale. 

4 
(28,6%) 

4-5-6-7 

3 Design-ul şi mărimea (numărul) probelor; procesarea şi valorificarea primară a 
datelor; mărimea (numărul) probelor şi design-ul experimental; randomizarea; 
independenţa observaţiilor; parametri statistici; parametri ai populaţiei; 
prelucrarea statistică a datelor de sampling. Noţiuni de ecologia peisajului: scara, 
tiparul spaţial, compoziţia, structura etc.; aplicaţii practice ale teoriei percolaţiei. 

4 
(28,6%) 

8-9-10-
11 

4 Populaţia, ansamblul de specii şi biocenoza; dinamica populaţiilor; parametri şi 
indici ecologici; monitorizarea. Relaţii în lumea vie; tipuri de relaţii; interrelaţii 
dintre specii; relaţii şi funcţii cu implicaţii în ecologie. Biodiversitatea: 
cuantificarea biodiversităţii în habitate prin indici de caracterizare ai 
biodiversităţii: indicele de biodiversitate (IB), indicele de diversitate Simpson, 
indicele de diversitate Shannon, echitabilitatea etc. 

3 
(21,4) 

12-13-
14 

 Total LUCRĂRI PRACTICE 14 
(100%) 

14 

Bibliografie obligatorie: 
Berca M (2000). Ecologie generală şi protecţia mediului. Ed. Ceres, Bucureşti. 
Odum EP, Barrett GW (2005). Fundamentals of ecology. Fifth Ed. Belmont. Thomson Brooks/Cole.
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Miller GT (2006). Essentials of ecology. Thomson Brooks/Cole. 
Stugren B (1982). Bazele ecologiei generale. Ed. St. Enciclop., Bucureşti. 
Turner MG, Gardner RH, O'Neill RV (2001). Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag, 

New York, NY, USA. 
Wu J (2008). Landscape ecology. In: Jorgensen SE (ed), Encyclopedia of Ecology. Elsevier, Oxford.

Bibliografie facultativă: 
Botnariuc N, Vădineanu A (1982). Ecologie. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti. 
Chapman JL, Reiss MJ (1999). Ecology: Principles and Applications. Cambridge Univ. Press. 
Cogălniceanu D (2007). Ecologie şi Protecţia Mediului. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Jarvis PH, Fowler J, Cohen L (1998). Practical Statistics for Field Biology. John Wiley & Sons. 
Jorgensen SE (2009). Ecosystem Ecology. Academic Press. 
Munteanu C, Dumitraşcu M, Iliuţă R-A (2011). Ecologie şi protecţia calităţii mediului. Ed. Balneară, Bucureşti. 
Stugren B (1994). Ecologie teoretică. Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.

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

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

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

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

70% 

10.5. 
Seminar / 
Laborator  

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

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

30% 

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

 

1 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat. 
2  Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală); 
DD (disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină complementară). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO (disciplina opţională); 
DFac (disciplină facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Adriana F. SESTRAȘ 

Titular lucrări 

practice/laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Cătălina DAN 

Data avizării în departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                                     Formular USAMV 0202020124 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Departamentul I: Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii 1) Licenţă 
1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF (învăţământ cu frecvenţă)

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Ameliorarea plantelor și tehnică experimentală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 
2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

3 
 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Continuă 
(VP) 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DD
Obligativitate3 DI

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. De curriculum Botanică horticolă, Fiziologia plantelor
4.2. De competenţe Integrarea cunoştinţelor de curriculum cu cele de specialitate, ex. Istoria parcurilor și 

grădinilor, Estetica mediului ambiant 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. De 
desfăşurare a 
cursului 

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

5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 

Lucrările practice se desfăşoară pe baza tematicii aferente, în strânsă corelaţie cu noţiunile de 
la curs, stimulându-se activitatea individuală a studenţilor şi utilizarea materialelor de studiu 
şi laborator, precum şi a îndrumătoarelor de lucrări practice sau suporturilor puse la 

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

proiect 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4. Tutorială 4 
3.4.5. Examinări 8
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 64
3.8. Total ore pe semestru 120
3.9. Numărul de credite  4
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laboratorului 
/ proiectului 

dispoziţie. Se impune respectarea disciplinei academice, iar rezultatele învăţării sunt 
explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea 
competenţelor specifice, profesionale şi transversale.  
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e

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

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

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la bazele genetice ale ameliorării 
plantelor și ale tehnicii experimentale, aplicarea metodelor moderne de ameliorare şi 
obţinerea cultivarurilor performante, valorificarea acestora și a rezultatelor cercetării 
științifice prin utilizarea cunoștințelor de tehnică experimentală, în scopul asigurării unui 
mediu înconjurător frumos și sănătos.

7.2. Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare inginerilor peisagiști, în scopul obţinerii unor genotipuri 
valoroase, testarea acestora, omologarea şi introducerea în cultură a soiurilor şi hibrizilor 
noi; organizarea cercetărilor în domeniu pe principii științifice, obținerea unor rezultate cu 
valoare teoretică și aplicativă, care să contribuie la creșterea eficienței muncii inginerului 
peisagist. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

 
 
 
 

1 

Importanţa ameliorării plantelor; evoluția plantelor cultivate și factorii 
evoluției plantelor. Importanța cultivarului pentru inginerul peisagist. 
Obiectul şi importanţa ameliorării plantelor; bazele teoretice ale ameliorării 
plantelor; importanța cultivarului în peisagistică. Evoluţia plantelor cultivate, 
factorii determinanţi ai evoluţiei, centre de origine (centre genice) ale plantelor 
cultivate. Modele ale evoluţiei plantelor cultivate (variaţia mendeliană, 
hibridarea interspecifică, poliploidia); centre de origine ale plantelor; colecţiile 
de plante de cultură din ţara noastră şi importanţa lor pentru ameliorare. 

2 
(7,1%) 

 

1 
 

2 

Sistemele de reproducere şi înmulţire ale plantelor şi importanţa lor pentru 
ameliorare. Principalele noţiuni utilizate în ameliorarea plantelor. 
Înmulţirea amfimictică. Înmulţirea apomictică. Mecanisme morfologice, 
fiziologice şi genetice care asigură plantelor tipul de polenizare preferat 
(monoecia, dioecia, ginandria, protandria, incompatibilitatea gametofitică şi 

4 
(14,3%) 

2-3 
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sporofitică, androsterilitatea nucleară, citoplasmatică şi nucleo-citoplasmatică). 
Noţiunile de individ, linie, familie, clonă, somaclonă, soi, hibrid comercial, 
cultivar, biotip, populaţie. 

3 

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

2 
(7,1%) 

 
 
 

4 
 
 
 

4 

Obiectivele ameliorării plantelor decorative; ameliorarea plantelor pentru 
gazon și pajiști: obiective generale - productivitatea, calitatea, rezistenţa la 
factori de stres abiotici (temperatură, lumină, precipitații etc.) și biotici (boli şi 
dăunători), adaptabilitatea etc.; obiective speciale și specifice. 

4 
(14,3%) 

 
 

5-6 

5 

Utilizarea biostatisticii, a tehnicii experimentale și organizarea experiențelor 
în peisagistică; conceperea designului experimental; organizarea, înființarea și 
desfășurarea experiențelor, recoltarea datelor experimentale, prelucrarea și 
interpretarea datelor, obținerea rezultatelor, formularea concluziilor și 
recomandărilor. Modele specifice pentru evaluarea principalelor caracteristici ale 
plantelor de interes în peisagistică (prelucrarea statistică a datelor experimentale; 
norme ISTIS, UPOV, NTEP etc.). 

4 
(14,3%) 

7-8 

6 

Metode de ameliorare a plantelor: crearea variabilităţii necesară selecţiei. 
Hibridarea. Hibridarea - principala metodă de creare a variabilităţii necesară 
selecţiei. Principalele tipuri de hibridare utilizate în ameliorarea plantelor. 
Criterii generale de alegere a genitorilor pentru hibridare. Importanţa pentru 
ameliorare a diverselor tipuri de hibridare. 
Consangvinizarea şi heterozisul. Consangvinizarea şi efectele ei asupra 
plantelor. Manifestarea heterozisului la plantele autogame şi alogame. Utilizarea 
heterozisului în ameliorarea plantelorUtilizarea heterozisului în ameliorarea 
plantelor care se înmulţesc vegetativ. 
Mutaţia și poliploidia. Tipuri de mutaţii şi agenţi mutageni utilizaţi în 
ameliorarea plantelor. Utilizarea mutaţiilor în ameliorarea plantelor: selecţia 
mutantelor spontane; inducerea mutaţiilor și selecţia în urma inducerii de mutaţii 
la plantele care se înmulţesc prin seminţe. Avantajele şi limitele metodei 
mutaţiilor aplicată în ameliorarea plantelor. Tipuri de poliploidii folosite în 
ameliorarea plantelor: aneuploidia, euploidia; metode de inducere a 
poliploidiilor; importanţa poliploizilor în ameliorarea planelor. 
Metode neconvenţionale de ameliorare. Impactul biotehnologiilor moderne 
asupra ameliorării plantelor. Perspectivele ingineriei genetice în ameliorarea 
plantelor. Elemente de biologie celulară și moleculară utilizate în ameliorarea 
plantelor: cultura  in vitro de celule şi ţesuturi meristematice; variabilitatea 
somaclonală; obţinerea haploizilor prin culturi in vitro de antere, ovare, 
microspori; hibridarea celulelor somatice in vitro şi culturile de protoplaşti; 
izolarea ADN şi transferul de gene; realizarea hărţilor de gene şi localizarea 
genelor pe cromozomi etc. 

6 
(21,4%) 

9-10-
11 

7 

Metode de ameliorare a plantelor: exploatarea variabilităţii naturale sau 
artificiale cu ajutorul selecţiei.  Selecţia: bazele genetice ale selecţiei. Metode 
de selecţie aplicate la plantele autogame. Metode de selecţie aplicate la plantele 
alogame. Selecţia în masă, selecţia individuală; selecţia clonală; selecţia 
recurentă; selecţia polycross etc. 
Obținerea cultivarului, testul DUS; utilizarea cultivarului în peisagistică. 
Menținerea cultivarului prin selecție conservativă; bazele biologice și 
metodologia producerii de semințe și material săditor la cultivarurile utilizate în 
peisagistică. 

6 
(21,4%) 

12-13-
14 

 Total CURS 
28 

(100%) 14 

 
 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

Metoda de predare: prelegerea, studiul de caz, 
descoperirea, brainstorming-ul, proiectul Observaţii 
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Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total

Săptă-
mâna 

1 Organizarea procesului de ameliorare a plantelor. Organizarea procesului de 
ameliorare a plantelor, organisme/instituţii naţionale şi internaţionale (ISTIS, 
INCS, ASAS, UPOV, ISTA, OECD etc.). Institute, centre de ameliorare; 
alegerea şi amplasarea câmpului de ameliorare; agrotehnica aplicată în câmpul 
de ameliorare; observaţii şi determinări efectuate în câmpul de ameliorare; 
înregistrarea datelor în carnetele de observaţii. Verigile procesului de ameliorare. 
Câmpul de colecţie: conţinutul, modul de organizare şi scopul acestuia. 
Câmpurile de: hibridare, hibrizi, tratamente mutagene şi ploidizante, plante 
mutante şi poliploide, alegere, selecţie, control, culturi comparative de orientare, 
culturi comparative de concurs; conţinutul, modul de organizare şi scopul 
acestora. Testarea liniilor, familiilor, clonelor (selecţiilor de perspectivă) în 
reţeaua ISTIS. Norme ISTIS, UPOV, NTEP etc. 

4 
(14,3%) 

1-2 

2 Producerea variabilităţii şi selecţia materialului biologic în procesul de 
ameliorare a plantelor. Biologia înfloritului şi tehnica hibridării artificiale la 
principalele specii cultivate. Principalele aspecte referitoare la biologia 
înfloritului: momentul înfloritului, tipul florilor, tipul de polenizare preferat, 
autofertilitatea, autosterilitatea, interfertilitatea, intersterilitatea. Tehnica 
hibridării artificiale: etapele hibridării artificiale. Exemplificări privind 
caracteristicile florilor, castrarea, polenizarea artificială. Obţinerea materialului 
iniţial de ameliorare (hibrizi sau plante mutante, poliploide etc.) şi alegerea 
elitelor, liniilor, familiilor sau clonelor (selecțiilor de perspectivă).

2 
(7,1%) 

3 

3 Utilizarea biostatisticii şi tehnicii experimentale în peisagistică. Statistica 
descriptivă și statistica inferenţială. Coeficientul de variabilitate, histograma, 
poligonul de frecvenţă. Experienţa: noţiuni, componente. Rolul şi importanţa 
experienţelor. Experienţe fără intervenţie și experiențe organizate. Metode de 
aşezare a experienţelor. Mărimea parcelelor experimentale şi a experienţelor. 
Experienţe monofactoriale; bifactoriale, trifactoriale etc. Designul experimental 
în experiențele din peisagistică.

4 
(14,3%) 

4-5 

4 Determinarea productivităţii, calităţii,  rezistenţei la factori de stres abiotici 
și biotici (boli şi dăunători), pretabilității pentru anumite utilizări  etc. la 
creațiile rezultate în urma lucrărilor de ameliorare. Evaluarea productivităţii, 
calităţii producţiei, răspunsului plantelor la atacul de boli şi dăunători, la factori 
de stres etc. în câmpurile de colecţie, câmpurile de hibrizi (alegere), culturi 
comparative. Aplicarea selecţiei; schemele de selecţie în ameliorare. 
Înregistrarea datelor; observaţii, măsurători, determinări, analize efectuate. 
Utilizarea tehnicii experimentale în valorificarea datelor privind productivitatea, 
calitatea, rezistenţa la factori de stres abiotici și biotici. 

6 
(21,4%) 

6-7-8 

5 Exemplificări privind principalele metode de prelucrare a datelor 
experimentale cu ajutorul tehnicii experimentale: analiza varianţei prin testul 
diferenţelor limită, testul “t”, metoda comparaţiilor multiple. Evaluarea 
capacității de producție a plantelor, a calității decorative, rezistenţei plantelor la 
boli şi dăunători, rezistenţei plantelor la frig şi iernare etc. prin prelucrarea 
datelor cu ajutorul analizei varianței. Aprecierea comportării plantelor la atacul 
agenţilor patogeni şi dăunătorilor, în condiţii naturale sau artificiale de infecţie 
sau infestare; prelucrarea statistică a datelor pe baza frecvenţei atacului (F%), 
intensităţii atacului (I%) şi a gradului de atac (GA%), sau după estimarea 
atacului de boli sau dăunători prin bonitare vizuală, în câmp sau în spaţii 
protejate, prin utilizarea sistemelor de notare. Aprecierea rezistenţei plantelor la 
frig și iernare (ger); metode de determinare a rezistenţei plantelor la frig şi 
iernare. Variabilitatea elementelor de productivitate, calitate etc. şi corelaţiile 
dintre acestea. Modul de interpretare a rezultatelor obţinute şi întocmirea 
tabelelor de sinteză. 

6 
(21,4%) 

9-10-
11 

6 Bazele biologice şi metodologia producerii de seminţe şi material săditor 
utilizat în peisagistică: schemele de selecţie conservativă aplicate pentru 
menţinerea structurii genetice a cultivarurilor; producerea, prelucrarea şi/sau 

4 
(14,3%) 

12-13 
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comercializarea seminţelor şi materialului săditor; controlul şi certificarea 
calităţii seminţelor; autenticitatea, categoria biologică, puritatea varietală; analize 
de calitate a seminţelor. 

7 Realizări în ameliorarea plantelor utilizate în amenajările peisagistice.  
Rezultate obţinute prin metode convenţionale şi neconvenţionale de ameliorare. 
Introducerea plantelor transgenice şi implicaţiile cultivării soiurilor OMG 
(organisme modificate genetic – prezentare video). 

2 
(7,1%) 

14 

 Total LUCRĂRI PRACTICE 28 
(100%)

14 

  
Bibliografie obligatorie: 

Acquaah G (2007). Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publ., Malden. 
Brown J, Caligari P (2008). An Introduction to Plant Breeding. Oxford, Blackwell Publishing. 
Savatti M, Nedelea G, Ardelean M (2004). Tratat de ameliorarea plantelor. Ed. Marineasa, Timişoara. 
Sestraş R, Cordea M, Ardelean M, Sestraş A (2013). Ameliorarea plantelor şi tehnică experimentală. Suport de 

curs pentru studenţii de la specializarea ‘Peisagistică’. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.
Bibliografie facultativă: 

Allard RW (1999). Principles of Plant Breeding. 2nd ed. By John Wiley & Sons, New York. 
Ardelean M (1986). Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală. Curs Tipo Agronomia Cluj. 
Ardelean M, Sestraş R (1999). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. Osama, Cluj-Napoca. 
Ardelean M, Sestraş R, Cordea M (2007). Ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Gallais A, Bannerot H (1992). Amelioration des especes vegetales cultivees. INRA Paris. 
Savatti M (1983). Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - Curs. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. 
Sestras R, Tamas E (2004). Genetica şi ameliorarea plantelor horticole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Varga P, Moisiuc A, Savatti M, Schitea M, Olaru C, Dragomir N, Savatti M jr (1998). Ameliorarea plantelor 

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

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

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

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

70% 

10.5. 
Seminar 
/ Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului de 
însuşire a  cunoştinţelor şi deprinderilor în 
funcţie de potenţialul studentului; nivelul,  
calitatea şi temeinicia cunoştinţelor 
(deprinderilor) în raport cu obiectivele 

Evaluarea performanţelor studenţilor 
se realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin 
teste curente şi periodice, teste 
(verificări) finale, lucrări, sau 

30% 
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didactice şi operaţionale ale disciplinei, 
dar şi în raport cu acumulările anterioare 
(iniţiale); modul de prezentare a 
cunoştinţelor, interpretare, corelare, 
extrapolare, utilizare şi aplicare a 
cunoştinţelor; gradul de implicare al 
studentului (implicare, iniţiativă, 
participarea la activităţile de învăţământ, 
la programele compensatorii de aducere la 
nivel a celor slab pregătiţi etc.). 

colocviu. 
Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup, lucrări 
practice, referate, recenzii, teste 
periodice etc. 

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

 

1 Ciclul de studii: se alege una din variantele - Licenţă 
2  Regimul disciplinei (conţinut): pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină 
fundamentală); DD (disciplină din domeniu); DS (disciplină de specialitate); DC (disciplină 
complementară). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate): se alege una din variantele - DI (disciplină obligatorie); DO (disciplina 
opţională); DF (disciplină facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Titular lucrări practice 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Data avizării în departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 



1 

Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020103 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DESEN ŞI REPREZENTĂRI GRAFICE 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

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

evaluare Continua
2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geometrie descriptiva si desen tehnic, Reprezentari peisagere. 

4.2. de competenţe Cultura generala, minima sensibilitate artistica. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul de „Desen şi reprezentări grafice” presupune familiarizarea studenţilor, încă 

de la primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale mesajului didactic: 

desene, scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme documentare şi de 

simulări 3d. Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este nevoie de: 

proiector multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de sonorizare.  

Studenţii trebuie să dispună de un caiet de desen, bloc de desen A3, foi de desen, 

instrumente de desenat: linear, echer, creioane HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, creion 

mecanic, creioane colorate, guma de şters, guma plastică. .  

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea notiţelor de curs, folosirea mâinii 

libere, şi folosirea instrumentelor de desenat şi măsurat. Fiecare student va 
desfăşura o  activitate individuală care implică realizarea de reprezentări grafice a 

diferitelor teme prezentate la începutul lucrării de seminar. Disciplina academică se 

impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 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 7 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 5 

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  
  
  
  
  
 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

- Sensibilizarea spiritului de observaţie; 
- Recunoaşterea formelor geometrice în mediul înconjurător şi abstractizarea elementelor complexe la un 

ansamblu de forme geometrice simple; 

- Însuşirea unor metode de reprezentare grafică folosind mâna liberă şi unde este cazul, diferite tipuri de 

instrumente;  

- Dezvoltarea dexterităţii şi a agerimii mâinii;  

- Dobândirea aptitudinilor de reprezentare a formelor bidimensionale cu mâna liberă; 

- Dobândirea capacităţii de a vedea în spaţiu şi a aptitudinii de a reprezenta forme tridimensionale cu 

mâna liberă în axonometrie izometrică;  

- Dobândirea capacităţii de a reprezenta particularităţile unei realităţi tridimensionale utilizând hasuri 

pentru a pune în evidenţă umbre, contraste, materialitate a obiectelor;  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Înţelegerea conceptelor spaţiale şi filosofice abstracte folosite în proiectare şi dezvoltarea capacităţii de 

le reprezenta grafic şi de a le introduce în propriul vocabular; 

- Dezvoltarea capacităţii de a analiza spaţială, a proporţiei şi a relaţiilor dintre volume;  

- Capacitatea de a abstractiza realitatea tridimensională în entităţi geometrice simple în vederea unei mai 

bune înţelegeri a spaţiului construit şi amenajat; 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea abilităţilor necesare reprezentarii grafice cu mana libera a 

volumelor geometrice simple in axonometrie izometrica, cu hasuri si umbre.  

7.2. Obiectivele specifice Dobandirea capacitatii de a sintetiza grafic atat bidimensional cat si 

tridimensional si de a comunica folosind idei si concepte abstracte 

(indispensabile relatiei proiectanti cu alte specializari).   

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

C1:  Desenul–limbaj universal;  

Standarde utilizate în reprezentările grafice (formate, tipuri de linii, scări, 

instrumente de desenat, tipuri de desen) 

 

C2:  Construcţii geometrice bidimensionale – segmente, unghiuri, arce de cerc, 

poligoane, tangente, elipse-. Aplicaţii.  

 

C3:  Construcţii geometrice tridimensionale 1 – poliedre (cub, paralelipiped, 
paralelipiped dreptunghic, tetraedru)  

 

C4: Construcţii geometrice tridimensionale 2 – suprafete de rotatie (cilindru, con, 

sfera).  

 

C5:  Abstractizare. Reprezentarea simplificata a corpurilor tridimensionale prin 

corpuri geometrice simple.  

 

C6: Teoria compozitiei. Modele compozitionale uzuale pentru corpuri geometrice 

simple.  

 

C7: Hasuri si umbre. Valorarea monocroma a corpurilor geometrice simple 
pentru a evidentia valente plastice si estetice 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere susţinută 

de desene 
explicative, 

scheme, schiţe,  

material video şi 

audio. Discuţii 

libere pe teme date; 

Studii de caz;  

  

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerile 

vor fi online 
pe perioada 

pandemiei 

Covid; 

 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 42 

 Prezentarea si exersarea diferitelor tipuri de instrumente de desen si a 

modurilor de reprezentare grafica;  

 Stapanirea liniei in desenul liber, diferite exercitii menite sa creasca 

precizia si expresivitatea in executarea de linii;  

 Reprezentarea cu mana libera a principalelor forme geometrice 

bidimensionale: patrat, paralelogram, dreptunghi, triunghiuri, trapez, 

 

Prezentarea temei 

de lucru  la 

inceputul celor 3 

ore de 

laborator;sesiune 

de intrebari, 

executarea 

 

Lucrarile de 

seminar se 

vor prezenta 

si corecta 

online pe 

perioada 

pandemiei 
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cerc, spirala, elipsa, hexagon, pentagon; 

 reprezentarea grafica a unor forme bidimensionale abstracte, dezvoltarea

abilitatii de comunicare prin desen a unor concepte;

 Reprezentarea cu mana libera a principalelor corpuri geometrice
tridimensionale: cub, prisma dreptunghica, prisme oblice, cilindru, con,

trunchi de con, sfera, calota sferica, segment de sfera, elipsoizi, spirale,

tor;

 Abstractizarea elementelor tridimensionale complexe -vegetatie si

constructii- si reprezentarea printr-un ansamblu de corpuri geometrice

simple;

 Studiul umbrelor proprii si purtate in reprezentarea axonometrica,

sublinierea valentelor plastice ale compozitiilor realizate;

 Reprezentarea tridimensionala cu hasuri si umbre a unui obiect complex

prin utilizarea de corpuri geometrice simple;

desenelor, 

corectura publica. 

Covid; 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. VASIU R.. (2013) Desen si reprezentari grafice1, Cluj

2. CRACIUN F.(2011), Desen si reprezentari grafice – curs

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului si a lucrarilor practice a fost conceput si structurat intr-o maniera care sa raspunda nivelului actual al 

cerintelor comunitatii epistemice si a angajatorilor din domeniul programului de studiu prin tratarea unor probleme de 

mare actualitate contemporana: comunicarea grafica a conceptelor abstracte, folosirea unui limbaj universal intre diferite 

categorii de specialisti in proiectare.  

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea standardelor utilizate in reprezentarile
grafice;

 Cunoasterea regulilor de reprezentare a formelor

geometrice bidimensionale;

 Cunoasterea regulilor de reprezentare a corpurilor

geometrice simple;

 Cunoasterea regulilor de trasare a umbrelor proprii si

purtate a unor forme geometrice simple;

 Cunoasterea regulilor de valoratie si de aplicare

corecta a hasurilor;

 Cunoasterea regulilor de baza ale compozitiei si

realizarea unui ansamblu de forme expresive grafic;

Verificare pe 

parcurs – Proba 

practica 

50% 

10.5. Seminar  Capacitatea de a reprezenta grafic unele idei şi
concepte abstracte;

 Capacitatea de a desena cu mâna liberă forme şi

corpuri geometrice, evidenţiind relaţiile

compoziţionale dintre acestea;

 Capacitatea de a sugera materialitatea şi gradul de

iluminare a unor corpuri utilizând hasura;

 Expresivitatea plastică de ansamblu şi sensibilitatea

artistică;

 Gradul de finalizare a planşelor la orele de seminar

10 lucrari de 
seminar cu o 

pondere totala de 

50% si 1 plansa 

finala la sfarsitul 

semestrului cu o 

pondere de 50%  

din nota finala 

pentru lucrarile 

practice.  

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Efectuarea corect sau parţial corect a unor forme geometrice simple pătrat, dreptunghi, cerc, hexagon, pentagon, spirală 

şi a unor corpuri geometrice simple – cub, prisma dreptunghică, sfera, con, cilindru –  în axonometrie izometrică, 

trasarea umbrelor proprii şi purtate pentru corpurile geometrice menţionate.  

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GEOMRTRIE DESCRIPTIVĂ ŞI PERSPECTIVĂ 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul III 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum GEOMETRIE PLANA SI IN SPATIU 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfasura o  

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 



 2 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Descrierea fundamentelor ştiinţifice, teoretice si practice, care stau la baza elaborării si aplicării tehnologiilor de 

producţie. 
Aplicarea metodelor, tehnicilor si a procedeelor adecvate pentru particularizarea si optimizarea proceselor 

tehnologice de producţie 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 

cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor pentru a reprezenta corpurile din spaţiu prin imagini 

plane (proiecţii) şi respectiv de a imagina corpurile în spaţiu prin simpla citire-

interpretare a desenelor 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea metodele de reprezentare exacte ale elementelor geometrice 

(puncte, drepte, figuri plane, corpuri) prin metoda proiecţiilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr de ore - 14 

1. Proiecţia axonometrică. Definirea si clasificarea proiectiilor 

axonometrice. Proiectia axonometrica izometrica, dimetrica si 

trimetrică. Reprezentarea izometrică a corpurilor. 

2. Linii utilizate in desenul tehnic si cazuri de utilizare generala a 

diferitelor tipuri de linii. 

3. Dispoziţia normală a vederilor.  Denumirea vederilor. 

4. Studiul preliminar al piesei. Stabilirea poziţiei de 

reprezentare.Stabilirea numărului de proiecţii. 

5.   Reprezentarea secţiunilor.  Traseul de secţionare şi reprezentarea 

secţiunilor. Reprezentarea rupturilor. 

6.   Cotarea în desenul tehnic.                                                                                          

Metode de cotare. Dispunerea şi înscrierea cotelor.  Indicaţii speciale. 

7. Reguli generale de reprezentare a vederilor, secţiunilor şi rupturilor  

în desenul tehnic.                                                                                  

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. Reprezentarea axonometrică izometrică a punctului, dreptei şi a 

figurilor plane - schiţă de mână. 

2. Reprezentarea axonometrică izometrică a corpurilor simple 

(paralelipiped) - planşă la scară format A4. 

3. Reprezentarea axonometrică izometrică a cercului. Reprezentarea 

cilindrului - 2 planşe la scară format A4. 

4. Reprezentarea axonometrică izometrică a prismei hexagonale - planşă 

la scară format A4. 

5. Reprezentarea axonometrică izometrică şi în epură corp 1 cu formă 

oarecare - 2 planşe la scară format A3. 

6. Reprezentarea axonometrică izometrică şi în epură corp 2 cu formă 

oarecare - 2 planşe la scară format A3. 

7. Întelegerea modului de reprezentare a corpurilor tridimensionale prin 

intermediul proiectiilor ortogonale (vederilor) – realizarea unor schite de 

măna pe baza unor reprezentari axonometrice izometrice. 

8.    Reprezentarea vederilor. Reprezentarea in 6 vederi a unei piese de 

lemn – schita de mâna. Lucrare individuală.  

9.    Reprezentarea vederilor. Reprezentarea in 6 vederi a unei piese de 

lemn –  planşă la scară format A3.   

10.   Reprezentarea vederilor. Reprezentarea in 3 vederi a unei piese de 

lemn –  schiţă + planşă la scară format A3.   

 

 

Lucrare practică 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Lucrare practică 

 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 
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11.    Aplicatii ale operatiei de cotare in desenul tehnic Reprezentarea 

unei schite de mâna pe baza pieselor primite individual si definirea 

acesteia din punct de vedere dimensional. Lucrare individuală. 

12.   Reprezentarea in sectiune printr-o schita de mâna a unei piese 

primite individual. Lucrare individuală. 

13.   Reprezentarea vederilor si sectiunilor. Reprezentarea si cotarea unei 

piese in vedere si sectiune –  planşă la scară format A3/A2.    

14.   Reprezentarea vederilor si sectiunilor. Reprezentarea si cotarea unui 

ansamblu simplu in vedere si sectiune  –  planşă la scară format A3/A2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lucrare practică 

 

 

Lucrare practică 

 

Planşe individuale 

 

Planşe individuale 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Materialul predat în timpul orelor de curs; 
2. SORIN STĂNILĂ, (2013), Curs de Geometrie Descriptivă ş Desen Tehnic, Ed. Risoprint Cluj Napoca; 

3. SORIN STĂNILĂ, (2009), Geometrie Descriptivă ş Desen Tehnic, Ed. Risoprint Cluj Napoca; 

1. SOPA, S., MIHAIU, I.,STÃNILÃ, S. (1998), Geometrie Descriptivã Si Desen Tehnic, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. HULPE, GH., şi colab., (1980), Desen industrial, Institutul Politehnic Cluj-Napoca,; 

2. IANCU, V., şi colab., (1982), Reprezentãri Geometrice Şi Desen Tehnic, ED. Tehnicã Şi Pedagogicã, Bucureşti,. 

 

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 si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunile  şi simpozioane unde se intâlnesc cu 

cadre didactice de la alte universităţi şi cu reprezentanţi din producţie. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Reprezentarea în proiecţie 

axonometrică izometrică a 

elementelor geometrice: punctul, 

dreapta, planul şi corpurile 

geometrice. 

Dispoziţia normală a vederilor şi 

denumirea acestora. 

Reprezentarea secţiunilor şi traseul de 

secţionare. 

Cotarea în desenul tehnic. 

Modul de executarea a schiţei. 

Modul de executare a  desenului la 

scară. 

Verificare pe parcurs 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

10.5. Laborator  Reprezentarea izometrică a 

elementelor geometrice simple 

(punct, dreaptă, figuri plane, corpuri 

simple). 

Reprezentarea corpurilor prin desene 

tehnice. 

Interpretarea desenelor. 

Se realizează planşe pe formate 

A4, A3, A2 pe baza temelor 

primite individual.  

Fiecare planşă se predă şi se 

notează de către cadrul didactic. 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Predarea dosarelor cu 

planşe şi obtinerea notei de trecere pe fiecare planşă  este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta  
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
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. ing. Sorin Stănilă 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 
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Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. ing. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                        Formular USAMV 0202020108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de proiect Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

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

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Desen tehnic, Geometrie descriptiva, Estetica mediului ambiant. 

4.2. de competenţe Cultura generala 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul de „Urbanism şi amenajarea teritoriului” presupune familiarizarea 

studenţilor, încă de la primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale 

mesajului didactic: desene, scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme 
documentare şi de simulări 3d. Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este 

nevoie de: proiector multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de 

sonorizare.  

Studenţii trebuie să dispună de un caiet de desen, foi veline sau cu pătrăţele, 

instrumente de desenat: linear, echer, creion mecanic, creioane colorate.  

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs. 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea notiţelor de curs şi folosirea 

instrumentelor de desenat şi măsurat. Fiecare student va desfăşura o activitate de 

cercetare, concepere şi redactare individuale. Disciplina academică se impune pe 

toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  10 

3.7. Total ore studiu individual 78 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

 

C
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m

p
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ţe
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- Abilitatea de a înţelege  modul de formare a oraşelor, a elementelor caracteristice fiecărui tip de geneză 

şi dezvoltare de-a lungul timpului;  

- Abilitatea de înţelegere a istoriei oraşelor în Europa şi în lume, din Antichitate până la oraşul secolului 

XXI;   

- Capacitatea de a identifica elemente de ţesut urban aparţinând: antichităţii, evului mediu, renaşterii, 

barocului, perioadei clasiciste, modernismului, post modernismului, realismului socialist, 

contemporaneităţii;  

- Capacitatea de a identifica un număr de oraşe importante în istoria urbanismului: Roma, Paris, Londra, 

Viena, Bucureşti, Budapesta, Cluj-Napoca, Timişoara, Alba-Iulia, Bistriţa, Sibiu, Braşov, Sebeş;  

- Capacitatea de a specula istoria unui oraş prin analizarea unei imagini din satelit la prima vedere  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Intelegerea laturii sociale, economice si arhitecturale a modelelor urbanistice contemporane si integrarea 
elementelor peisagere in proiectarea urbana in perspectiva dezvoltarii durabile; 

- Cunoașterea și aplicarea unor metode și tehnici eficiente de comunicare și transmitere de informații 

relevante, identificarea de roluri profesionale și/sau organizatorice în cadrul unor echipe inter și 

pluridisciplinare, în proiecte, studii, cercetări și procese de planificare spațială;  

- Înțelegerea interdependenței dintre diferitele niveluri și scări ale amenajării teritoriului locuit; 

 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților și competențelor necesare 
inginerului peisagist a cărui activitate profesională se exercită și în domeniul 

urbanismului. Cunoașterea  și  înțelegerea  conceptelor,  teoriilor  și  metodelor  

de  bază  specifice  în  studiul  istoriei  urbanismului  și  utilizarea  lor  adecvată  

în comunicarea  profesională.  Ințelegerea  interdependenței  dintre domeniile  

peisagistică  și  urbanism.   

 

7.2. Obiectivele specifice Inţelegerea modului în care aspecte istorice, geografice, economice, sociale şi 

culturale specifice influenţează geneza şi evoluţia oraşelor.  Pacitatea de analiză 

a elementelor specifice cadrului material urban existent. Intocmirea de studii de 

evoluție istorică a unui teritoriu de dimensiuni reduse și complexitate limitată. 

.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

C1: Introducerea noţiunilor fundamentale de urbanism şi amenajarea 

teritoriului. Aşezări urbane – aşezări rurale; Noţiuni introductive de istoria 

urbanismului. Modul de analiză al elementelor cadrului material urban din 

punct de vedere  fizico‐spaţial, funcţional  şi  estetic. Începuturile cristalizării 

vieţii urbane şi apariţia  oraşelor; generare  şi organizare în perioada pre-

urbană. Ţesut urban;   

C2: Urbanismul antic grecesc: civilizațiile pre-elene De  la  epoca  arhaică  la  

civilizația  elenistică. Polisul  grecesc  –  un  mod  de  viață.  Cetatea  ideală  

/Platon. Urbanismul hipodamic. Teorii urbanistice /Aristotel. Noile capitale 

elenistice. Reglementări urbanistice.  Aspecte istorice, economice, sociale, 

geografice şi culturale specifice.  

C3 şi C4: Roma antică ‐ de la oraș la capitală de imperiu. Ritul sacru de 

fondare  al  oraşelor  romane.  Oraşul  ideal/Vitruviu. Colonizare.  Amenajarea  
și  organizarea  teritoriului. Colonizarea Daciei antice, efecte istorice. 

Elementele specifice cadrului material al orașelor romane, concepții 

urbanistice, estetice și  aspecte legislative. Consecinţe urbanistice ale 

colonizării continentului european de către imperiul roman; 

C5: Perioada de trecere de la antichitate la evul mediu. Capitale și orașe noi 

ale noilor imperii: Roman de Răsărit, Roman de Apus şi Islamic.  

Metode de predare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prelegere susţinută de 

scheme, schiţe, desene 

explicative, material 

video şi audio. Discuţii 

libere pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Observaţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prelegerile 

vor fi online 

pe perioada 

pandemiei 

Covid; 
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Reglementari  urbanistice.  Teorii  urbanistice.  Formarea “statului” medieval 

european.  

C6 şi C7: Evoluţia oraşelor în perioada evului mediu dezvoltat.  O  nouă  

imagine  urbană. Fortificarea  teritoriilor.  Aspecte  istorice,  economice, 

sociale, geografice şi culturale specifice. Oraşe medievale din Transilvania – 

Siebenburgen; Evul mediu în spaţiul carpato-danubiano-pontic, efecte 

prezente;  

C8: Renașterea și reforma. Studiul perspectivei în conceperea marilor 
ansambluri urbane; Orașul ideal și  noile  tehnici  de  luptă. Geneza  

urbanismului  clasic. Planificarea urbană. Teorii urbanistice şi estetice.  

C9: Primul val de colonizare a “Lumii noi”. Înfiinţarea primelor colonii 

permanente, dispute coloniale. Barocul  italian  –  expresia contrareformei.  

Bernini  –  maestrul  urbanismului  baroc. Restructurarea spațiului public 

reprezentativ.  Barocul francez – baronul Georges-Eugène Haussmann; 

C10: Apogeul  urbanismului  clasic  –  renovarea  urbană  și extinderea  

orașelor  existente.  Ildefons Cerda şi extinderea Barcelonei. Reglementări  

legislative.  Al doilea val de colonizare, consolidarea domeniilor coloniale. 

Dezvoltarea marilor capitale  din Europa şi orașele din Lumea Nouă; 

C11: Oraşele în secolul XIX.  Revoluţia industrială; Explozie demografică 

urbană. Orașul ideal/ precursori ai curentului progresist. Urbanism liberal – 
urbanism  conservator. Noile echipamente  și  dezvoltarea  oraşelor. Creșterea  

și  restructurarea orașelor existente. Înfrumuseţarea urbană.  

C12: Oraşele în secolul XX/1. Urbanism progresist – chartă de la Atena. 

Noile orașe și marile ansambluri de locuințe – extinderi ale orașelor existente. 

Aspecte istorice, economice,  sociale, geografice şi culturale specifice.  

C13: Oraşele în secolul XX/2. Modernismul şi influenţa lui Le Corbusier. 

Dezvoltări urbane şi modernism în Europa de est şi România în perioada 

socialistă – Studiu de caz oraşul Cluj-Napoca, cartierele Grigorescu şi 

Gheorgheni. Planul naţional de sistematizare a oraşelor şi satelor. Mutaţii ale 

conceptului de modernism şi apariţia realismului socialist.   

C14: Oraşele în secolul XXI – provocări şi oportunităţi prezente. Relaţia 
oraşelor cu spaţiile verzi. Curs de sinteză; 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

 Analiza morfologiei şi dezvoltarea în etape a centrului oraşului Cluj-

Napoca, zona “Intra Muros”;  

 Identificarea diferitelor tipologii de ţesut urban - medieval, baroc, 

modern, realist-socialist, contemporan; 

 Alegerea a 5 oraşe istorice Europene care să conţină majoritatea 
tipurilor de ţesut urban şi identificarea într-o primă etapă dacă avem 

de-a face cu ţesut urban deschis/închis, tradiţional/modern;   

 În urma discuţiilor unu la unu şi colective, în cadrul orelor de 

seminar, se va stabili viabilitatea oraşelor propuse;  

 Redactare “Lucrare de analiză a morfologiei urbane pentru 5 oraşe”. 

Lucrarea va conţine capturi Google Earth pentru aceste oraşe, peste 

care se va suprapune o foaie de calc cu analiza ţesutului urban 

întâlnit. Se va face şi o scurtă analiza textuala a cadrului urban 

analizat;  

 

 

 

 

 

 

La orele de seminar vor 

fi analizate si evaluate  

temele  de casă şi 
munca de pe teren a 

studenţilor. Disciplina 

presupune studiu 

individual şi vizite pe 

teren;  

 

 

 

 

 

 

Lucrarile de 

seminar se 

vor prezenta 
si corecta 

online pe 

perioada 

pandemiei 

Covid; 

 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. LAURIAN R.. (1977) Urbanismul în România, Bucureşti 

2. KOSTOFF S. (1999) The city shaped, Londra  

3. SITE C.., (1992), Arta construirii oraselor, Bucureşti 

4. TRIŞCU A. (1985), Spaţii urbane pietonale, Bucureşti 

5. VASIU R. (2015) Dezvoltarea sustenabila si revitalizarea peisajului urban, Ed. Riso Press, Cluj Napoca 
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Bibliografie Facultativă: 

1. FARR D.. –(2008)  Sustainable urbanism. Urban design with nature, New Jersey

2. HALL P.  –(1999) Oraşele de mâine, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului si a lucrarilor practice a fost conceput si structurat intr-o maniera care sa raspunda nivelului actual al 

cerintelor comunitatii epistemice si a angajatorilor din domeniul programului de studiu prin tratarea unor probleme de 

mare actualitate contemporana: analiza multicriteriala a cadrului urban, identificarea oportunitatilor de dezvoltare in 

perspectiva situatiei urbane contemporane.  

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Capacitatea de a identifica

elementele definitorii ale fiecărei
perioade istorice de dezvoltare

urbană;

 Capacitatea de a identifica oraşe

cheie în istoria urbanismului;

 Capacitatea de sinteză şi gândire

globală;

 Capacitatea de a lega diferite

evenimente şi perioade istorice cu

etape de dezvoltare a oraşelor;

 Capacitatea de a vedea rolul

spaţiilor verzi în dezvoltarea
cadrului urban;

Examen 

Scris 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Identificarea corectă a diferitelor

tipuri de ţesut urban prezente în

exemplele prezentate;

 Calitatea grafică şi expresivitatea

analizei;

 Creativitatea în alegerea oraşelor

analizate;

Predarea ‘Lucrare de 

analiză a morfologiei 

urbane pentru 5 oraşe’ 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Identificarea corecte a cel puţin 3 din 6 exemple locale şi 3 din 6 exemple europene de oraşe. Identificarea corectă a cel 

puţin 2 tipuri de ţesut urban. Redactarea corectă în proporţie de 50% a subiectelor redacţionale.  

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 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 
Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0202020111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Drumuri şi terasamente 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

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

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  Geometrie descriptivă, Topografie şi desen tehnic, Sistematizare şi urbanism 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunostinţe referitoare la calcularea scării unui plan, secţiuni 

longitudinale şi transversale, detalii. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, prezentarea acestuia se face prin proiecţii, care conţin un 

număr semnificativ de imagini descriptive, formate video, însoţite de informaţie 

structurată concis pentru o mai bună însuşire. Studentii pot adresa întrebari 

referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei 

de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe 

durata prelegerii, telefoanele mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea fişelor descriptive, fiecare student 

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

studentului. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a 

lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână -

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

3.4.4. Tutorială 7 

3.4.5. Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 78 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoasca limbajul specific pentru disciplina de Drumuri şi terasamente 
Să înteleagă metodologia de întocmire a temelor de proiectare şi a proiectelor de execuţie în concordanţă cu 
normativele şi standardele în vigoare. 
Să identifice criterile de performanţă impuse materialelor utilizate în proiectarea, în condiţiilor optime a unui 
sistem rutier, integrat într-un peisaj rural sau urban. 
Cunoaşterea teoretică şi practică a criteriilor de amplasare a unor căi de circulaţie şi a sensurilor giratorii noi 
înfiinţate şi de compunere a unei străzi verzi. 
Să creeze soluţii potrivite de amenajare peisageră a componentelor unui drum (giraţii, alveole, taluzuri etc). 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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er
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le

 Să demonstreze capacitatea de a concepe un proiect tehnic. 
Să poată dezvolta multiple soluţii privind amenajarea peisageră a componentelor unui drum şi a unei străzi verzi. 
Să poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la drumuri şi componentele acestuia. 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind evoluţia 
drumurilor în timp şi tehnicile moderne aplicate în construcţia, estetizarea lor. 
Să participe la activităţile de cercetare propuse de disciplină (workshopuri, colaborări, simpozioane studenţeşti). 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la drumuri şi terasamente la nivelul 

exigentelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice 

Să înţeleagă principiile de bază ale proiectării unui drum şi anexele acestuia.  

Să analizeze aspectele principale, teoretice şi practice, ale tehnicilor şi metodelor 

ce pot fi aplicate în vederea realizării unui drum şi amenajării suprafeţelor verzi 

adiacente acestuia, în funcţie de condiţiile locale, prin utilizarea de materiale 

specifice. 

Să cunoască normele de proiectare,  simbolurile şi reprezentările specifice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Evoluţia în timp a căilor de comunicaţii, tehnicile 
rutiere. Rolul şi importanţa transportului rutier, 
clasificări, indicatori tehnici, economici, sociali, 
ecologici, utilizaţi în tehnica rutieră. 
 

2. Drumuri, definiţii şi clasificări. Teoria mişcării 
vehiculelor, interacţiunea vehicul-drum, vehicul-peisaj. 
Stabilirea traseelor. Pietonul în oraș - mișcarea ca și 
componentă a peisajului. 
 

3. Căi de comunicaţie în peisaj. Conţinutul proiectelor 
de execuţie a drumurilor. Asigurarea calităţii sistemelor 
rutiere 
 

4. Tehnici constructive de amenajare a tramei aleilor în 
parcuri şi grădini. Infrastructuri. Tipuri de alei. Materiale 
folosite pentru îmbracamintea căilor de circulaţie. 
 

5. Elemente geometrice ale drumurilor. Mărimile 
elementelor geometrice ale drumurilor. Date de 
ansamblu pentru trasee. Proiectarea în plan orizontal. 
 

6. Proiectarea în profilul longitudinal. Serpentine. 
Asigurarea vizibilităţii. Amenajarea în curbe a axei 
drumului în plan şi a profilurilor transversale. 
 

7. Materiale pentru alcătuirea sistemelor rutiere. Pavaje. 
Importanţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor 
 

8. Principii de amenajare a intersectiilor giratorii. 
Condiţii de amplasare a intersecţiilor giratorii. 
Vizibilitatea. Configuraţia geometrică generală. 
Dimensiuni generale ale intersecţiilor. Deflexiunea. 
Declivităţile. 
 

9. Elemente geometrice ale intersecţiilor giratorii. Insula 
centrală. Supralărgirea carosabilă de siguranţă şi zona 
necirculabilă. Tratarea peisagistică. 
 

10. Marcaje rutiere. Căile de intrare. Racordări de colţ. 
Căile de ieşire. Insulele separatoare. Principii generale 
de realizare a insulelor separatoare. Amenajări pentru 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

 
Prelegere 

 
 

Prelegere 
 

 
Prelegere 

 
 
 
 
 

Prelegere 
 

 
Prelegere 

 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
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utilizatori speciali. 
 

11. Transporturi excepţionale. Supralărgiri de siguranţă. 
Întreţinerea intersecţiilor giratorii. Degradări ale 
intersecţiilor giratorii. 
 

12. Impactul dezvoltării societăţii umane şi a peisajului 
construit asupra mediului. Dreptul mediului 
înconjurător. Principiile dreptului mediului înconjurător. 
Normative şi legislaţie privind impactul căilor de 
comunicaţie asupra mediului. 
 

13. Poluarea atmosferei. Poluarea apei. Poluarea solului. 
Studiu de impact. Răspunderea civilă, convenţională, 
penală. Sisteme de achiziţie a datelor privind calitatea. 
 

14. Poluarea fonică. Analiza surselor de zgomot. 
Individualizarea ariilor de cercetare în corelare cu 
sistemele rutiere. Evaluarea impactului acustic. Bariere 
de zgomot. 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore - 14  

1. Noţiuni de desen tehnic. Scări utilizate pentru trasare 

a căilor de comunicaţie. Grafică, simboluri şi semne 

convenţionale utilizate pentru realizarea planurilor. 

2. Elemente geometrice ale drumului. Elementele 

drumului în plan.  

3. Elementele drumului în profil longitudinal. 

4. Elementele drumului în profil transversal. 

5. Elemenetele drumului în plan. Trotuare, alei 

pietonale, piste de ciclişti. 

6. Amenajări speciale a trotuarelor și a aleilor pietonale. 

pentru  persoanele cu dizabilități. 
7. Amenajarea intersecţiilor giratorii. 

8. Suprastructuri moderne. 

9. Prezentarea proiectului. 

 

 

 

 

 

Proiect 

 

 

2 lucrări - 2 ore 

 

 

1 lucrare - 1oră 

 

1 lucrare - 1oră  

1 lucrare - 1oră  

2 lucrări - 2 ore 

 

2 lucrări - 2 ore 

 

2 lucrări - 2 ore 

2 lucrări - 2 ore 

1 lucrare - 1oră 
 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Aurel Triscu, 1985, Spații urbane pietonale, Ed. Tehnică,București. 
2. Belc F., Lucaci Gh., C. Bancea, G. Costescu. 2010. Drumuri. Elemente de construcție. 
3. Bruce K. Ferguson, 2005, Porous Pavements, Ed. Taylor & Francis. 
4. Bors-Oprișa Sonia, Tănăsescu Ioana, 2017, Drumuri și Terasamente, Vol. I, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
5. Chira C., 2005, Întreţinerea drumurilor. Ed.MEDIAMIRA, Cluj-Napoca ISBN 973-713-027-8. 
6. Douglas Rbert A., 2017, Low-Volume Road Engineering: Design, Construction and Maintenance, Ed. CRC Press. 
7. Farnham Julie, Beimborn E., Noise Barrier design guidelines. Part 2: Noise Barrier Design Principles, Wisconsin. 
8. Funk Petra, 2015, Urban Streescape Design, Ed. Design Media Publishing. 
9. Hoda G., Iliescu M. 2009, Căi de comunicație. Ed. U.T.Press, Cluj-Napoca. 
10. Jercan S., 1980, Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Ed.Didactică şi pedagogică, Bucureşti. 
11. Lucaci Ghe., 2001, Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere moderne. Ed.Solness, Timişoara. 
12. Lucaci Ghe., şi col., 2000, Construcţia Drumurilor. Ed.Tehnică Bucureşti, ISBN 973-31-1506-1. 
13. Neufert E. și P. 2012. Achitects` Data, Fourth Edition, Ed. Willey-Blackwell. 
14. Nicoară l., Muntean V., Ionescu N., 1979 – Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Ed.Tehnică Bucureşti. 
15. Tănăsescu Ioana, 2006, Peisagistică. Drumuri şi terasamente. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
16. *** Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme și exploatarea construcțiilor destinate parcării 

autoturismelor, indicativ NP 24-97. 
17. *** Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, NP 051-

2012. 
18. *** Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel și în sens giratoriu, indicativ 600 - 2000. 
19. ***STAS 10144/1 - 90. Drumuri. Profiluri transversale. Prescripții de proiectare. 
20. ***STAS 10144 - 91. Străzi. Trotuare, alei pietonale și piste de cicliști. 
21. ***STAS 10144/3 - 91. Străzi. Elemente geometrice. 
22. ***STAS 1137 - 68. Plăci de beton pentru pavaje. 
23. ***STAS 1139 - 87. Borduri de beton. 
24. ***ISO 128-24:1990. Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 24 : Linii utilizate în desenele de inginerie 

mecanică. 
 

Bibliografie Facultativă: 
***Legea 10-privind calitatea in constructii 
***Normativ ind AND 514-2000 Regulament privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile 
publice. 
***Normativ ind AND 504-93 Instrucţie privind revizia drumurilor publice. 
***Indicativ C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. 
***Indicativ C 149-87 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat. 
***indicativ C 22-92 Normatv pentru executarea îmbrăcăminţilor din beton de ciment la drumuri. 
***Indicativ C 173 – 86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. 
***Indicativ C 167-77 Normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor. 
***Indicativ C 182.87 Normativ privind execuitarea mecanizată a terasamentelor de drumuri (înloc.182-88). 
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***Indicativ C 175-75 Normativ pentru întreţinerea şi repararea drumurilor, a podurilor de şosea şi a construcţiilor aferente lor. 
***Indicativ C 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare. 
***Indicativ P 19-86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei şi la 

dezbateri realizate în cadrul ADPD Transilvania, workshopuri tematice, unde sunt discutate aspecte actuale şi de 

perspectivă privind modernizarea şi dezvoltarea drumurilor în România şi UE. 

 

 

 

10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Rolul şi importanţa transportului rutier, 
clasificarea drumurilor. 
Cunoaşterea tehnicilor constructive de 
amenajare a parcurilor şi grădinilor 
(infrastructuri, instalaţii, căi de 
comunicaţii). 
Principii de amenajare a intersectiilor 
giratorii. 
Marcaje rutiere. Căile de intrare. 
Racordări de colţ. Căile de ieşire. 
Insulele separatoare. 

 
 
 
 
 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
 
 
   
 

60% 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  

Însuşirea, scărilor, simbolurilor şi 
semnelor convenţionale utilizate la 
disciplina de drumuri şi terasamente. 
Realizarea profilurilor transversale de 
drum: mixt, tip km 10+840 – km 
21+025 etc şi a detaliilor de 
stratificaţie 
Propunerea de amenajare a spaţiului 
verde din insula centrală a unui sens 
giratoriu. 
Proiectarea unei suprastructuri moderne 

 
 
 
 

Predarea şi susţinerea orală a 
proiectului 

 
 

 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei stiinţifice 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 - Licenţă/Master/Doctorat.   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentală),   

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

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

 

Data completării 

08.09.2019 

Titular curs 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Arboricultură ornamentală 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 II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Fiziologia plantelor, Pedologie. 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la ecosistemele peisagistice. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, se pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. Ora 
de curs durează 50 de minute. În cazul cursurilor on-line, se vor adapta metodele de 
predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară după un program bine stabilit, se vor executa în 
câmp, cu executarea de activităţi specifice disciplinei. În cazul orelor susținute on-
line, se vor adapta metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoasca limbajul specific pentru disciplina de Arboricultură ornamentală.  
Să cunoască terminologia specifică disciplinei, utilizată la descrierea speciilor.  
Să-şi însuşească caracterele morfologice şi peisagistice ale speciilor lemnoase ornamentale.  
Să cunoască biologia plantelor lemnoase ornamentale care sunt folosite la amenajarea spaţiilor verzi  
Să recunoască speciile şi cultivarele de plante lemnoase ornamentale.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 
Să demonstreze capacitatea de a crea un ecosistem ornamental.  
Să poată elabora proiecte de utilizare a speciilor lemnoase onamentale pentru amenajarea de spaţii verzi.  
Să poată elabora activităţi ştiinţifice, referitoare la cultura plantelor lemnoase ornamentale.  
Să poată coordona şi executa activităţi de cercetare specifice disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la morfologia şi ecologia plantelor 
lemnoase ornamentale la nivelul exigenţelor, care să asigure recunoaşterea 
speciilor şi cultura acestora.  

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă specificul de cultură al fiecărei plante şi pe această bază să 
realizeze asocieri corecte de plante, care să reziste condiţiilor pedoclimatice din 
spaţiul verde respectiv.  
Să recunoască factorii care au influenţă asupra însuşirilor peisagistice 
(decorative) ale plantelor lemnoase ornamentale.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28  
(1 curs = 2 ore) 
Aspecte morfologice, biologice şi tehnologice ale 
speciilor lemnoase ornamentale folosite la amenajarea 
spaţiilor verzi:  
- Arbori răşinoşi utilizaţi în masive, grupuri, individual 
şi aliniamente.  
 
- Arbuşti răşinoşi utilizaţi în grupuri, individual, garduri 
vii şi forme tunse.  
 
- Arbuşti foioşi cu frunze persistente folosiţi în grupuri, 
individual, garduri vii şi forme tunse.  

Metode de predare 
 

 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 
 
 
 
7 prelegeri 
 
 
5 prelegeri 
 
 
2 prelegere 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
(1 lucrare practică = 2 ore) 
Recunoaşterea speciilor lemnoase ornamentale după 
caracterele morfologice ale scoarţei, ritidomului, 
coroanei, mugurilor, frunzelor, conurilor, seminţelor:  
- Arbori răşinoşi cu frunze persistente şi caduce.  
 
- Arbuşti răşinoşi cu frunze persistente.  
 
- Arbuşti foioşi cu frunze persistente.  
 
Colocviu.  

 
 
 
 
 
 
Studiu plantelor  
 
Studiu plantelor  
 
Studiu plantelor  
 
Verificarea cunoştinţelor în 
sală.  

 
 
 
 
 
 
4 lucrări laborator  
 
7 lucrări laborator  
 
2 lucrări laborator  
 
1 lucrare laborator  

Bibliografie Obligatorie:  
1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021 
2.  Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   
3. Zaharia D. et. al., 2008, Specii lemnoase ornamentale, Ed.Todesco, Cluj-Napoca.  
Bibliografie Facultativă: 
1. Iliescu Ana Felicia, 2008, Arboricultură ornamentală, Editura Ceres, București.  

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



 3

Pentru o îmbunătăţire şi actualizare permanentă a predării şi a conţinutului cursurilor cu cele mai recente teme şi 
probleme practice, cadrele didactice vor participa la diverse manifestări ştiinţifice, organizate în ţară sau străinătate, 
unde se vor întâlni cu specialişti din cercetare şi producţie, cu care vor dezbate cele mai actuale probleme, 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 cerinţelor faţă de factorii 
de mediu ale plantelor lemnoase din 
grupa arborilor şi arbuştilor răşinoşi.  
Cunoaşterea insuşirilor peisagstice 
(decorative) şi morfologice ale 
plantelor lemnoase ornamentale.  
Însuşirea denumirilor ştiinţifice şi 
populare ale speciilor şi cultivarelor 
care constituie obiectul de studiu şi 
modul de utilizare în spaţiile verzi 
precum şi tehnologia de cultură.  

 
 

Examen scris  
 
 
 
 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea plantelor lemnoase 
ornamentale: Arbori şi arbuşti 
răşinoşi, având la dispoziţie probele 
de componente ale plantelor care 
redau fidelcaracterele morfologice ale 
plantelor.  

 
 

Colocviu 
 

 
 
 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studenţii vor fi declaraţi promovaţi şi notaţi cu note de la 5 la 10 dacă vor face dovada cunoaşterii informaţiei ştiinţifice 
transmisă prin prelegeri şi lucrări practice. Nivelul cunoaşterii este de la accepabil (nota 5) la foarte bine (nota 10).  
Promovabilitatea este condiţionată de obţinerea de calificative echivalente cel puțin notei 5 (cinci) la toate 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). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

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

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. 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 0202020104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei DESEN ŞI REPREZENTĂRI GRAFICE 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

2.4. Anul de studiu II 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 Geometrie descriptiva, desen tehnic, desen si reprezentari grafice 1 

4.2. de competenţe Cultura generala 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul de „Desen şi reprezentări grafice” presupune familiarizarea studenţilor, încă 

de la primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale mesajului didactic: 

desene, scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme documentare şi de 
simulări 3d. Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este nevoie de: 

proiector multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de sonorizare.  

Studenţii trebuie să dispună de un caiet de desen, bloc de desen A3, mapa rigidă 

pentru desen de observaţie desfăşurat în exteriorul sălii de curs, în incinta 

USAMV, sau, în funcţie de tema, în alte amplasamente din Cluj-Napoca,  foi de 

desen, instrumente de desenat: linear, echer, creioane HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

creion mecanic, creioane colorate, guma de şters, guma plastică. .  

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea notiţelor de curs, folosirea mâinii 

libere, şi folosirea instrumentelor de desenat şi măsurat. Fiecare student va 

desfăşura o  activitate individuală care implică realizarea de reprezentări grafice a 

diferitelor teme prezentate la începutul lucrării de seminar. Disciplina academică se 

impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 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 7 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  5 

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  
  
  
  
  
 p

ro
fe

si
o
n
al

e - Sensibilizarea spiritului de observaţie şi de analiză critică;  
- Dezvoltarea dexterităţii şi a agerimii mâinii;  

- Dobândirea aptitudinilor de reprezentare tridimensională în perspectiva la 1 punct de fugă;  

- Dobândirea aptitudinilor de reprezentare tridimensională în perspectiva la 2 punct de fugă;  

- Dobândirea aptitudinilor de reprezentare în perspectivă a elementelor vegetale, de amenajare şi de 

anturaj; 

- Înţelegerea rolului culorilor în influenţarea stărilor fiziologice şi psihologice şi utilizarea lor pentru a 

creşte valentele plastice a reprezentărilor; 

- Dobândirea capacităţii de a surprinde şi reprezenta particularităţile mediului înconjurător folosind 

perspectiva la 2 puncte de fugă, utilizând culori şi hasuri pentru a pune în evidenţă umbre, contraste, 

materialitatea corpurilor; 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Înţelegerea conceptelor spaţiale şi filosofice abstracte folosite în proiectare şi dezvoltarea capacităţii de 

le reprezenta grafic şi de a le introduce în propriul vocabular; 

- Dezvoltarea capacităţii de a analiza spaţială, a proporţiei şi a relaţiilor dintre volume;  

- Capacitatea de a abstractiza realitatea tridimensională în entităţi geometrice simple în vederea unei mai 

bune înţelegeri a spaţiului construit şi amenajat; 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea abilităţilor necesare pentru a reprezenta, cu mâna liberă, perspectiva  

unei amenajări peisagere, cu umbre şi hasuri, policrom.  

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea capacităţii de a reprezenta grafic, monocrom şi policrom, în 

perspectivă,  elemente vegetale, elemente de mobilier urban, elemente de 

anturaj.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

C1: Introducere – Definirea conceptelor ce stau la baza percepției, reprezentării 

și comunicării vizuale; Istoria reprezentării în Perspectivă; Perspectiva în 

evoluția reprezentării artistice; Înțelegerea imaginii vizuale, fenomene 

subiective ale vederii, percepția geometriei formelor peisagere şi arhitecturale, 

anamorfoze, iluzii, corecţii optice; 

 

C2: Arta Perspectivei; Studiul perspectivei-noțiuni introductive în domeniul 
Perspectivei, sisteme de proiecție, clasificări ale Perspectivei, mecanismul 

geometric al Perspectivei; Perspective la unul şi două puncte de fugă;   

 

C3: Metoda lui Brunelleschi de construcție a perspectivei; Reprezentarea 

perspectivei pe tablou vertical, Metoda de construcție pas cu pas;  Perspectiva 

dependentă pe tablou vertical - Principii generale,  diferite metodele de 

construcție FF90 /OP;  

 

C4: Teoria compoziţiei în reprezentarea perspectivă. Identificarea punctelor 

focale, a centrelor de greutate şi manipularea privirii în reprezentarea unui 

spaţiu amenajat. Reprezentarea în perspectivă a diferitelor elemente specifice 

proiectării peisagere. Elemente de vegetaţi: acoperire sol – studiu textura –, 
graminee,  arbuşti, arbori, plante căţărătoare, elemente de mobilier urban, 

elemente de anturaj;  

 

C5: Metode libere de construcție a perspectivei - desen; Construcția pătratului , 

construcția cercului; Construcția cubului, construcția sferei; Divizarea dreptelor 

și a planelor, utilizarea diviziunilor perspective în desenul de peisagistica; 

 

C6: Perspectiva aeriană; Redarea profunzimii spațiului prin: gradația luminii și 

a umbrei, reprezentarea texturilor, culorii și a elementelor ambientale în 

prezentarea perspectivei peisagere; 

 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prelegere susţinută de 

scheme, schiţe, 

desene explicative, 

material video şi 

audio. Discuţii libere 

pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Obs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prelegerile 

vor fi online 

pe perioada 

pandemiei 

Covid;  
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C7: Umbrele și oglindirile în perspectivă – desen pas cu pas; Trasarea umbrelor 

în perspectivă; Clasificarea umbrelor în funcție de sursa de lumină și poziţia 

acesteia față de obiect; Construcția volumelor vegetale şi arhitecturale oglindite; 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 42 

 Schiţe de reprezentare la 1 punct de fugă;  

 Schiţa unei încăperi la un punct de fugă, în care direcţia principală de 

observare este perpendiculară pe tabloul perspectiv;  

 Schiţa unui spaţiu exterior la un punct de fugă, în care direcţia 

principală de observare este perpendiculară pe tabloul perspectiv;  

 Reprezentarea cu mâna liberă a corpurilor geometrice simple în 

perspectiva la 1 punct de fugă într-o compoziţie; 

 Schiţe de reprezentare la 2 puncte de fugă;  

 Schiţa unei clădiri din campusul USAMV – ICHAT sau Rectorat – la 2 

puncte de fugă;  

 Perspectiva aeriană a zonei campusului la 2 puncte de fugă;  

 Reprezentarea vegetaţiei arboricole şi arbustive la 2 puncte de fugă;   

 Reprezentarea cu mâna liberă a umbrelor proprii şi purtate în 

reprezentarea perspectivă la 2 puncte de fugă; 

 Reprezentarea cu mâna liberă în perspectivă a elementelor de 

vegetaţie, de mobilier urban şi de anturaj;  

 Reprezentarea perspectivă policromă a unei amenajări simple; 

 Realizarea unei amenajări de spaţiu public şi reprezentarea acestuia în 

perspectiva policromă cu hasuri şi umbre;  

 

 
 

 

 

Prezentarea temei de 

lucru  la inceputul 

celor 3 ore de 

laborator;sesiune de 

intrebari, executarea 

desenelor, corectura 

publica.  

 

 

 
 

 

Lucrarile de 

seminar se 

vor prezenta 

si corecta 

online pe 

perioada 

pandemiei 

Covid; 

 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. CRACIUN F.(2011), Desen si reprezentari grafice – curs 

2. VASIU R.. (2013) Desen si reprezentari grafice1, Cluj 

 

 

Bibliografie Facultativă: 

1. TANASESCU A.. –(1967)  Geometrie descriptiva si perspectiva, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti   

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul cursului si a lucrarilor practice a fost conceput si structurat intr-o maniera care sa raspunda nivelului actual al 

cerintelor comunitatii epistemice si a angajatorilor din domeniul programului de studiu prin tratarea unor probleme de 
mare actualitate contemporana: comunicarea grafica a conceptelor abstracte, folosirea unui limbaj universal intre diferite 

categorii de specialisti in proiectare.  

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea regulilor de 

reprezentare perspectivă la 1 şi 2 

puncte de fugă; 

 Abilitatea de a reprezenta un 

pătrat în cele 2 tipuri de 

reprezentări perspective studiate; 

 Abilitatea de a reprezenta 

corpurile geometrice simple în 

perspectivă;  

 Cunoaşterea regulilor de trasare a 

umbrelor proprii şi purtate a unor 

corpuri geometrice simple în 

perspectivă.  

Verificare pe parcurs – Proba 

practica: redactarea unui desen 
de peisagistica cu mana libera 

intr-un timp dat; 

 

 

 

 

 

 

50% 
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 Înţelegerea rolului culorilor în

reprezentările grafice;

 Cunoaşterea regulilor de bază ale

compoziţiei şi realizarea unui
ansamblu de forme expresive

grafic;

10.5. Seminar/Laborator  Capacitatea de a desena cu mâna

corpuri geometrice simple, în

perspectiva la 1 şi 2 puncte de

fugă, evidenţiind relaţiile

compoziţionale dintre acestea.

 Capacitatea de a reprezenta cu

mâna liberă elemente de

vegetaţie, obiecte de mobilier

urban şi elemente de anturaj,
monocrom şi policrom;

 Capacitatea de a concepe o

amenajare de principiu a unui

spaţiu public şi de a o reprezenta

grafic, policrom, în perspectivă.

10 lucrari de seminar cu o 

pondere totala de 50% si 1 

plansa finala la sfarsitul 

semestrului cu o pondere de 

50%  din nota finala pentru 
lucrarile practice. 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Efectuarea corect sau parţial corect a unor forme geometrice simple pătrat, dreptunghi, cerc, hexagon, pentagon, spirală 

şi a unor corpuri geometrice simple – cub, prisma dreptunghică, sfera, con, cilindru –  în perspectiva la unul şi două 

puncte de fugă, trasarea umbrelor proprii şi purtate pentru corpurile geometrice menţionate. 

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 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari dr. Arh. Razvan Vasiu 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 
Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0202020105 

 

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) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Reţele edilitare 
2.2. Titularul activităţilor de curs S.L. Dr. Ing. Moldovan Lavinia - Elena 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect S.L. Dr. Ing. Moldovan Lavinia - Elena 

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

Examen 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DS 
Obligativitate3 DI 

 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 

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

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice fiecare student va desfasura o activitate individuala cu 
materialele de laborator puse la dispozitie. La sfarsitul fiecarei lucrari studentii 
prezinta rezultatele la care au ajuns. . În cazul activității didactice desfășurate on-
line se vor adapta metodele de predare. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca limbajul tehnic specific retelelor edilitare. 
Sa recunoasca principalele elemente ale retelelor edilitare. 
Sa stapaneasca principiile de baza in functionarea retelelor edilitare. 
Sa cunoasca tehnologiile de realizare a retelelor. 
Sa isi insuseasca principiile de dimensionare a principalelor elemente componenete ale retelelor edilitare. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa poata utiliza un limbaj tehnic specific. 
Sa recunosca in teren principalele retele edilitare. 
Sa inteleaga constrangerile impuse de retelele edilitare in activitatea peisagistica. 
Sa poata determina pierderile de presiune liniare şi locale; 
Sa poata alege conductele (de distributie a apei). 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala - 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 



 2

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea noţiunilor  de specialitate predate la curs precum şi a metodologiei de 

dimensionare a reţelelor edilitare. 
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga modul de functionare principaleleor tipuri de retele edilitare. 

Recunoasterea elementelor de retele edilitare. 
 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

1. Reţele edilitare. Noţiuni introductive. 
 
2. Sisteme de alimentare cu apă: componente, scheme, 
soluţii de captare a apei subterane 

 

3. Sisteme de alimentare cu apă: soluţii de captare a 
apei de suprafata 

 

4. Sisteme de alimentare cu apă: notiuni privind 
aductiunea apei 

 

5. Sisteme de alimentare cu apă:  solutii de 
inmagazinare/stocare a apei 

 

6. Sisteme de alimentare cu apă:  notiuni generale de 
tratare a apei 

 

7. Sisteme de alimentare cu apă:  solutii tehnice pentru 
tratarea apei 

 

8. Sisteme de alimentare cu apă: notiuni de distribuţie 
a apei 

 

9. Sisteme de alimentare cu apă: staţii de pompare. 
 

10. Dimensionarea reţelelor de distribuţie a apei 

potabile: Tehnologii utilizate pentru realizarea reţelelor 
de alimentare/distribuţie a apei potabile.  

 

11. Dimensionarea reţelelor de distribuţie a apei 

potabile. Materiale utilizate pentru realizarea reţelelor 
de alimentare/distribuţie a apei potabile.  

 

12. Colectarea apelor meteorice.  Notiuni generale. 
Studii de caz 

 

13. Retea de alimentare cu energie electrică. 
Iluminatul ambiental exterior 

 

14. Amenajări de sisteme de desecare-drenaj. Notiuni 
generale. Elemente componente şi tehnologii utilizate. 
Exemple de calcul 

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Unităţi de măsură pentru presiune. 
2. Determinarea pierderilor de presiune liniare. 

Exemple de calcul 
3. Determinarea pierderilor de presiune locale. 

Exemple de calcul 
4. Calculul debitului optim de captare a apelor 

subterane 
5. Calculul de dimensionare pentru colectarea 

apelor meteorice. 
6. Retea de alimentare cu energie electrica. Calcul 

luminotehnic 

 
 
Studiu si calcul individual. 
Studiu si calcul individual. 
 
Studiu si calcul individual. 
 
Studiu si calcul individual. 
 
Studiu si calcul individual. 
 
Studiu si calcul individual. 
 

 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
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7. Retea de alimentare cu energie electrica. 
Trasare profil de drum dat si amplasarea 
corespunzatoare a stalpilor proiectati utilizand 
programe CAD 

Studiu individual. 1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Note de curs 
2. Pop FLORIN., ş.a, „Proiectarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune”, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 

1990. 
3. Gheorghe BADEA -  “Instalaţii de alimentări cu apă, canalizare, sanitare şi de gaze”, Editura IPC-N, 1982. 
4. Valeriu Blidaru - Irigatii si desecari, Ed. Didactica si Pedagogica, 1969 
5. N. Rotaru, M. Teodorescu, I. Pislarasu, Alimentari cu apa – Editura Tehnica, 1981 
6. NP – 062 – 02 - Normativ pentru proiectare sistemelor de iluminat rutier si pietonal  

 
Bibliografie Facultativă: 

1. I7   - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 100 V c.a. şi 1500 V 
c.c.  

2. I22 - Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţilor  

3. GP 052-00 - Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000V c.a şi 1500V c.c, 2000. 
4. PE 107/1995 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice 
5. SR – 4163 – Alimentări cu apă - Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul. 
6. STAS – 3051 – Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. 
7. SR – 8591 – Reţele edilitare subterane - condiţii de amplasare. 
8. STAS 6290 – Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de telecomunicaţii. 
9. STAS 9312 – Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificarea cunostintelor de baza  
Examen scris (subiecte/grila) si 
examen oral 

60 % 

10.5. Seminar/Laborator  

Elaborarea calculelor prevazute la 
lucrarile de laborator 
Elaborarea proiectului privind 
calculul luminotehnic 

 
 
Sustinerea proiectului printr-o 
prezentare tip powerpoint 

 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la proiect si participarea la lucrarile practice sunt condiţii de promovabilitate a examentului. 

 

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 Septembrie 2020 
 

Titular curs 
S.L. Dr. Ing. Moldovan Lavinia 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
S.L. Dr. Ing. Moldovan Lavinia 

 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202020106 

 

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) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Construcții ornamentale și tehnice 

2.2. Titularul activităților de curs Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

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

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD*  

Obligativitate3 DI 

 

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

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu 

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

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

Distribuția 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 10 

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

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activități  - 

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Informatică, Geometrie descriptivă şi perspectivă 

4.2. de competenţe Desen şi reprezentări grafice, Estetica mediului ambiant, Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, Drumuri şi terasamente 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfășurare 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 desfășurare 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 

practice necesare în proiectarea asistată de calculator. Se folosesc materiale specifice 

fiecărei lucrări, documentarea, mijloace de informare şi de formare a deprinderilor 



 2 

practice, participarea activă la toate etapele proiectului după o prealabilă instruire 

asupra fiecărei etape de lucru.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e Dobândirea cunoștințelor, abilitaților și competențelor care să acopere toate aspectele referitoare la 

construcțiile și materialele specifice proiectelor de arhitectură peisagistică: 

- capacitatea de a concepe proiecte care să corespundă atât cerinţelor estetice, cât şi cerinţelor tehnice; 

- cunoștințe corespunzătoare despre probleme fizice şi tehnologii, precum şi despre funcția construcțiilor ornamentale 

și a materialelor în peisagistică; 

- capacitatea tehnică de a concepe construcții care să îndeplinească cerinţele utilizatorilor, respectând totodată limitele 

impuse de buget şi de reglementările în domeniul construcțiilor; 

- cunoștințe corespunzătoare despre industrii, organizații, reglementări şi proceduri care intervin în procesul de 

concretizare a proiectelor de amenajare a peisajului; 

- cunoștințe corespunzătoare despre materiale, construcții și practici sustenabile. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 

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

rigoare 

Dezvoltarea competenţelor de responsabilitate prin punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobandite la orele de 

curs printr-un proiect individual. Autonomie şi responsabilitate – prin deciziile pe care fiecare viitor peisagist trebuie 

să le ia privind modul de rezolvare al tuturor problemelor legate de construcțiile ornamentale și materialele de 

construcție necesare în amenajarea peisajului; 

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. Achiziții valorice şi atitudinale 

care depășesc domeniul arhitecturii peisajului dar care au implicații directe asupra proiectului de peisagistica. 

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. Dezvoltare personală şi profesională – prin dobândirea cunoștințelor specifice domeniului 

construcțiilor ornamentale și tehnice -  dar care au aplicație directă în activitatea viitoare a unui peisagist. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea relației între material și arhitectura peisajului oferă un instrument critic ce 

permite conceperea unui peisaj amenajat trecând prin componenta sa materială. 

Examinează materialele, construcțiile, metodele și reglementările legislative utilizate 

în arhitectura peisajului cu accent pe materialele și tehnicile sustenabile de 

construcție. Însușirea de către studenți a cunoștințelor relaționate cu construcţiile 

ornamentale şi tehnice, cu noţiuni caracteristice Peisagisticii. 

7.2. Obiectivele specifice Noțiuni de bază a responsabilităților legale locale, naționale ale peisagiștilor în ceea 

ce privește standardele profesionale de proiectare, construcție și practică privind 

sănătatea, siguranța și bunăstarea publică. 

Oferă o înțelegere de bază a standardelor profesionale de proiectare, construcție și 

practică privind materialele, construcțiile ornamentale și metodele aplicate.    

Oferă o înțelegere de bază a rolului peisagistului în elaborarea planurilor, detaliilor și 

documentațiilor referitoare la construcțiile ornamentale și tehnice dintr-un proiect de 

peisagistică. 

Oferă o înțelegere de bază a estimării costurilor.  

 

8. Conținuturi 

 

8.1. CURS 

Număr de ore - 14 

 

Introducere, generalități, scurt istoric  

 

1. Mobilier utilizat în amenajarea spațiilor verzi și a spațiilor 

publice urbane  

 

Materiale folosite în construcții 

 

Materiale și tehnici sustenabile utilizate în amenajarea 

peisajului 

Metode de predare 

 

  

1 Prelegere 

 

 

1 Prelegeri 

 

1 Prelegeri 

 

1 Prelegere  

 

Observaţii 
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Construcții cu rol decorativ în peisagistică  

 

Construcții cu rol utilitar în peisagistică  

 

Norme de proiectare 

1 Prelegere 

 

1 Prelegere 

 

1 Prelegere 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 28 

 

Studii de caz – vizitarea a două sit-uri și identificarea 

elementelor construite, a materialelor utilizate, analiza 

modalităților de integrare în sit – Crearea unui portofoliu 

cu fotografii, schițe și analize detaliate bazate pe observare 

 

Construcții ornamentale și tehnice, mobilier urban, 

materiale/texturi – biblioteci de obiecte și texturi digitale 

disponibile. 

 

Construcții ornamentale și tehnice, mobilier urban – 

crearea unor obiecte unicat după o temă dată (ținându-se 

cont de stil, caracteristicile unui sit, categorii de 

utilizatori). 

 

Materiale utilizate în peisajul amenajat – selectarea 

materialelor pentru elementele constructive ale unui sit 

(ținându-se cont de stil, caracteristicile unui sit, categorii 

de utilizatori).  

 

Aplicații, specificații tehnice – dezvoltarea planului și 

detaliilor specifice elementelor construite dintr-un peisaj 

amenajat – dezvoltarea unui proiect integrat bazat pe 

informațiile acumulate  

 

Realizarea unei machete la scară a unui element de 

mobilier urban 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 

Prelegere + activitate individuală 

 

 

 Bibliografie Obligatorie: 

 

 Note de curs, Boancă Păunița Iuliana 

 Constructing Landscape: Materials, Techniques, Structural Components 2009. Astrid Zimmermann, Birkhauser. 

 The Innovative Use of Materials in Architecture and Landscape Architecture: History, Theory and Performance, 

2014, Caren Yglesias, McFarland (February 1, 2014) 

 Materials for Sustainable Sites: A Complete Guide to the Evaluation, Selection, and Use of Sustainable Construction 

Materials, 2010, Meg Calkins, Wiley; 1 edition (March 8, 2010) 

 LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

 

Bibliografie Facultativă: 

 Sustainable Landscape Construction, Third Edition, A Guide to Green Building Outdoors, 2018, Kim Sorvig and J. 

William Thompson, Island Press 

 Time Saver Standards for Landscape Architecture 1988. Charles W. Harris and Nicholas T. Dines, McGraw-Hill. 

 The Professional Practice of Architectural Detailing 1987. Osamu A. Wakita, Richard M. Linde, John Wiley and 

Sons. 

 The Architect’s Studio Companion – Technical Guidelines for Preliminary Design 1989. Edward Allen and Joseph 

Lano, John Wiley and Sons. 

 The Art of Landscape Details 1999. Niall Kirkwood, John Wiley and Sons. 

 Building Construction Illustrated, Third Edition 2000. Francis D.K. Ching, John Wiley and Sons. 

 Landscape Construction, Second Edition 2004. David Sauter, Thomson Delmar Learning 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Conţinutul disciplinei vizează problematica specifică cerinţelor profesiei, colaborărilor cu specialişti din domenii conexe. 

Disciplina - odată însușită, din punct de vedere al principiilor şi metodelor de lucru - e uşor transferată din sfera teoretică în 

sfera practică productivă.  

Cursul și laboratoarele practice vor constitui o bază solidă pentru elementele construite specifice peisajului amenajat cu 

accent pe înțelegerea și pregătirea unui set complet de documentații tehnice pentru proiectele de arhitectura peisajului. 

Include metode și procedee necesare transpunerii ideii într-un plan complet, tehnic, precis, ușor de înțeles. Aprofundează 

principiile, procesul și tehnicile referitoare la suprafețe, materiale, ziduri de sprijin, pavaje, corpuri de iluminat, elemente 

construite ornamentale și tehnice, mobilier urban etc. 

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 
Nivelul cunoștințelor dobândite în 

cadrul cursului 
Verificare pe parcurs 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Susținerea proiectelor  
Două expuneri/prezentări 

orale 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

examenul scris și la susținerea orală a proiectelor de laborator 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 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

 

Titular laborator/seminarii 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu  
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Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020109 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

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

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Urbanism si amenajarea teritoriului 1, Istoria parcurilor si gradinilor, Geometrie descriptiva, 

Estetica mediului ambiant. 

4.2. de competenţe Notiuni de cultura generala, vedere in spatiu. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul de „Urbanism si amenajarea teritoriului” presupune conditii similare celor 

din semestrul 1, din punctul de vedere al canalelor de comunicare a mesajului 
didactic. Pentru desfasurarea cursurilor este nevoie de: proiector multimedia, 

tableta grafica, tabla de scris, instalatie de sonorizare.  

Studentii trebuie sa dispuna de un caiet de cursuri obisnuit si evetual instrumente 

de desenat. Disciplina universitara se impune pe toata durata de desfasurare  a 

cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In desfasurarea lucrarilor de seminar vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati: 

 lucrari practice in laboratorul disciplinei,

 lucrari practice in Campusul Universitatii,

 studiu individual si redactarea unei „Analiz(a)e a tesutului urban”;

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

- Capacitatea de a diferentia prevederile documentatiilor  de urbanism in raport cu cele de amenajarea 
teritoriului; 

- Capacitatea de a colecta date relevante in analizarea unui sit (urban sau rural): reglementari urbane, 

vecinatati, fond construit existent, cartare si analizare vegetație existenta, topografia terenului, ape, 

influențe climatice, parcelar, bilanțul teritorial existent;   

- Identificarea elementelor caracteristice de morfologie urbana- trama stradala, parcelar, tesut urban;  

- Capacitatea de a identifica si analiza obiectiv elementele de structura urbana- cadrul urban si dotarile 

urbane;  

- Dobândirea unor cunoştinţe de bază în problematica gestionării cadrului urban, cu accent pe rolul 

spaţiilor libere amenajate, relaţiile dintre spaţiile construite şi cele amenajate, elemente de proiectare şi 

analiză urbană. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Intelegerea laturii sociale, economice si arhitecturale a modelelor urbanistice contemporane si integrarea 
elementelor peisagere in proiectarea urbana in perspectiva dezvoltarii durabile; 

- Cunoașterea și aplicarea unor metode și tehnici eficiente de comunicare și transmitere de informații 

relevante, identificarea de roluri profesionale și/sau organizatorice în cadrul unor echipe inter și 

pluridisciplinare, în proiecte, studii, cercetări și procese de planificare spațială; 

- Înțelegerea interdependenței dintre diferitele niveluri și scări ale amenajării teritoriului locuit; 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților și competențelor necesare 

inginerului peisagist a cărui activitate profesională se exercită și în domeniul 

urbanismului. 

7.2. Obiectivele specifice - Familiarizarea prin intermediul proiectului cu metodele, convențiile și actele 

normative implicate în proiectarea de reabilitare urbană şi peisageră  la nivel 

de PUZ (Plan urbanistic zonal) şi detalii;  

- Documentarea în situ, analiza datelor culese și alcătuirea diagnosticului 
situației existente a unui fragment de zonă urbană (potențial rezidențială), la 

scările 1:2000, 1:1000, folosind sistemul de reprezentare standardizat; 

- Elaborarea proiectului de reabilitare şi amenajare urbanistică al unei zone la 

scări diferențiate: 1:2000 – 1:500; 

- Apelul la cadrul normativ în vigoare privind urbanismul și amenajarea 

teritoriului şi aplicarea acestora  în cadrul proiectului; 

- Familiarizarea cu rolurile diferiților actori care participă la elaborarea unui 

proiect de reabilitare urbană şi urbanism;  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

C1: Amenajarea teritoriului- scop, abordare, cadru legislativ, cadru institutional; 

Dezvoltarea regionala- aspecte generale, regiuni de dezvoltare, dezvoltarea regionala 

in Romania; Dezvoltarea durabila- principiu de baza in amenajarea teritoriului;  

C2: Corelarea planurilor de amenajarea teritoriului cu planurile de urbanism- 

caracterul director si caracterul reglementator al planurilor;  

C3: Intocmirea documentatiilor de urbanism. Studiul elementelor caracteristice 

documentatiilor de tip RGU, PUG, RLU, PUZ, PUD, autorizatie de constructie si 

certificat de urbanism; Analizarea reglementarilor urbane aferente unei parcele sau 

unui fragment al cadrului urban;  

C4: Organizarea cadrului urban - Structura orașului; Tipuri de organizare spațială a 

orașului; Funcțiuni principale; Criterii de organizare ale cadrului urban; Parcelarul: 

Noțiuni de bază; Criterii de organizare; Fondul construit – Relatii compozitionale: 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

Prelegere 

susţinută de 

scheme,schiţe, 

desene 
explicative, 

material video şi 

audio.Discuţii 

libere pe teme 

date; 

Studii de caz; 

 

Obs. 

 

 

 

 

 

Prelegerile 

vor fi 

online pe 

perioada 
pandemiei 

Covid; 
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dominanta si contrast, axe si centre de organizare, ritmul, proportia si scara; Efecte 

plastice utilizate in compozitie: de perspectiva, lumina, culoare, texturale;  

C5: Dotările urbane: Principalele rețele de dotări ale orașului (administrativ-politice, 

educatie, cultură, sanătăte, comerț, servicii, odihnă și agrement, sport, culte, 

gospodarire comunala, comunicatii, turism, alte dotări speciale); Relații, distribuție și 

grupare a dotărilor urbane; Zonificarea functionala a orașului; Unitati teritoriale de 

referinta; Probleme specifice; Indicatori urbani – POT, CUT și bilanț teritorial;  

C6: Zona de circulație a orașului: Formele de circulație: Zona de circulație pietonală; 
Zona de circulație velo, Zona de transport public în comun, Zona de circulație 

carosabilă; Tipuri de trame stradale; Tipuri de străzi; Profilul stradal; Intersecții 

rutiere; Criterii de amplasare a locurilor de parcare și a garajelor; Elemente de 

proiectare a parcărilor și a garajelor;  

C7: Spațiile urbane publice ale orașului; Rolul și semnificația spațiilor urbane 

publice; Rețeaua de spații publice a orașului; Tipuri și funcțiuni; Scara spațiilor 

publice; Obiective de proiectare; Proiectare de detaliu a spațiilor urbane publice. 

C8: Zona verde a orașului: Atributele spatiilor verzi in contextul urban; Rețeaua de 

spații verzi a orașului; Categoriile de spații verzi urbane; Obiective de proiectare; 

Proiectarea de detaliu a spațiilor verzi ale orașului;  

C9: Evolutia spatiilor verzi importante de pe teritoriul Romaniei; Analizarea unor 

studii de caz: Cluj-Napoca, Timisoara, Avrig,  Craiova, Bucuresti, Iasi;  

C10: Centrul orașului: Rolul și semnificația zonei centrale a orașului; Structura 

centrului; Relații funcționale și spațiale în zona centrală a orașului; Amplasarea 

centrului în oraș, Funcțiuni și specializarea spațială a centrului, Acces si circulație în 

zona centrală, Centrul istoric al orașului; Obiective de proiectare in zone centrale 

constituite. 

C11: Zona rezidențială a orașului: Noțiuni de bază; relații funcționale și spațiale între 

locuință și vecinătăți; Dotări în zonele rezidențiale; Forme de locuire individuală și 

colectivă; Criterii si elemente de proiectare a zonei rezidențiale a orașului. Categorii 

de spatii verzi raportate la tipul de locuire;  

C12: Colectarea de date asupra sitului de intervenție: Materialul cartografic; 

Întinderea și limita sitului de intervenție; Topografia terenului; Structura terenului; 
Ape; Cartare si analizare vegetație existenta ; Reglementari urbane in vigoare; 

Influențe climatice din mediul înconjurător- studiu de insorire, curenti de aer 

dominanti; Parcelarul; Utilizarea terenurilor; Bilanțul teritorial existent; Fondul 

construit existent; Zona de circulație; Factori socio-economici; Studiu si chestionar 

sociologic; 

C13: Analiza datelor colectate din sit: Plan de măsuri urbanistice; Analiza relațiilor 

în teritoriu și a conexiunilor; Analiza compatibilității funcționale și a zonelor 

edificabile; Analiza reglementărilor existente obligatorii; Analiza deficiențelor și a 
conflictelor urbanistice; Planul de măsuri urbanistice. 

C14: Proiectul de urbanism: Abordări metodice în proiectarea urbanistică; 

Obiectivele proiectelor de urbanism; Tipuri de proiecte urbanistice; Mijloace de 

reprezentare convențională în proiectul de urbanism; Scări uzuale de reprezentare;  

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

 Efectuare analiză a cadrului urban – relaţii compoziţionale, identificare 

elemente dominante şi subordonate pentru o zonă dată;  

 Efectuare analiza de dotări urbane, identificare categoriilor de dotări dintr-un 

areal anume, raza de servire a acestora, frecventa medie de utilizare, profilul 

utilizatorilor;  

 Identificare reglementări urbane conform PUG şi RLU pentru un perimetru 

anume;   

 Colectare date asupra sitului de intervenție: Material cartografic, topografia 
terenului, structura terenului, ape, cartare şi analizare vegetație existenta, 

 

La orele de 

seminar vor fi 

analizate si 

evaluate  temele  

de casă şi munca 

de pe teren a 

studenţilor. 

Disciplina 

presupune munca 

in echipa, 

 

Lucrarile 

de seminar 

se vor 

prezenta si 

corecta 

online pe 

perioada 

pandemiei 

Covid; 
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influențe climatice din mediul înconjurător - studiu de însorire, curenţi de 

aer dominanţi, parcelar,  utilizarea terenurilor, bilanțul teritorial existent, 

fondul construit existent, zona de circulație, factori socio-economic studiu şi 

chestionar sociologic; 

 Analizare date colectate pe sit şi din alte surse;

 PROPUNERE DE REABILITARE URBANĂ a unui areal dat - funcţiuni,

circulaţii, vegetaţie;

prezentare in plen 

şi vizite pe teren;  

 Bibliografie Obligatorie: 
1. LAURIAN R.. (1977) Urbanismul în România, Bucureşti

2. KOSTOFF S. (1999) The city shaped, Londra

3. SITE C.., (1992), Arta construirii oraselor, Bucureşti

4. TRIŞCU A. (1985), Spaţii urbane pietonale, Bucureşti

5. VASIU R. (2015) Dezvoltarea sustenabila si revitalizarea peisajului urban, Ed. Riso Press, Cluj Napoca
6. 

Bibliografie Facultativă: 

1. FARR D.. –(2008)  Sustainable urbanism. Urban design with nature, New Jersey

2. HALL P.  –(1999) Oraşele de mâine, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului si a lucrarilor practice a fost conceput si structurat intr-o maniera care sa raspunda nivelului actual al 

cerintelor comunitatii epistemice si a angajatorilor din domeniul programului de studiu prin tratarea unor probleme de 

mare actualitate contemporana: analiza multicriteriala a cadrului urban, identificarea oportunitatilor de dezvoltare in 

perspectiva situatiei urbane contemporane.  

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Expresivitatea plastică a soluţiei

prezentate;

 Coerentă prezentării;

 Creativitatea soluţiei de reabilitare

urbană propuse;

 Gradul de absorbţie a informaţiilor

teoretice prezentate la cursuri;

 Respectarea temei de proiectare;

 Sustinere orala, PPT si 

poster a unui proiect 

complex de urbanism – 

Proiect de reabilitare 

urbana a unui fragment dat 

(PUD/PUZ)  

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Claritate reprezentare grafică;

 Nivel de detaliere;

 Compatibilitate specii propuse;

 Paginare şi expresivitate planse;

Proiecte de specialitate  

Reabilitare urbana 

fragement Cluj-Napoca 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Capacitatea de a diferenţia (argumentând totodată) cu succes documentaţiile de urbanism de cele de amenajarea 

teritoriului. Capacitatea de a efectua un bilanţ teritorial. Capacitatea de a face o propunere de reabilitare urbană care să 

vină cu minime îmbunătăţiri faţă de situaţia actuală.  

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Data avizării în 

departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 
Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020110 

 

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) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Plante floricole şi de gazon 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 DS 2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen  

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 Botanică 
4.2. de competenţe Fiziologie, Protecţia plantelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor. 
Prelegerile se expun oral, utilizând planşe, diapozitive, video, proiector, organe 
proaspete sau conservate. Se pune accent pe învăţarea interactivă. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi, în câmp, seră sau 
laborator în funcţie de specificul temei. Studenţii execută lucrările necesare, 
urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Recunoaşterea speciilor floricole 
Formarea deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru utilizarea speciilor floricole în amenajări 
peisagistice  
Capacitatea de a supraveghea şi de a participa la dezvoltarea sistemelor 
tehnologice aferente producerii şi îngrijirii platelor floricole 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea gândirii ştiinţifice, familiarizarea viitorului specialist cu procesele producerii şi îngrijirii plantelor 

floricole anuale, bienale şi perene. Spirit de echipă, cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect si la timp, 
conştientizarea importanţei cercetării proprii legata de învăţare (biblioteca, internet), cultivarea disciplinei în 
munca. 

 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul şi lucrările practice oferă studenţilor informaţii despre cele mai 

răspândite specii floricole din sortimentul ţării noastre. 
7.2. Obiectivele specifice Asimilarea noţiunilor legate de: particularităţile morfologice şi decorative, 

cerinţele faţă de factorii de mediu şi utilizarea speciilor floricole în amenajarea 
spaţiilor verzi. De asemenea, disciplina face referiri la amenajarea şi întreţinerea 
peluzelor şi prezintă cele mai utilizate specii pentru gazon. 

 
8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Noţiuni introductive în floricultură. Clasificarea speciilor floricole.  
2. Particularităţi morfologice ale speciilor floricole 
3. Relaţiile plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină, apă, aer, 

temperatură, substrat de cultură. Înmulţirea speciilor floricole 
4. Caracterizarea peisagistică a speciilor floricole 
5. Prezentarea speciilor floricole utilizate în amenajări peisagistice  
    Plante floricole anuale decorative prin flori (caracteristici generale, 

particularităţi ecologice, utilizare): Ageratum, Alyssum, Calendula, 
Anthirrhinum, Begonia, Callistephus, Celosia, Centaurea, Cleome, 
Chrysanthemum, Clarkia, Coreopsis, Cosmos, Dianthus, Dimorphoteca, 
Gaillardia, Gazania, Godetia, Gypsophilla, Helianthus, Impatiens, Lobelia, 
Lavatera, Mattiola, Mirabilis, Nemesia, Nicotiana, Nigella, 
Messembrianthemum, Petunia, Phlox, Portulaca, Rudbeckia, Salvia, 
Scabiosa, Sanvitalia, Tagetes, Tropaeolum, Tithonia, Verbena, Zinnia. 

6. Specii floricole cu inflorescenţă persistentă: Ammobium, Helipterum, 
Gomphrena, Helichrysum, Limonium. 

7. Specii floricole volubile şi agăţătoare: Ipomoea, Lathyrus, Cobaea 
Thumbergia 

8. Specii floricole ornamentale prin frunze: Althernanthera, Coleus, 
Echeveria, Gnaphalium, Iresine, Santolina, Cineraria, Pyrethrum 

9. Plante floricole bienale (particularităţi morfologice, ecologice, 
utilizare): Althaea, Bellis, Campanula, Cheiranthus, Dianthus, Digitalis, 
Myosotis, Lunaria, Viola 

10. Plante floricole perene: (particularităţi morfologice, ecologice, utilizare): 
     Hemicryptophyte: Aubretia, Aquilegia, Chrysanthemum, Delphinium, 

Dianthus, Dicentra, Paeonia, Papaver, Rudbeckia, Lychnis, Oenothera, 
Lupinus, Linum, Knipophia, Iberis, Helianthemum. 

11. Geophyte rustice şi semirustice: Allium, Arum, Chionodoxa, Colchicum, 
Convallaria, Corydalis, Crocus, Eranthis, Frittilaria, Galanthus, Lilium, 
Hyacinthus, Iris, Liatris, Muscari, Narcisus, Tulipa, Scilla, Ranunculus, 
Agapanthus, Anemone, Canna, Dahlia, Gladiolus, Polyanthes, Crocosmia, 

12. Ferigi ornamentale utilizate în amenajările peisagistice: Adiantum 
pedatum, Adiantum venustum, Asplenium trichomanes, Athyrium filix-
femina, Cryptogramma crispa, Dryopteris marginalis, Dryopteris 
spinulosa Dryopteris filix-mas, Dryopteris cristata, Matteucia orientalis, 
Matteucia pensylvanica, Onoclea sensibilis, Osmunda regalis, Osmunda 
cinnamomea, Phyllitis scolopendrium, Polypodium vulgare, Polystichum 
aculeatum, Polistichum munitum, Polystichum setiferum, Polistichum 
acrostichoides, Thelyopteris palustris, Thelyopteris oreopteris, 
Thelyopteris hexagonoptera 

13. Graminee ornamentale utilizate ca plante întregi în amenajarea 
spaţiilor verzi: Alopecurus pratensis, Arundinaria fortunei, Arundo donax, 
Carex elata, Carex oshimensis, Carex pendula, Calamagrostis epigeios, 
Cortaderia selloana, Glyceria maxima, Miscanthus sinesnis, Pennisetum 
villosum, Stipa gigantea 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 

Observaţii 
 

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

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
1. Prezentarea sectorului şi protecţia muncii în sectorul de floricultură, seră, 

câmpuri didactice.  
2. Producerea materialului săditor floricol: metode de semănat 
3. Producerea materialului săditor floricol: repicat 
4. Lucrări de îngrijire a răsadurilor 
5. Recunoaşterea speciilor floricole în faza de răsad 

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

 
 
2 ore 
 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
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6. Pregătirea organelor vegetative Dahlia, Canna, Gladiolus etc. în vederea 
plantării lor în spaţii verzi   

7. Înmulţirea vegetativă: butăşirea, marcotaj, despărţire 
8. Înfiinţarea culturilor floricole în câmp prin semănat 
9. Înfiinţarea culturilor floricole în câmp prin răsad 
10. Lucrări de îngrijire aplicate culturilor floricole anuale, bienale, perene 
11. Recunoaşterea speciilor, varietăţilor şi soiurilor prezentate la curs în faza 

de decor (după port, frunze, flori) 

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

4 ore 
 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
6 ore 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Dumitraş, Adelina, 2006, Plante floricole şi de gazon, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca. 
2. Dumitraş, Adelina, 2010, Compoziţii florale utilizate în amenajări peisagistice, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca. 
3. Preda M., Floricultură, Ed. Ceres Bucureşti. 
4. Toma F., 2002, Floricultură şi gazon (I), Ed. Cris Book Universal, Bucureşti. 
5. Toma F., 2002, Floricultură şi gazon (II), Ed. Cris Universitas Company, Bucureşti 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. x x x, 1990, Grande Enciclopedia des Plantes et Fleurs des Jardin, Bordas, Paris.  
2. Reviste de specialitate. 

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

In vederea identificarii unor 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 câmp şi laborator şi 
constă în recunoaşterea 
speciilor floricole predate 
la curs. 

Este prevăzută o 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   0202020112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticol 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Drumuri şi terasamente 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

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

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum   Geometrie descriptivă, Topografie şi desen tehnic, Matematică, Sistematizare şi urbanism 

4.2. de competenţe 
Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la calcularea scării unui plan, secţiuni 

longitudinale şi transversale, detalii. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, prezentarea acestuia se face prin proiecţii, care conţin un 
număr semnificativ de imagini descriptive, formate video, însoţite de informaţie 
structurată concis pentru o mai bună însuşire. Studentii pot adresa întrebari 
referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei 
de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe 
durata prelegerii, telefoanele mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea bibliografiei, fiecare student va 
desfăşura o activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţia 
studentului. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a 
lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoasca  limbajul specific pentru disciplina Drumuri şi terasamente. 
Să înteleagă metodologia de întocmire a temelor de proiectare şi a proiectelor de execuţie în concordanţă cu 
normativele şi standardele în vigoare. 
Să identifice criteriile de performanţă impuse elementelor de construcţii pentru realizarea condiţiilor optime de 
amenajare a peisajului. 
Cunoaşterea teoretică şi practică a criteriilor de stabilizare a taluzurilor, malurilor şi terenurilor degradate. 
Să creeze soluţii potrivite de amenajare peisageră care include proiectarea de alei, scări, rigole de scurgere, taluzruri etc. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator + proiect 1+1 

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 7 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

3.4.4. Tutorială 3 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a realiza un proiect de amenajare peisageră. 
Să poată dezvolta multiple soluţii privind propunerea de amenajare şi reamenajare a unui spaţiu verde ales, care 
include o sistematizare pe verticală a terenului, fiind necesare utilizarea unor tehnici constructive însuşite la curs. 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii cu referire la 
evoluţia tehnicilor aplicate în construcţia şi estetizarea terasamentelor. 
Să participe la activităţile de cercetare propuse de disciplină (workshopuri, colaborări, simpozioane studenteşti). 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să însuşească cunoştinţele referitoare la drumuri şi terasamente la nivelul 

exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice 

Să înţeleagă principiile de bază ale proiectării unui drum şi anexele acestuia. 

Să analizeze aspectele principale, teoretice şi practice, ale tehnicilor şi metodelor 

ce pot fi aplicate în vederea realizării unui drum şi amenajării zonelor verzi 

aferente acestuia, în funcţie de condiţiile locale şi utilizarea de  materiale 

specifice. 

Să cunoască normele de proiectare,  simbolurile şi reprezentările specifice. 
 

8. Conţinuturi 
 

 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

1. Terasamente. Caracteristicile fizice ale pământurilor. 
Clasificarea pământurilor. Îmbunătăţirea pământurilor. 
Profilul transversal al terasamentelor.  
 

2. Execuţia terasamentelor. Lucrări pregătitoare. 
Consolidarea şi protejarea taluzurilor cu ajutorul 
vegetaţiei.  
 

3. Consolidarea şi protejarea terasamentelor prin metode 
clasice şi moderne. 
 

4. Influenţa apei asupra comportării terasamentelor. 
Colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă. 
Dimensionarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a 
apelor. 
 

5. Colectarea şi evacuarea apelor subterane.  
 

6. Drenuri. Clasificarea drenurilor. Drenuri orizontale. 
 

7. Deformaţiilor terasamentelor şi cauzele lor. Tasări, 
surpări, eroziuni, alunecări. 
 

8. Materiale de construcţii pentru lucrări de consolidare 
şi reabilitare a traseelor. 
 

9. Traversări. Definiţii. Poduri. Introducere şi istoric 
 

10. Elementele podului. Factorii ce influenţează 
amplasarea podurilor. Studiu privind albia cursurilor de 
apă. 
 

11. Studii de amplasament pentru construcţia podurilor.  
Poduri peste ape curgătoare cu albie majoră şi minoră. 
 

12. Studiul terenului de fundare pentru amplasament. 
Clasificarea lucrărilor de regularizare. 
 

13. Materiale de construcţie pentru lucrările de 
regularizare. Lucrări de regularizare de tip uşor. 
 

14. Consolidări de maluri. Consolidări de maluri sub 
apă. Podeţe 

 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 

 

Observaţii 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore - 28  
1. Modalități de amenajare peisageră a terasemanetelor 
degradate.  
2. Consolidarea şi stabilizarea terasamentelor din spațiile 
urbane și periurbane. 
3. Ziduri de sprijin. Proiectarea scărilor. 
4. Elemente constructive ale terasamentelor. Secţiuni. 
Detalii tehnice. 
5. Construirea machetei topografice. Studiu de caz 
individual. 

 
 
 

 
 

Proiect 
individual 

 
 
 

2 lucrări – 4 ore 
 

2 lucrări – 4 ore 
 

2 lucrări – 4 ore 
2 lucrări – 4 ore 

 
2 lucrări – 4 ore 
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6. Evacuarea apelor de suprafaţă. 
7. Memoriu tehnic justificativ. Antemăsurători. Deviz 
tehnic de lucrări. Caiet de sarcini. 
8. Prezentarea proiectului 

2  lucrări – 4 ore 
 

1 lucrare – 2 ore 
1 lucrare – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Andrei R., 1991, Ghiduri practice pentru execuţia terasamentelor. Ed.Tehnică, Bucureşti. 
2. Cheng Y.M., Lau C.K., 2017, Slope Stability Analysis and Stabilization: New Methods and Insight, Second Edition, CRC Press. 
3. Chira C., 2005, Întreţinerea drumurilor, Ed.Mediamira, Cluj-Napoca ISBN 973-713-027-8. 
4. Duncan Michael, Wright Stephen, 2005, Soil strength and slope stability, Ed. John Wiley and Sons, New York. 
5. Gray H. Donald, Sotir B. Robbin, 2018, Biotechnical and Soil Bioengineering Slope Stabilization: A Practical Guide for Erosion 

Control, John & Wiley Sons. 
6. Jercan S., 1980, Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Ed.Didactică şi pedagogică, Bucureşti. 
7. Lucaci Ghe., şi col., 2000, Construcţia Drumurilor. Ed.Tehnică Bucureşti, ISBN 973-31-1506-1. 
8. Nicoară l., Muntean V., Ionescu N., 1979, Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Ed.Tehnică, Bucureşti. 
9. Sauter David, 2010, Landscape constructions. Third edition, Ed. Cengage Learning. 
10. Tănăsescu Ioana, 2006, Peisagistică. Drumuri şi terasamente. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
11. Legea pentru aprobarea ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor M.o. nr.158/22 apr.1998. 
12. Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale M.O.nr.138 

bis75 apr.1998. 
13. O.G. 43/1998 privind regimul drumurilor, republicată şi  aprobată prin Legea nr.82/1998. 

Bibliografie Facultativă:  
***Legea 10-privind calitatea în construcții 
***Normativ ind AND 514-2000 Regulament privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice. 
***Normativ ind AND 504-93 Instrucţie privind revizia drumurilor publice. 
***Indicativ C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. 
***Indicativ C 149-87 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat. 
***indicativ C 22-92 Normatv pentru executarea îmbrăcăminţilor din beton de ciment la drumuri. 
***Indicativ C 173 – 86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. 
***Indicativ C 167-77 Normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor. 
***Indicativ C 182.87 Normativ privind execuitarea mecanizată a terasamentelor de drumuri (înloc.182-88). 
***Indicativ C 175-75 Normativ pentru întreţinerea şi repararea drumurilor, a podurilor de şosea şi a construcţiilor aferente lor. 
***Indicativ C 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare. 
***Indicativ P 19-86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la Simpozionul Naţional de Siguranţa Circulaţiei şi la 

dezbateri realizate în cadrul ADPD Transilvania şi ASOP România, unde sunt discutate aspecte actuale si de perspectiva 

privind modernizarea şi dezvoltarea drumurilor în România şi UE. 
 

10. Evaluare 
 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

Terasamente. Clasificare. Execuţia şi 
consolidarea acestora. 

Influenţa apei asupra comportării 
terasamentelor. 

Colectarea şi evacuarea apelor 
subterane şi de suprafaţă. Drenuri. 

Traversări - Poduri 
Consolidări de maluri 

Examen 

scris 

 

 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  

Realizarea planului existent a sitului 
studiat  

Soluții tehnice utilizate pentru 
stabilizarea terasamentelor din sit și 

evacuarea apelor de suprafață 
Detalii şi secţiuni 

Memoriu tehnic justificativ 
Antemăsurători 

Deviz pe categorii de lucrări 

 

 

 

Predarea şi susţinerea orală a 

proiectului 

 

 

 

 

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 - Licenţă/Master/Doctorat.   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentală),   

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

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

Data completării 

03.09.2020 

Titular curs 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020113 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Îmbunătățiri funciare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Adela HOBLE 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Adela HOBLE 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Topografie; Pedologie; Fiziologia plantelor; Botanică horticolă; Ecologie; Desen tehnic 
4.2. de competenţe Interpretare planuri topografice; Întocmire profil longitudinal; Întocmire profil transversal; 

Studiul apei în viața plantelor. Calcule aritmetice, geometrice și trigonometrice; Interpretare date 
din teren și date de laborator; Analize ale impactului activităților umane asupra mediului. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la proiectarea 
și exploatarea sistemelor de îmbunătățiri funciare. Studentul are obligativitatea de a 
nota aspectele referitoare la dimensionarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Vor 
fi respectate regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne sau 
generale. Termenul examenului este stabilit de comun acord.  Activitatea 
didactică fiind defășurată online, metodele de predare se adaptează 
platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

În cadrul disciplinei de îmbunătățiri funciare este prevăzută întocmirea unui 
portofoliu pentru care se va face și prezentarea teoretică a acestuia. Portofoliul este 
axat pe amenajări locale de îmbunătățiri funciare: irigații, desecări-drenaje și 
combaterea eroziunii solului. Studenții vor beneficia de îndrumarea directă și 
permanentă a cadrului didactic. Studentul are obligativitatea să prezinte portofoliul 
întocmit. Pentru transmiterea informațiilor se vor utiliza prezentări în format 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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PowerPoint, Excel și Word. 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
Cunoașterea și înțelegerea limbajului specific și frecvent utilizat în proiectareași exploatarea lucrărilor de 
împunătățiri funciare, desprinse din hidraulică, hidrologie, hidrografie și hidrogeologie. 
Cunoașterea forțelor care acționează asupra elementelor hidrotehnice. 
Cunoașterea presiunii și vitezei în toate punctele masei de lichid în mișcare. 
Studiul proprietăților apelor. 
Studiul legilor care dirijează distribuția apelor și influențează modificările cantitative și calitative ale apelor. 
Studiul influenței reciproce dintre apă și ceilalți factori naturali și antropici în vederea dimesnionării optime a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 
Prognoza evoluției elementelor hidrologice și hidrogeologice. 
Rezolvarea problemelor specifice de proiectare a sistemelor de îmbunătățiri funciare: 

• Interpretarea datelor necesare în proiectarea sistemelor de îmbunătățiri funciare; 
• Identificarea problemelor cauzate de deficitul de apă, excesul de umiditate și acțiunea mecanică 

a apei asupra solului; 
• Dimensionare optimă din punct de vedere hidraulic; 
• Reprezentare grafică a elementelor componenete sistemului propus; 
• Aprecierea proceselor tehnologice pentru implementarea unui sistem de îmbunătățiri funciare, 

în funcție de factorii cauzali și condiționali ai degradării solului; 
• Estimare costuri de investiție. 

Rezolvarea problemelor specifice de întreținere și exploatare a sistemelor de îmbunătățiri funciare. 
Estimare cheltuieli de exploatare și întreținere. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Executarea responsabilă a analizei textului științific specific disciplinei de Îmbunătățiri funciare.  

Elaborarea notelor de calcul utilizate în proiectarea și dimensionarea sistemelor de îmbunătățiri funciare  locale. 
Familiarizarea cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă din sectorul proiectării și 
exploatării sistemelor de îmbunătățiri funciare. 
Conștientizarea nevoii de formare continuă și utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea cunoștințelor necesare amenajărilor locale de îmbunătățiri funciare 
– gestionarea apelor pluviale și întreținerea hidroameliorativă a amenajărilor 
peisagere. 

7.2. Obiectivele specifice Prezentarea elementelor componente sistemului de îmbunătățiri funciare; 
Prezentarea calculelor hidraulice generale utilizate în dimensionarea: 

• sistemelor de îmbunătățiri funciare locale; 
• construcțiilor hidrotehnice (lucrări de artă). 

Prezentarea aspectelor economice privind proiectarea, executarea, exploatarea și 
întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Obiectul disciplinei de îmbunătățiri funciare în 
contextul arhitecturii peisajului. Trăsături 
caracteristice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 
Impactul terenurilor degradate asupra calității peisajului. 
Clasificarea terenurilor degradate. 
2. Surse de apă cu impact asupra peisajului: 

• noțiuni de hidrologie; 
• noțiuni de hidrografie;  
• noțiuni de hidrogeologie; 
• bazine de acumulare. 

3. Concepții despre irigarea amenajărilor peisajere. 
(a) factori care determină necesitatea irigației; 
(b) principalele însușiri ale solului care au influență 
asupra regimului hidric al acestuia; 
(c) consumul de apă al plantelor decorative; 
(d) surse de apă pentru irigarea spațiilor verzi; 
(e) elementele regimului de irigație; 
(f) tehnica irigării; 
(g) automatizarea sistemelor de irigație; prognoza și 

Metode de predare 
 

Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică.  
 
 
 
Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică.  
 
 
 
Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică și 
analitică. 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

2 ore 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
6 ore 
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avertizarea udărilor; 
(h) exploatarea și întreținerea sistemelor de irigație 
aferente spațiilor verzi. 
4. Concepții despre combaterea excesului de apă: 
(a) cauzele execesului de umiditate din sol; 
(b) metode pentru desecarea terenurilor; construcții 
aferente rețelei de desecare; 
(c) desecarea depresiunilor mici închise; 
(d) drenajul terenurilor; tipuri de drenuri și drenaj;  
(f) îndiguirea terenurilor inundabile. 
5. Noțiuni generale despre procesul de eroziune: 
(a) factori care influențează eroziunea solului; 
(b) clasificarea eroziunii solului; 
(c) mecanismul procesului de eroziune; 
(d) dezvoltarea formațiunilor eroziunii în adâncime; 
(e) metode de prevenire și combatatere a eroziunii 
solului: 

• gestionarea terenurilor în pantă; 
• sisteme de cultură specifice terenurilor în pantă; 
• lucrări de modelare a suprafeței versanților; 
• lucrări speciale de reținere a scurgerilor de apă 

de pe versanți; 
• lucrări transversale de reducere a apantei 

formațiunilor torențiale; 
• lucrări agro-silvice pentru combaterea eroziunii 

în adâncime; 
6. Metode de prevenire și combatere a deplasărilor 
de teren: 
(a) caracterizare generală a deplasărilor de teren; 
(b) clasificarea lucrărilor de prevenire și combatere a 
deplasărilor de teren. 

 
 
 
Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică și 
analitică. 
 
 
 
 
Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică și 
analitică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică și 
analitică. 
 

 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
 
 
8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore 
 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
1. Noțiuni de hidraulică, hidrologie, hidrometrie 
necesare în proiectarea amenajărilor și contrucțiilor 
hidrotehnice utilizate în managementul peisajului. 
Dimensionarea bazinelor de reținere a apei. 
Dimensionarea canalelor. 
2. Dimensionarea unui sistem de irigație specific unei 
amenajări peisajere. 
 
3. Dimensionarea drenurilor 
 
 
4. Nivelarea și terasarea terenurilor 
 
 
5. Amplasarea rețelei de drenaj pe terenuri periclitate de 
alunecări 
 
6. Dimensionarea zidurilor de sprijin. 

 
 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 
 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 
Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 
calcul. Studiu individual 

 
 
2 lucrari de consolidare 
cunoștințe – 4 ore 
 
 
1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 
 
 1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 
 
1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 
 
1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 
 
1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
Dîrja M., V. Budiu, Îmbunătăţiri funciare. Combaterea excesului de umiditate pe terenurile agricole, 209 pagini, 
Editura AcademicPres, Cluj – Napoca, 2006; 
Luca E., V. Budiu, Ana Ciotlaus, Adela Hoble, 2013, Exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare/ Irigatii, Editia a 
II-a, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
Bibliografie Facultativă: 
Cîmpeanu S., I Pleșa, Al. Ene, 2002, Proiectarea lucrărilor de irigație, desecări-drenaje și combaterea eroziunii solului, 
București. 

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

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Consultare caiete de sarcini. Familiarizarea cu sistemul de 
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achiziții publice – licitații din domeniul îmbunătățirilor funciare.  Prezentarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, și a 
Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare. 

10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Va fi testat gradul de însuşire a 
noţiunilor şi conceptelor legate de 
lucrările de îmbunătățiri funciare 
aplicate la scara peisajului. 

- Sumativă (E) 

 
60% 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Se va evalua gradul de:  
- întocmire note de calcul; 
- întocmire desene. 

Portofoliu compus din studii 
individuale, note de calcul, 
scheme și ilustrații. 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5), predarea notelor de calcul și a 
documentațiilor din cadrul temelor lucrărilor practice, în termenul prestabilit. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 
 

Titular curs 
Șef de lucrări Dr. Adela Hoble 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef de lucrări Dr. Adela Hoble 

 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 

Prof. univ. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020115 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Arboricultură ornamentală 2 

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 II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Pedologie, Fiziologia plantelor, Ecologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la ecosistemele peisagistice. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Ora de curs durează 50 de minute şi este însoţită de proiecţii. În cazul 
cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările de seminar se execută dupa un program dinainte stabilit, iar activităţile 
sunt specifice disciplinei. În cazul orelor susținute on-line, se vor adapta metodele 
de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoască limbajul specific disciplinei de Arboricultură ornamentală  
Să cunoască terminologia specifică dispiplinei utilizată la descrierea speciilor.  
Să-şi înseşeasca caracterele morfologice şi peisagistice ale speciilor lemnoase ornamentale  
Să cunoască biologia plantelor lemnoase folosite în amenajarea spaţiilor verzi  
Să recunoască speciile şi cultivarurile de plante lemnoase ornamentale  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a crea un ecosistem ornamental  
Să poată elabora proiecte de utilizare a speciilor lemnoase ornamentale, în amenajarea de spaţii verzi  
Să poată elabora activităţi ştiinţifice referitoare la cultura plantelor lemnoase ornamentale  
Să poată dirija şi executa activităţi de cercetare specifice disciplinei  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la morfologia şi ecologia plantelor 
lemnoase ornamentale, la nivelul exigenţelor, care să asigure recunoaşterea 
speciilor şi cultura acestora  

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă specificul de cultură al fiecărei plante şi pe această bază să  
Să inţeleagă specificul de cultură al fiecărei plante şi pe această bază să 
realizeze asocieri corecte de plante, care să reziste condiţiilor pedo-climatice din 
spaţiul verde respectiv  
Să cunoască factorii care au influenţe asupra însuşirilor peisagistice ale plantelor 
lemnoase ornamentale   

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 (1 curs = 2 ore) 
Aspecte morfologice, biologice şi tehnologice ale 
speciilor lemnoase ornamentale  
Arbori foioşi decorativi prin habitus pentru masive, 
aliniamente şi grupuri  
Arbori foioşi decorativi prin flori şi fructe pentru 
grupuri, individual, aliniamente  
Arbuşti foloişi decorativi prin habitus pentru grupuri, 
garduri vii, forme tunse  
Arbuşti foioşi decorativi prin flori şi fructe pentru 
individual şi grupuri  

Metode de predare 
 

 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 
5 prelegeri 
 
 
2 prelegeri 
 
4 prelegeri 
 
3 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  (1 lucrare practica = 2 ore) 
Recunoaştere speciilor lemnoase ornamentale după 
caracterele morfologice ale scoarţei, ritidomului, 
coroanei, mugurilor, frunzelor, florilor, fructelor:  
Arbori foioşi decorativi prin habitus  
Arbori foioşi decorativi prin flori şi fructe  
Arbuşti foioşi decorativi prin frunze  
Arbuşti foioşi decorativi prin flori şi fructe  
 
Verificarea cunoştinţelor  
 

 
 
 
 
 
Studiu plantelor  
Studiu plantelor  
Studiu plantelor  
Studiu plantelor  
 
Verificarea cunoştinţelor în 
sală.  

 
 
 
 
 
3 lucrare laborator  
3 lucrari laborator  
4 lucrări laborator  
3 lucrări laborator 
 
1 lucrari laborator  

 
 Bibliografie Obligatorie: 
        1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021 
        2.  Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   

3. Zaharia D. et. al., 2008, Specii lemnoase ornamentale, Ed.Todesco, Cluj-Napoca. 
Bibliografie Facultativă: 

1. .Iliescu Ana Felicia, 2008, Arboricultură ornamentală, Editura Ceres, București.  
2. Vişoiu Dagmar, 2004, Speciile lemnoase ornamentale din România. Ed. Eurobit, Timişoara  

 
 
 



 3

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 
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 cerinţelor plantelor 
lemnoase ornamentale, arborilor şi 
arbuştilor, faţă de factorii de mediu  
Cunoaşterea însuşirilor peisagistice 
ale speciilor lemnoase ornamentale, 
aspecte morfologice şi perioada de 
manifestare.  
Însuşirea denumirii ştiinţifice şi 
populare a plantelor lemnoase, modul 
de utilizare în spaţiile verzi, 
tehnologia de cultură  

 
Examen 

scris 
 
 
 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea plantelor lemnoase 
ornamentale: arbori şi arbuşti foioşi, 
având la dispozitie probe de 
componente ale plantei, care să redea 
fidel componente morfologice ale 
plantei  

Verificare la sfarsitul perioadei 
de predare 

 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studenţii vor fi declaraţi promovaţi şi notaţi de la 5 la 10 dacă vor face dovada cunoaşterii informaţiei ştiinţifice 
transmisă prin prelegeri şi lucrări practice. Nivelul cunoaşterii este de la acceptabil, la foarte bine. Promovabilitatea este 
condiţionată de obţinerea de calificative echivalente cel puţin notei 5 la toate 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). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

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

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. 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 0202020116 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Peisagistică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Urbanism și amenajarea teritoriului, Arboricultură, Plante floricole și de gazon.  

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

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

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

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să recunoască şi să identifice speciile de plante. 

Consolidarea cunoştiinţelor teoretice.  

Stabilirea componentelor care trebuie implementate în spaţiul verde. 

Studiul terenului ce urmează a fi amenajat şi stabilirea strategiei de amenajare. 

Amenajare de noi spatii verzi şi întreţinerea celor existente (măsurători, lucrări de defrişare, lucrări de tăiere, 

plantare etc.) 

Analizarea şi stabilirea în spaţii verzi existente a componentelor prevăzute în proiectele ce urmează a fi executate 

Întelegerea ideii şi a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi. 

Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însusească cunoştiintele primite de la cursuri și să le aplice. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască speciile de plante utilizate în amenajări. 

Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întrținerea unui 

spațiu verde. 

Sa cunoască uneltele necesare pentru întreținerea spațiilor verzi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

Determinarea speciilor de plante 

Instructaj cu privire la modul de funcționare și modul 

corect de utilazare a uneltelor și mașinilor în 

peisagistică. 

Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi. 

 

 

Studiul plantelor 

Demonstrații practice de 

utilazare a mașinilor și 

uneltelor. 

Lucrări specifice de 

întreținere spații verzi. 

 

 

20.lucrări practice 

10. lucrări practice 

 

 

90. lucrări practice 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
ZAHARIA, D., ADELINA DUMITRAŞ, A. ZAHARIA,2008, Arboricultură ornamentală, Ed. Todesco,Cluj-Napoca 
practice Ed. AcademicPres Cluj Napoca, Rodica Vârban, A.Stoie, Doina Stana, Botanica sistematică, îndrumător de lucrări practice,  
2009, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca,  

 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu managerii de Garden Center-uri, ai firmelor specializate pe amenajări 

peisagere, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât 

în România cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

Stabilirea componentelor care trebuie 

implementate în spaţiul verde. 

 Verificare practică si teoretică 

 

30% 
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practice Să recunoască şi să identifice speciile 

de plante. 

Activitatea şi gradul de implicare la 

lucrările de întreținere a campusului 

USAMV Cluj. 

30% 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

practică este conditia de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020317 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Sociologie 

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 II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare        VP 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DFac 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  

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 intrebări referitoare la conținutul 

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

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

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

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfasura o  activitate de cercetare individuala. Se vor realiza discuţii 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 1 

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări  

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 2 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4  - 
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interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Se vor dezbate principalele 

teme ale sociologiei. Metodele de cecetare vor fi explicate şi exemplificate. 

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
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Competenta de a analiza şi sintetiza informaţii sociale; abilitatea de a identifica fenomene si procese sociale; 

abilitatea de a utiliza instrumente de cercetare specifice sociologiei; capacitatea de  a explica fenomene şi procese 

sociale; îmbunătăţirea  capacităţii de a investiga cauzele diferitelor fenomene sociale; capacitatea de a analiza 

date, de a interpreta rezultatele cercetărilor și de a înțelege dimensiunile sociologice ale esteticii peisajului. 

Capacitatea de a realiza studii si cercetari sociologice şi de a  propune soluţii pentru îmbunătăţirea problemelor 

constatate; capacitatea de a  elabora şi de a  pune în practică politici și măsuri de redresare socială; cap 

 Însuşirea de către studenţi a principalelor aspecte privind dinamica schimbărilor din spaţiul social din România. 

aștpacitate acitate de organizare si planificare 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Competența de a proiecta şi conduce cercetări stiintifice pe teme sociale, studii de piaţă şi comunicare publică; 

coordonarea unor activităţi de analiză socială; capacitatea de a aborda pluriparadigmatic problematica sociala; 

cunoasterea teoriilor sociologice privind fenomenele, faptele si actiunea sociala. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu problemele de bază ale sociologiei în contextul 

viitoarei lor integrări în viaţa socio-economică a ţării şi a adaptării lor la 

realităţile sociale caracteristice economiei de piaţă. 

7.2. Obiectivele specifice Abilitatea studentilor de a identifica fenomene si procese sociale, înţelegerea 

realitatilor sociale, precum si dobandirea competentei de a realiza cercetări 

stiintifice pe teme sociale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Obiectul şi problematica sociologiei  

   Constituirea sociologiei ca ştiinţă 

   Temele majore ale sociologiei 

   Funcţiile şi importanţa sociologiei 

   Dezvoltarea rurală din perspectivă sociologică 

Metode şi tehnici de cercetare în sociologie 

   Cadru teoretic. Designul cercetarii. 

   Ancheta sociologică și sondajul de opinie 

   Chestionarul ca instrument al cercetării sociologice 

   Interviul 

   Observația 

   Experimentul 

   Analiza documentelor 

   Metode sociometrice 

Individul, grupul şi societatea 

   Personalitatea umană. Definiţii şi tipologii  

   Personalitate de bază, personalitate de status 

   Poziţie, status şi rol social 

   Grupurile sociale 

   Globalizarea 

   Socializarea 

Familia şi gospodăria 

   Definiţii și clasificări 

   Funcţii ale familiei  

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 
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   Tipuri de familii şi gospodării 

   Familia şi societatea contemporană 

Stratificarea şi mobilitatea sociala 

   Aspecte teoretice. Cauze ale stratificării 

   Tehnici de stratificare. Efectele stratificării 

   Tipuri de mobilitate sociala.  

   Caracteristici ale mobilităţii sociale contemporane 

Comunitatea rurală din perspectiva teoriei 

organizaţionale.  

   Cooperativa agricolă, sisteme cooperatiste, actualitatea 

şi viitorul asociaţiilor agricole. 

    Estetica peisajului din perspectiva sociologică 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere  

 

 

 

 

O prelegere 

 

 

 

 

O prelegere 

 

O prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Obiectul şi problematica sociologiei  

   Temele majore ale sociologiei 

   Funcţiile şi importanţa sociologiei 

    Dezvoltarea rurală din perspectivă sociologică 

Metode şi tehnici de cercetare în sociologie 

   Cadru teoretic. Designul cercetarii. 

   Ancheta sociologică și sondajul de opinie 

   Chestionarul ca instrument al cercetării sociologice 

   Interviul 

   Observația 

   Experimentul 

   Analiza documentelor 

   Metode sociometrice 

Individul, grupul şi societatea 

   Personalitatea umană. Definiţii şi tipologii  

   Grupurile sociale 

   Globalizarea 

   Socializarea 

Familia şi gospodăria 

   Definiţii și funcţii ale familiei  

   Tipuri de familii şi gospodării 

   Familia şi societatea 

Stratificarea şi mobilitatea sociala 

   Tehnici de stratificare. Efectele stratificării 

   Tipuri de mobilitate sociala.  

   Caracteristici ale mobilităţii sociale contemporane 

Comunitatea rurală din perspectiva teoriei 

organizaţionale.  

   Cooperativa agricolă, sisteme cooperatiste, actualitatea 

şi viitorul asociaţiilor agricole. 

  Estetica peisajului din perspectiva sociologică 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Realizarea si prezentarea  

unor referate teoretice.  

 

 

Proiectarea unor cercetări 

stiintifice pe teme sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

3 seminarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

1 seminar 

 

 

 

1 seminar 

1 seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cucerzan, M. – Introducere în sociologie, Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2010. 

2. Rotaru, T.; P. Iluţ – Sociologie. Ediţia a II-a. Cluj-Napoca, Edit. Mesagerul, 1996. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Gusti, D. – Opere. Vol. I-IV. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968 

2. Rotariu,T., Iluţ, P.- Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Edit. Polirom, Iaşi, 1999 

3. Giddens, A. – Sociologie. Edit. BicAll, Bucureşti, 2000 

4. Boudon, R. – Tratat de Sociologie, Edit. Humanitas, 2005 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoașterea obiectului şi 

problematicii sociologiei, a metodelor 

şi tehnicilor de cercetare în sociologie 

(designul cercetarii, ancheta 

sociologică, interviul, observația, 

experimentul, analiza documentelor) 

  Cunoașterea unor aspecte privind 

personalitatea umană, grupul,  

societatea, globalizarea, socializarea,  

 familia şi gospodăria, satul (structură 

și tipologie), stratificarea şi 

mobilitatea socială, aspectele 

sociologice care vizează dezvoltarea 

rurală sau estetica arhitecturii 

peisajului. 

   

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică 

cursanții vor pregăti materialele, 

temele şi aplicaţiile care vor fi 

prezentate şi evaluate de către cadrul 

didactic.  

Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

 Un test de verificare a 

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice 

(referate teoretice si 

cercetari). 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării 

08/09/2020 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020318 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

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

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 3
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Conținut2 DC

Obligativitate3 DFac

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

1
din care: 
3.2. curs

- 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 14
din care: 
3.5.curs

- 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 5

3.7. Total ore studiu individual 38
3.8. Total ore pe semestru 52

3.9. Numărul de credite4 2

 



6. Competențe specifice acumulate
C

om
pe

te
nț

e
pr

of
es

io
na

le
   

  

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

bunelor practici etc.

C
om

pe
te

nț
e

tr
an

sv
er

sa
le

   
   

  

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

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

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

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

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

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

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

8. Conţinuturi
8.1.CURS Metode de predare Observații

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
 Număr  de ore – 14 
The Scope of Ecology 
Horticulture in Europe 
Horticulture in the US
Fundamentals of Florestry 
Tree Growing Practices 
Vegetable Growing in Europe 
Test

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

Observații (1 seminar= 1
oră/săptămână)

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

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

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



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

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

10. Evaluare

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

Pondere din
nota finală

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

Verificare pe parcurs Verificare pe
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25%

Frecvență 
25%

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
---

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020322 

 

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) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 3 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări  

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

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

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 
studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

 

Lecţia 1 - Şcoala alergării 
 

Tema 1: Alergare cu joc de gleznă, cu genuchii sus și cu 

pendularea gambei la spate 

 

Tema 2: Baschet- poziția fundamentală și deplasările în 

teren 

 

 

 

Lecţia 2 

 

 

Prelegere 

 

 
Lucrare practica 

 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Tema 1: Alergare laterală cu paşi încrucişaţi, cu 

paşi adăugaţi, pe teren variat 

 

Tema 2: Bachet- schimbările de direcție 
 

 

Lecţia 3 

 

Tema 1: Alergare cu pas lansat de viteză, 

alergare accelerată 

 

Tema 2: Baschet- săriturile, pirueta și lucrul de brațe și 

jocul de picioare 

 

 

Lecţia 4  - Şcoala săriturii 
 

Tema 1: Sărituri pe loc cu desprindere pe două 

picioare, pe loc cu desprindere  pe un  picior 

 

Tema 2: Baschet- ținerea, prinderea și pasarea mingii 

 

 

Lecţia 5  

 

Tema 1: Sărituri pe, de pe şi peste obstacole și 

săritura în lungime de pe loc 
 

Tema 2 : Baschet- driblingul și aruncarea la coș 

 

 

Lecţia 6 – Tenis de camp 

 

Tema 1: Priza rachetei, poziţia fundamentală 

 

Tema 2: Noţiuni de bază- lovitura de dreapta 

 

 

Lecţia 7  
 

Tema 1: Lovitura de dreapta – lovirea mingii și 

finalul loviturii 

 

Tema 2: Notiuni de bază- deplasarea în teren 

 
Norme de control 

 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 
 

 

 

 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 
 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

 

 

 

 

Lucrare practica 

 
 

Lucrare practica 

 

 

 

 

Lucrare practica 

 

Lucrare practica 

 

 

 
 

Lucrare practica 

 

 

Lucrare practica 

Bibliografie Obligatorie: 

- Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.  

- Tatu, T., Plocon, E., Atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.  

- www.edu.ro/programe 

- Baciu A., Moise D (2008) - Metodologia instruirii in tenisul de camp Ed. Napoca Star, Cluj -Napoca  

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

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

Napoca Star, Cluj- Napoca 

- Hrişcă, Aristeea; Predescu, Teodora; Negulescu, Corneliu, Baschet. Curs de bază, IEFS, Bucureşti, 1987.  

- Timofteev, M., Tehniques des sports Les Basket-Ball, Editions B.M., Paris 1988. 

- Pop H, Roman G, Baschet- teorie și metodică, Editura Napoca Srar, Cluj – Napoca 2003 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

 

 

http://www.edu.ro/programe
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10. Evaluare 

 

Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 
nota finală 

 

 

 

10.1. Seminar/Laborator  

 Notare de seminar (prezenţă, activitate)- 

calificativ 

 Lectie de verificare – norme de control 1,00ecţie de verificare – 3 

  

 

 

Este prevazuta o 

verificare pe parcurs 

 

10% 

30% 

 

30% 

 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

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

Titular lucrari 
laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Ioan BUNEA 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020320 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

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

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 4
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Conținut2 DC

Obligativitate3 DFac

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

1
din care: 
3.2. curs

- 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 14
din care: 
3.5.curs

- 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 5

3.7. Total ore studiu individual 38
3.8. Total ore pe semestru 52

3.9. Numărul de credite4 2

 



6. Competențe specifice acumulate
C

om
pe

te
nț

e
pr

of
es

io
na

le
   

  

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

bunelor practici etc.

C
om

pe
te

nț
e

tr
an

sv
er

sa
le

   
   

  

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

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

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

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

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

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

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

8. Conţinuturi

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
Număr  de ore – 14 
Plants of Importance to Horticulture
Medicinal Plants
Horticulture and Business
Business correspondence
Academic Writing
Test

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

Observații (1 seminar= 
1 oră/săptămână)

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

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

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



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

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

10. Evaluare

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

Pondere din
nota finală

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

Verificare pe parcurs Verificare pe
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25%

Frecvență 
25%

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
---

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Conf. dr. Ioan-Claudiu Bunea
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202020323 

 

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) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

si terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 

din care: 3.2. curs 

 
- 3.3.seminar/laborator/proiect 1 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări  

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 14 

3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

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

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

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul 

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi 

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 
studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lectie organizatorica 

 
Lectia 1- tenis de camp 

 

Tema 1: Noţiuni de bază – lovitura de stânga 

 

Tema 2: Noţiuni de bază – deplasarea în teren 

 
 
 

 

Lecţia 2 

 

 

Prelegere 

 
 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 
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Tema 1: Aşezarea în teren şi pregătire pentru 

lovirea mingii 

 

Tema 2: Lovirea şi finalul loviturii- lovirea de stânga 

 
 

Lecţia 3 

 

Tema 1: Lovirea mingii – Serviciul 

 

Tema 2: Lovitura de stânga – pregătirea pentru lovirea mingii 

şi jocul de picioare 

 

 

Lecţia 4 – Volei 

 
Tema 1: Poziţiile fundamentale 

 

Tema 2: Deplasările în teren si pasa 

 

 

Lecţia 5 

 

Tema 1: Plonjonul 

 

Tema 2: Serviciul și lovitura de atac 

 
 

Lecţia 6 

 

Tema 1: Blocajul 

 

Tema 2: Preluare din serviciu 

 

 

Lecţia 7 

 

Tema 1: Preluare din atac 

 
Tema 2: Preluare în cadrul autodublării 
 

 

Lucrari practice 

 

 

 
Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

Lucrari practice 
 

 

Lucrari practice 

 

 

 

 

Lucrari practice 

 

 

Lucrari practice 
 

 

 

 

Lucrari practice 

 

Lucrari practice 

 

 

 

Lucrari practice 

 
Lucrari practice 

 Bibliografie Obligatorie: 

- MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)Tenis pentru începători Edit.Garamond,Cluj-Napoca 
-  Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca Baciu A (2008) -Antrenamentul in 

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

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

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

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

Nu este cazul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

10. Evaluare 

 

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

Pondere din 

nota finală 

10.1. Seminar/Laborator     



 4 

 

Notare de seminar 

(prezenţă, activitate)- 

calificativ 
 

 

Lectie de verificare – norme 

de control  

 

 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

 

30% 
 

30% 

 

 

 

 

 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

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

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr. dr. Oana Maria Orban 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030101 

 

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) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Plante floricole şi de gazon 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 DS 2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen  

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 Botanică 

4.2. de 
competenţe Fiziologie, Protecţia plantelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor. 
Prelegerile se expun oral, utilizând planşe, diapozitive, video, proiector, organe 
proaspete sau conservate. Se pune accent pe învăţarea interactivă. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi, în câmp, seră sau 
laborator în funcţie de specificul temei. Studenţii execută lucrările necesare, 
urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură. 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Recunoaşterea speciilor floricole 
Formarea deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru utilizarea speciilor floricole în amenajări 
peisagistice  
Capacitatea de a supraveghea şi de a participa la dezvoltarea sistemelor 
tehnologice aferente producerii şi îngrijirii platelor floricole 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dezvoltarea gândirii ştiinţifice, familiarizarea viitorului specialist cu procesele producerii şi îngrijirii plantelor 

floricole anuale, bienale şi perene. 
Spirit de echipă, cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect si la timp, conştientizarea importanţei 
cercetării proprii legata de învăţare (biblioteca, internet), cultivarea disciplinei în munca. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul şi lucrările practice oferă studenţilor informaţii despre cele mai răspândite 
specii floricole din sortimentul ţării noastre. 

7.2. Obiectivele specifice Asimilarea noţiunilor legate de: particularităţile morfologice şi decorative, 
cerinţele faţă de factorii de mediu şi utilizarea speciilor floricole în amenajarea 
spaţiilor verzi. De asemenea, disciplina face referiri la amenajarea şi întreţinerea 
peluzelor şi prezintă cele mai utilizate specii pentru gazon. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
1. Specii floricole destinate pentru stâncării: particularităţi 
morfologice, ecologice şi decorative, modalităţi de utilizare 
2. Specii floricole acvatice:  particularităţi morfologice, ecologice şi 
decorative, modalităţi de utilizare 
3. Plante acvatice natante: Azolla filiculoides, Eichhornia 
crassipes, Euryale ferox, Hydrocharis morsus-ranae, Hydrocotyle 
vulgaris, Pistia stratiotes, Stratiotes aloides, Trapa natans 
4. Plante acvatice submerse: Aponogeton distachyus, Elodea 
crispa, Hippuris vulgaris, Myriophyllum aquaticum, Nelumbo sp., 
Nuphar sp., Nymphoides peltata, Nymphoides aquatica, Orontium 
aquaticum, Polygonum amphibium 
5. Plante acvatice palustre: Acorus calamus, Alisma sp., Alisma 
plantago-aquatica, Alisma lanceolatum, Butomus umbellatus, 
Caltha palustris, Cotula coronopifolia, Houttuynia cordata, Iris sp., 
Lobelia sp., Mentha aquatica, Pontederia cordata, Sagittaria 
sagittifolia, 
6. Plante oxigenatoare: Cabomba caroliniana, Cabomba caroliniana, 
Ceratophyllum demersum, Eleocharis acicularis, Fontinalis 
antipyretica, Hottonia palustris, Myriophyllum aquaticum, 
Potamogeton crispus, Ranunculus aquatilis, Utricularia vulgaris, 
Vallisneria spiralis 
7. Specii utilizate pentru zone mlăştinoase sau cu exces de 
umiditate: Aruncus dioicus, Astilbe sp., Cyperus involucratus, 
Cardamine pratensis, Dierama pendula, Filipendula ulmaria, 
Gunnera manicata, Hemerocalis sp., Hosta sp., Iris siberica, Lobelia 
fulgens, Lythrum sp, Lysimachia nummularia, Lysichitum 
americanum, Mentha pulegium, Menyanthes trifoliate, Peltiphyllum 
peltatum, Rheum palmatum, Rodgersia pinnata, Schizostylis 
coccinea, Trollius europaeus, Tradescantia ohiensis, Typha latifolia 
8. Plante utilizate pentru gazon, tipuri de gazon: particularităţile 
biologice, morfologice şi ornamentale ale speciilor de gazon; alegerea 
speciilor pentru gazon; amestecuri pentru diferite tipuri de gazon; 
compoziţia gazonului; clasificarea peluzelor (tipuri de gazon). 
 

Metode de predare 
 
 

Prelegere  
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 

Observaţii 
 
 

4 ore  
 
3 ore  
 
3 ore  
 
 
2 ore 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 

 



 3

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
1. Recunoaşterea speciilor utilizate pentru amenajarea stâncăriilor 
2. Recunoaşterea speciilor utilizate pentru amenajarea peluzelor 
3. Desfiinţare a culturilor speciilor floricole anuale 
4. Lucrări de plantare a speciilor floricole bienale în spaţiile verzi.  
5. Scoaterea şi depozitarea rădăcinilor tuberizate de dalie, rizomilor 
de cana, tuberobulbilor de gladiole, pregătirea terenului pentru 
înfiinţarea culturilor floricole 
6. Însuşirile seminţelor speciilor floricole, recunoaşterea seminţelor 
plantelor floricole şi a seminţelor de graminee utilizate pentru gazon 
7. Cunoaşterea organelor subterane: bulbi, rizomi, tuberobulbi, 
tuberculi, rădăcini tuberizate care servesc la înmulţirea vegetativă a 
plantelor 
8. Aspecte practice privind fertilizarea plantelor floricole. 
9. Recunoaşterea speciilor, varietăţilor şi soiurilor prezentate la curs 
10. Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
Verificare practică şi teoretică 

 
 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
6 ore 
 
 
6 ore  
 
2 ore  
 
 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Dumitraş, Adelina, 2006, Plante floricole şi de gazon, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca. 
2. Dumitraş, Adelina, 2010, Compoziţii florale utilizate în amenajări peisagistice, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca. 
3. Preda M., Floricultură, Ed. Ceres Bucureşti. 
4. Toma F., 2002, Floricultură şi gazon (I), Ed. Cris Book Universal, Bucureşti. 
5. Toma F., 2002, Floricultură şi gazon (II), Ed. Cris Universitas Company, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1. x x x, 1990, Grande Enciclopedia des Plantes et Fleurs des Jardin, Bordas, Paris.  
2. Reviste de specialitate. 

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

In vederea identificarii unor 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 
câmp şi laborator şi constă în 
recunoaşterea speciilor 
floricole predate la curs. 

Este prevăzută o 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  0202030102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Plante ornamentale de interior  

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

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

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la morfologia şi biologia, procesele fiziologice ale 

speciilor floricole  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de începere și terminare 

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

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

se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului, 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 de floricultură, cu acces la 
colecţiile de plante ornamentale. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfăşurare a lucrărilor. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 

adaptează metodele de predare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4    5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască limbajul horticol specific pentru disciplina Plante ornamentale de interior (Floricultură); 

Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de originea, morfologia, biologia şi ecologia speciilor ornamentale 

care se cultivă în interior; 

Să cunoască principalele specii de plante ornamentale de interior; 

Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor la speciile ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii cultivate în 

interioare; 

Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea plantelor de 

interior; 

Să cunoască care sunt principalele modalităţi de utilizare a plantelor ornamentale de interior. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 

varietăţi din zonele tropicale; Sa poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor la plantele 

ornamentale; 

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

Să poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 

adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv amplasarea unor experienţe  

Să 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 

principalele aspecte morfologice, biologice, ecologice, precum şi verigile 

tehnologice la specii ornamentale cultivate în interioare  

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă diferenţele dintre cerinţele  plantele cultivate în zone tropicale şi în 

interioarele noastre 

Să cunoască  factorii care influențează calitatea si productivitatea plantelor 

ornamentale de interior 

Să înţeleagă rolul unor substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea 

materialului săditor şi creşterea productivităţii 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
Introducere  
Definiţia, obiectul de studiu, importanţa, istoricul 
originea plantelor ornamentale de interior  
Probleme actuale şi de perspectivă în domeniul plantelor 
de interior 
Particularităţile morfologice şi decorative ale 
plantelor ornamentale de interior 
Însuşiri morfologice, estetice şi particularităţile creşterii 
şi tipurile de plante decorative 
Microclimatul din cameră la plantele ornamentale de 
interior 
 Lumina şi umbra. Temperatura. Apa. Aerul. Substratul 
de cultură 
Înmulţirea plantelor ornamentale de interior 
Sexuată (însuşirile seminţelor, semănatul, producerea 
răsadurilor) 
Vegetativă (butaşi, tuberobulbi, rizomi, drajoni, 
despărţire, altoire, muguri adventivi, in vitro) 
Înfiinţarea şi îngrijirea plantelor ornamentale de 
interior  
Plantarea şi transplantarea  
Tăierile, fertilizarea, tutorarea şi alte lucrări de 
întreţinere a plantelor de interior 
Specii ornamentale de interior 
Specii decorative prin flori: Abutilon, Acalypha, 
Anthurium, Aphelandra, Begonia, Bougainvillea, 
Calceolaria, Camelia, Clivia, Columnea, Cyclamen, 
Dipladenia, Fuchsia, Gardenia, Hibiscus, Hippeastrum, 
Hydrangea, Saintpaulia, Pelargonium, Primula, 
Senecio, Streptocarpus, Rhododendron 
Specii decorative prin frunze: Aralia, Araucaria, 
Aucuba, Asparagus, Begonia, Codiaeum, Colocasia, 
Cordyline, Dieffenbachia, Dracaena, ferigi, Ficus, 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 

 
 
 

 
3 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
3 prelegeri 
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Monstera, Philodendron, palmieri, Peperomia, 
Sansevieria, Schefflera 
Orhidee 
Bromelii 
Cactuşi şi alte plante suculente: Opuntia, Mammilaria, 
Echinocactus, Agave, Aloe, Echeveria, Crassula,  
Gasteria, Haworthia 

 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 

 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Morfologia speciilor, varietăţilor şi soiurilor de plante 
ornamentale de interior cultivate ghivece decorative prin 

flori 

Morfologia speciilor, varietăţilor şi soiurilor de plante 

ornamentale de interior cultivate ghivece decorative prin 

frunze  

Morfologia speciilor, varietăţilor şi soiurilor de orhidee 

Morfologia speciilor, varietăţilor şi soiurilor de bromelii  

Studiul plantelor ornamentale de interior din alte familii 

botanice 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Studiul plantelor 
 

Studiul plantelor 

 

Studiul plantelor 

Studiul plantelor 

Studiul plantelor 

 

 

 

 

3 lucrări laborator 
 

4 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

 

1 lucrare laborator 

  
Bibliografie Obligatorie: 

1. Buta Erzsebet, 2020, Note de curs  

2. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 
3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
4. Cantor Maria, Buta Erzsebet, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Cluj-Napoca 

5. Şelaru Elena, 1998, Plante de apartament, Ed. Ceres 

Bibliografie Facultativă: 

1.   1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 

2.   2. Cantor Maria, 2002 – Practicum în floricultură, Ed. AcademicPres Cluj 
3.   3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială -Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
4.   4. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 3, Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 

5.   6. Reviste de specialitate Hortinform, Horticultura, etc. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătăţire continuă a predării și a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane de 
Horticultură unde se întâlnesc cu fermieri şi cercetători pentru dezbaterea unor aspecte legate de producerea plantelor 
floricole în România și Europa. 

 

10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea principalelor aspecte 

morfo-decorative ale speciilor 

ornamentale de interior decorative 
prin flori 

Cunoaşterea principalelor aspecte 

morfo-decorative ale speciilor 

ornamentale de interior decorative 

prin frunze 

Factorii biologici şi ecologici care 

influenţează creşterea, dezvoltarea, 

producţia şi calitatea florilor 

Sisteme de producere a materialului 

săditor ale speciilor ornamentale de 

interior  
Aspecte tehnologice specifice 

plantelor ornamentale de interior 

Examen 

oral 

 

 

 

 

 

 

 
 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Componente utilizate în pregătirea 

amestecurilor de pământ 

Naturale 

Minerale tratate şi netratate, artificiale 

Recunoaşterea speciilor ornamentale 

de interior decorative prin flori şi 

fructe 

Sunt prevăzute  2 verificări pe 

parcurs 

30% 



 4 

Recunoaşterea speciilor ornamentale 

de interior decorative prin frunze 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 
 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Buta Erzsébet  

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Buta Erzsébet 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0202030104 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte 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) Licenţă 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei PROIECTAREA SPAŢIILOR VERZI 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei 

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de proiect Sef lucr. dr. ing. Sonia Borș-Oprișa 

Sonja_bors@yahoo.com 

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

evaluare: 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei:

Conținut2 FS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Istoria Parcurilor și Grădinilor, Estetica Mediului, Urbanism, Desen, Arboricultură Ornamentală 

4.2. de competenţe Creativitate, vedere in spatiu, dragoste pentru natura si disponibilitatea de a lucra in natura; 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul de „Proiectare spatii verzi 1” presupune familiarizarea studenţilor, încă de 

la primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale mesajului didactic: 

desene, scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme documentare şi de 
simulări 3d. Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este nevoie de: 

proiector multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de sonorizare. 

Studenţii trebuie să dispună de un caiet de desen, foi veline sau cu pătrăţele. 

Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 

laboratorului / proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfășura o activitate individuală conform 
temei de proiectare primite. Discuțiile cu îndrumătorul sunt obligatorii pentru 

primirea acceptului de predare a propuneii individuale de proiect; Activitatea de 

redactare a temelor de proiectare va fi verificată pe parcurs. Disciplina academică 

se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

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

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

3.4.4. Tutorială 9 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 120 

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

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

- Cunoaşterea limbajului specific și termenilor uzuali utilizați în proiectarea peisageră; 

- Capacitatea de a concepe proiecte de peisagistica care să corespundă atât cerințelor estetice, cât și 

cerințelor tehnice impuse de comunitatea academică şi profesională; 

- Cunoștințe despre arte frumoase ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor de 

peisagistica; 

- Cunoștințe corespunzătoare despre urbanism, planificarea și tehnicile aplicate în procesul de 

planificare; 

- Capacitatea de a înțelege relațiile dintre oameni și spaţiile verzi, pe de o parte, și spaţiile verzi 

amenajate în contextul mai larg al peisajului din care fac parte, pe de altă parte, precum și capacitatea 

de a înțelege necesitatea de a armoniza proiectele de peisagistica și spațiile în funcție de necesități și 

scară umană; 

- Înţelegerea metodelor de cercetare și de pregătire a proiectelor de peisagistica; 

- Cunoștințe corespunzătoare despre probleme fizice și tehnologii, precum și despre funcția spatiilor 

verzi, astfel încât să le doteze cu toate elementele de confort și de protecție climaterică, în cadrul 

dezvoltării sustenabile;  

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 - Cunoașterea și aplicarea unor metode și tehnici eficiente de comunicare și transmitere de informații 

relevante, identificarea de roluri profesionale și/sau organizatorice în cadrul unor echipe inter și 

pluridisciplinare, în proiecte, studii, cercetări și procese de planificare spațială;  

- Capacitatea de a înțelege profesia de peisagist și rolul său în societate, în special prin elaborarea de 

proiecte ținând seama de factori sociali;  

- Cunoștințe corespunzătoare despre istoria și teoriile peisagisticii, precum și despre arte, tehnologii și 

științe umane conexe; 

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Dobândirea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților și competențelor necesare 

inginerului peisagist a cărui activitate profesională se exercită și în domeniul 

proiectării de spaţii verzi – nivel de bază;  

7.2. Obiectivele specifice 

Capacitatea de a:  

 Identifica cu succes caracterul unui spaţiu;  

 Analiza cu succes factorii ecologici ai unui spaţiu;  

 Propune un concept de amenajare ecologic;  

 Execută o schemă şi o diagramă funcţională;  

 Identifică caracteristicile spaţiale ale plantelor şi a le utiliza în 

propuneri;  

 Propune amenajări utilizând forme spaţiale geometrice şi naturaliste;  

 Propune amenajări cu un concept vegetal pe mai multe paliere de 

înălţime;  

 Amenaja o succesiune de spaţii armonioase şi funcţionale;  
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8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

 

C1: Introducere în proiectarea de spaţii verzi:  

Prezentarea structurii cursului. Exemple emblematice de grădini şi parcuri din 

lume şi din România. Raportul om natura în culturile Occidentală şi Orientală. 

Motivaţia proiectării de spaţii verzi.  

C2: Concepte fundamentale de proiectare:  

- Caracterul unui spaţiu, compoziţia formei, compoziţie spaţială;  

- Plantele ca mediu şi limbaj de proiectare;  

- Elemente fundamentale ale limbajului proiectării: punct, linie, 

formă,mişcare, culoare, textura, sunet, miros, tactil;  

C3 şi C4: Analiza factorilor ecologici ai spaţiului/sitului:  

- Evenimente şi cicluri naturale: Analiza solară şi dinamica umbrelor - 

implicaţii în proiectare;  

- Studiul curenţilor de aer dominanţi şi sezonieri – implicaţii în proiectare;  

- Conservarea şi gestionarea apei pe un sit – implicaţii în proiectare;  

- Analizarea, protejarea şi ameliorarea solurilor;  

- Integrarea în teren a amenajărilor, plantaţiilor şi construcţiilor;  

- Funcţia ecologică a plantelor – concepte ecologice de proiectare; 

C5: Utilizarea spaţiilor verzi  

 Funcţiuni de utilizare:  

- Analizarea activităţilor “statice” desfăşurate în spaţii verzi;  

- Analizarea activităţilor “dinamice” desfăşurate în spaţii verzi;  

 Diagrame şi scheme funcţionale;  

C6: Conceptul de “spaţiu” în peisagistica 

Crearea de spaţiu, proprietăţi ale spaţiului; Caracterul  spaţiului; Efecte ale 

spaţiilor asupra emoţiilor umane, experienta spaţiului şi anticiparea emoţiilor 

utilizatorilor de către proiectantul peisagist;   

C7 şi C8: Caracteristici spaţiale ale plantelor: 

Funcţiile spaţiale ale plantelor în peisajele create de om: 

 Acoperitoare de sol - plante care se dezvolta la nivelul planului solului – 

Palier 1 de înălţime;  

 Arbuşti şi subarbuşti, ierburi decorative  cu o înălţime de sub 0,5m – 

Palier 2 de înălţime;  

 Arbuşti şi plante perene de înălţime medie 0,5m – 1,5m – Palier 3 de 

înălţime;  

 Arbori de talie 3 şi arbuşti înalţi – peste nivelul privirii 1,5- 4m – Palier 4 

de înălţime;  

 Coroanele arborilor, plantarea de arbori  talie 2 si 1,  4m – Palier 5 de 

înălţime; 

 

C8 şi C9: Crearea de spaţii utilizând material vegetal 

Experienţa spaţiului ; Conceptul de biofilie şi elemente de proiectare biofilica; 

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prelegere susţinută de 

scheme,schiţe, desene 

explicative, material 

video şi 
audio.Discuţii libere 

pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Obs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prelegerile 

vor fi 

online pe 

perioada 
pandemiei 

Covid 
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Corelarea funcţiunii cu necesarul de spaţiu; Utilizarea spaţiului de către indivizi şi 

comunităţi umane;   

C10 - C14: Elementele compoziţiei spaţiale:  

C10: Limite: Nivelul de îngrădire, nivelul de permeabilitate vizuală a limitei, 

depăşirea limitelor vizuale ale unui sit;  

C11: Forma spaţiului:  

 Forme geometrice: tema ortogonală, tema circulară, ovală, eliptică, teme 

angulare;  

 Forme naturaliste, organice: meandrul, spirală, poligonul neregulat, 

bordura organică, cristalizare şi fragmentare;  

C12: Forma secţiunii verticale;  Influenţa pantei asupra percepţiei spaţiului;  

C13: Parcurgerea spaţiului:  

 Motivare mişcării şi a repaosului, răspunsuri anticipabile din partea 

utilizatorilor;  

 Psihologia “privitorului” într-un spaţiu public;  

 Puncte focale: Simetrice, Asimetrice, Incluse în limite, Externe cadrului;  

C14: Organizare spaţială:   

Lineara, Grupata, Concentrica, Mixtă; Zone de tranziţie şi de acces;  

Recapitulare şi sinteză;  

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28 

 Introducere si prezentarea modului de lucru în cadrul 
orelor de Proiectarea Spațiilor Verzi; 

 Releveul unei zone din incinta Campusului U.S.A.M.V. 

Cluj-Napoca;  

 Realizarea unei analize si reproduceri a unui proiect 

important de peisagistica, sau a unui fragment dintr-un 

astfel de spatiu, cu o suprafata de maximum 5ha. 

Trebuie cunoscute datele de indentificare ale proiectului 

– autor, an de implementare, suprafata, etc.  

 Prezentarea in plen a concluziilor analizei si a 

reproducerii proiectului ales;  

 

 

 
La orele de seminar vor fi 

analizate si evaluate  

temele  de casă şi munca 

de pe teren a studenţilor. 

Disciplina presupune 

munca in echipa, 

prezentare in plen şi vizite 

pe teren; 

 

 

 

 
1 seminar (2 ore) 

 

 

4 seminarii (8 ore) 

 

  7  seminarii (14 ore) 

 

 

 

 

 

2 seminarii (4 ore) 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Iliescu, Ana-Felicia, 1998 – Arboricultura ornamentală. Editura Ceres, Bucureşti,  

2. Preda M.,Palade L.,1972 – Arhitectura peisajului. Editura Ceres, Bucureşti 

3. Simonds, J.O.,1967 – Arhitectura peisajului, Editura Tehnică, Bucureşti,  

4. Sonea, V., Palade L., Iliescu Ana-Felicia, 1979 - Arboricultură ornamentală şi arhitectură peisageră. EDP, 

Buc. 

5. Vasiu R., 2020, Notite de curs;  

Bibliografie Facultativă: 

1. Florincescu, Adriana, 1999 – Arhitectura peisajului. Editura Divya, Cluj Napoca 

2. A.Dumitraș, D.Zaharia, V.Singureanu, G.Sabo – Principii generale de proiectare și amenajare a spațiilor verzi 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane a 

Horticultorilor şi a S.H.S.T., unde se întâlnesc cu specialiştii din producţie, precum și la întruniri și seminarii ale OAR 

sau a altor organizații profesionale specifice; participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 
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10. Evaluare

Tip 

activitate 
10.1. Criterii de evaluare 

10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

1. Capacitatea de analiză critică şi de sinteză a contextului

peisagistic, gradul de înţelegere al conexiunilor existente în sit şi

justificarea coerentă a conceptului de amenajare peisagistică

propus;

2. Gradul de coerentă funcţională, spaţială şi estetică a soluţiei de

amenajare peisageră propusă. Nivelul de absorbţie şi de integrare

a elementelor benefice specifice sitului în soluţia de amenajare

propusă. Capacitatea de contracarare a elementelor defavorizante.

3. Justificarea coerentă a conceptului vegetal şi a strategiei de
plantare alese. Modul de adaptare a compoziţiei vegetale la

specificul amplasamentului – alegerea judicioasă a plantelor şi

criterii complexe de compoziţiei  vegetală – compatibilităţi

vegetale, comunitati de plante, moduri de dezvoltare;

4. Dimensionarea corectă a plantelor în funcţie de habitus la scara

cerută – în plan şi vederi. Reprezentarea corectă a plantelor în

funcţie de anotimp şi particularităţi botanice, etc;

5. Amplasarea corectă a speciilor în compoziţie ţinând cont de

cerinţele acestora faţă de lumină, umiditate, perioade de decor şi

ritm de creştere;

6. Criterii de estetică/ armonie a compoziţiei vegetale – dinamism,

contrast, armonie, dominantă, scara spaţială,  îmbinare de forme,
culori, succesiuni;

7. Nivelul de detaliu al proiectului, atât că înţelegere a elementelor

soluţiei propuse cât şi ca nivel tehnic şi grafic de exprimare;

8. Corectitudinea de reprezentare a detaliilor tehnice. Modul  artistic
şi tehnic de exprimare grafică şi originalitatea proiectului

prezentat.

Examen 

Practic – 

Proiect 
(Schita 

Redactare 

proiect  + 

detalii scrise) 

50% 

10.5. 

Proiect 

1. Coerentă susţinerii, relaţionarea corectă între discursul oral şi cel

vizual, în cadrul prezentării, amploarea conexiunii soluţiei cu

datele cerute prin temă şi profunzimea argumentaţiei;

2. Complexitatea si originalitatea proiectului ales, coroborate cu

profunzimea analizei efectuate asupra elementelor spatiale,

peisagere si functonale definitorii;

Predare 
proiect 

(verificare pe 

parcurs) 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la proiectele predate pe parcurs este condiție de promovabilitate. 
1

Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licenţă/Master/Doctorat 
2  

Regimul disciplinei (conţinut) – pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală), DD (disciplină din domeniu), 

DS (disciplină de specialitate), DC (disciplină complementară). 
3  

Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina opţională) DFac (disciplină facultativă). 
4 

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

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

 Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrări laborator / seminarii 

Sef lucr. dr. ing. Sonia Borș-Oprișa 

Data avizării în 

departament  

14 septembrie 2020 

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

Director de departament 

Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 

......................................................................... 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030110 

 

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) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Analiza compoziţiei 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraş 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Adelina Dumitraş 

Continut2 DS 2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen  

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 Estetica mediului ambiant, Geometrie descriptivă, Urbanism 
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 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 64 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 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 creativităţii în domeniul compunerii formelor (cu precădere a volumelor), 
stimularea capacităţii de a organiza spaţiul exterior, studiul unor compoziţii până la faza de detaliu 
formal (ce ţine de formă, de expresia lui plastică), îmbunătăţirea limbajului de specialitate, dezvoltarea 
unui spirit critic şi autocritic obiectiv bazat pe noţiuni corecte. 

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. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este de a aduce în atenţia studenţilor elemente 
compoziţionale care contribuie la definirea dezvoltării spaţiale, a 
caracterului şi relaţia acestora cu formele şi ordinea arhitecturală; 
noţiuni despre utilizarea vegetaţiei ca factor major de design.  

7.2. Obiectivele specifice Cursul va fi axat, suplimentar, şi pe unicitatea vegetaţiei ca element de 
design, compoziţia culorii şi a formei. Cursul se concentrează, de 
asemenea, pe elementele de compoziţie (ritm,ordine, textură, formă, 
echilibru etc.) ca expresie a mediului reprezentat de peisaj.   

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Noţiuni generale privind design-ul compoziţional  
2. Elemente de limbaj plastic şi design compoziţional.  
3. Compoziţia. Tipuri de compoziţii în amenajarea 

peisajului. Caracterizarea compoziţională a peisajului. 
Scheme compoziţionale, particularităţi şi principii de 
compoziţie. 

4. Percepţia vizuală a spaţiilor. 
5. Caracteristici compoziţionale privind peisajul estetic 
6. Consideraţii asupra teoriei culorilor, armonie şi 

acorduri cromatice, contraste şi scheme cromatice. 
 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  
 
 
 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere  
 

Observaţii 
 

2 ore 
6 ore 
8 ore  
 
 
 
4 ore  
4 ore  
4 ore  
 
 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
1. Introducere. Unelte şi materiale. Principalele tehnici de 

desen.  
2. Alegerea temei şi începerea lucrării. Lucrul în teren 
3. Linia constructivă. Culoarea. Contrastul. Perspectiva. 

Compoziţia. Natura statică 
4. Exerciţii: Elemente de design şi compoziţie. Principii de 

design.  
5. Analiza compoziţională a unor situri (peisaje urbane şi 

naturale)  
6. Analiză compoziţională - natură statică  
7. Predare şi analizare portofolii 
 

 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
 
Studiu practic şi teoretic 
Analize + discuţii  

 
 
2 ore 
 
2 ore 
2 ore 
 
6 ore 
 
8 ore 
 
6 ore 
2 ore 
 

 Bibliografie Obligatorie 
1. Dumitraş Adelina, 2014, Analiza compoziţiei, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Rosario Assunto,  
Scrieri despre artă, vol. I, Filozofia grădinii şi filozofia în grădină, ed. Meridiane, Bucureşti,1988.  
Scrieri despre artă, vol. II, Grădini şi gheţari,  ed. Meridiane, Bucureşti,1988.  
Scrieri despre artă, vol. III, Oraşul lui Amfion şi oraşul lui Prometeu. Idei şi poetici despre oraş, ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1988 
Peisajul şi estetica, vol. I şi II ed. Meridiane, Bucureşti, 1986. 

2. Jurgis Baltrusaitis,Formări, deformări, Stilistica  ornamentală în sculptura romanică, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989. 
3. Kenneth Clark,  Arta peisajului, ed. Meridiane, Bucureşti, 1969. 
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4. Lorenz Dittmann,  Stil, simbol, structură, ed. Meridiane, Bucureşti, 1988. 
5. Simpson, J.W. et.al. Creating Meaning Through Art,1998, Prentice Hall, pp. 87-88, 113.  
6. Henri Focillon, Viaţa formelor, urmată de Elogiul mâinii, ed. Meridiane, Bucureşti,1977. 
7. Pierre Francastel, Realitatea figurativă, ed. Meridiane, Bucureşti, 1972.    
8. Gombrich E. H., Artă şi iluzie,  ed. Meridiane, Bucureşti, 1973. 
9. Marc Havel, Tehnica tabloului, ed. Meridiane, Bucureşti,1980. 
10. André Lhote, Tratate despre peisaj şi figură, ed. Meridiane, Bucureşti, 1969. 
11. Feldman E. D., 1987, Varieties of Visual Experience, Harry Abrams, Inc. New York. Part three the structure of Art.  
12. Szabaro Z., 1986, Landscape Painting in Water Color, Stoddart Publishing company, Ltd. Toronto, ISBN 0-7737-

2074-X  
13. Patterson F., 1994, Photographing the World Around You, Quebecor Printing Inc., ISBN-1-55013-590-2.  
14. Patterson F.,1977, Photography for the Joy of it. Van Nostrand Co. New York, ISBN 0-442-29883-8. 
15. Franz Sales Meyer, Ornamentica, o gramatică a formelor decorative, ed. Meridiane, Bucureşti, 1988. 
 

 
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 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 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030111 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
0202030111 Microînmulțire 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof.univ.dr. Corina Cătană  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Fiziologie, Botanica 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la biologia speciilor dendrologice și floricole  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 



 2 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca tehnicile și limbajul specific disciplinei de Microînmulțirea speciilor dendrofloricole 

Sa inteleaga mecanismele de funcționare a unui organism vegetal în vederea utilizării în amenajări 

Sa stapaneasca sistemul de utilizare adecvată a principalelor procese biologice care concură și controlează 

dezvoltarea unui organism vegetal  

Sa cunoasca principalele tehnici de clonare și îmbunătățire genetică a formelor valoroase ornamental    

Sa demonstreze capacitatea practică cerută tehnicilor de înmulțire in vitro  

Sa poata dezvolta proiecte de amenajare peisajistică inspirate de cunoștințele specifice biotehnologiei vegetale  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa isi insuseasca caile de sporire și diferențele cantitative si calitative cerute materialului săditor destinat 

amenajărilor peisagistice (clone vs diversitate biologică) 

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

Sa cunoasca  sistemul legislativ impus materialului biologic modificat genetic 

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

privind impactele tehnologice asupra structurii si dinamicii peisajului 

Sa poata gandi și evalua activitati  stiintifice referitoare la producerea și alegerea materialului de înmulțire 

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

 

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

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

practice prezentate au ca scop fundamentarea noţiunilor specifice disciplinei de 

Micropropagare.  

Sa inteleaga distributia sistemului de resurse de germoplasmă la nivelul tarii  

noastre si a Europei 

Sa poata interpreta specific calitatea si productivitatea materialului biologic  

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

dezvoltare comunitară şi regională, prin conjugarea abordărilor de tip sociologic 

şi ştiinţific (regulamente, acte normative) 

Sa cunoasca  factorii care influenteaza aprecierea corespunzătoare a rolului 

social al ştiinţei şi a impactului cercetării ştiinţifice asupra societăţii  

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

C1   Estetica designului biologic 

C2   Micropropagarea. Definitii, concepte, avantaje si dezavantaje  

C3   Etapele micropropagarii 

C4   Productia de clone: sursa de material saditor.  

C5   Nutriția plantelor in vitro.  

C6   Rolul fitohormonilor. Geometria dezvoltarii. Designul biologic.  

C7   Bioinformatica. Biologie computationala. Biomodelare 

C8   Organogeneza in vitro. Embriogeneza somatică.  

C9   Bioreactoare. Productia in masa a semintelor artificiale 

C10 Culturi hidroponice si aeroponice. Ferme verticale. Window-Farm 

C11 Obtinerea de himere.  

C12 Organisme modificate genetic. Normative legislative.  

C13 Biodiversitate si bioconservare: colectii de germoplasma. Circulația germoplasmei 

C14 Tema la propunerea studentilor 

Metode de 

predare 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Exerciții de laborator (Sapt.1 -6) 
LP1 Notiuni introductive si administrative. Prezentarea disciplinei.  

LP2 Micropropagarea (film introductiv). Sterilizarea. Metode si 

tehnici 

LP3 Prepararea mediului de cultură și a solutiilor nutritive.  

LP4 Observatii structuri vegetale. Pattern-uri de crestere si morfologii 

LP5 Cultura in vitro-inițiere, multiplicare, aclimatizare 

LP6 Biodiversitate si bioconservare: Crioconservarea 

Proiecte individuale (Sapt.7 -13)  

Modele de proiecte  

1. Terrarium (aplicația: Tehnica culturilor in vitro) 

2. Instalații vegetale (aplicația: Nutriția plantelor. Rolul 

fitoregulatorilor de creștere.  

3. Pattern-uri celulare (aplicația: Morfologie vegetală. 

Genetica dezvoltării) 

 

 

 

Prezentare laborator  

Studiul plantelor 

Tehnică  

Tehnică  

Tehnică 

Participativ 

 

 

Descriptiv/demonstrativ 

Tehnică 

 

Studiul plantelor 

 

Descriptiv/demonstrativ 

 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 
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4. Proiecte de conservare (aplicația: Biodiversitate și 

bioconservare) 

5. Parcuri istorice. Specii ocrotite (aplicația: Colecții de 

germoplasmă) 

6. BioArt și LandArt (aplicația: Rolul educațional și civic al 

inginerului peisagist) 

LP14 Susținerea proiectului individual 

 

Participativ (notare) 

 

Descriptiv/demonstrativ 

 

Participativ (notare) 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1.  Corina Cătană- Microînmulțirea speciilor dendrofloricole –Curs, (manual, publicat în 2016) 
2. Corina Cătană - Microînmulțirea speciilor dendrofloricole- Caiet lucrări practice (manual, publicat în 2014) 
3. Corina Cătană - Microînmulțirea speciilor dendrofloricole- Ghid pentru proiect (manual, publicat în 2014) 

 
Bibliografie Facultativă: 

4. Corina Cătană- Biotehnologii celulare, Ed. Rrisoprint, 2005 
5. Corina Cătană- Micropropagarea –indrumător practic Ed. Rrisoprint, 2005 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la conferințe științifice și la întălnirile periodice ale 

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

producerii materialului de înmulțire prin metode  biotehnologice in Romania si Europa 

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs In urma cursului, seminariilor şi a 

referatelor studenţii vor avea 

cunoştinţele necesare aplicării unui 

sistem de studiu practic în domeniul 

biotehnologiei aplicate 

(micropropagare şi conservare), ca 

urmare a prezentărilor unor studii de 

caz, scenarii reale şi problematica 

actuală în biotehnologia comercială. 

Datorită sistemului interactiv, 

constând din prezentări de materiale, 

discuţii, dezbateri, cursul va asigura 

dezvoltarea principiilor de abordare, 

justificarea pertinentă, formarea unui 

limbaj adecvat şi a unei gândiri 

analitice şi sintetice a conceptelor 

prezentate. 

Verificare parcurs-pe tot 

parcursul semestrului prin 

întrebări și evaluarea 

competențelor tehnice din 

laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati extracurriculare 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

10.5. Seminar/Laborator  Seminar 1 (sapt. 12)                                                   

Seminar 2  (sapt. 14) prezentare 

proiect +intrebari teoretice din curs     

Examinare orală 

Prezentare proiect și test grilă 

 

25% 

60% 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

Data completării 

8 sept. 2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr. Corina Cătană 

Catana 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.univ.dr. Corina Cătană 

Catana 

 

Data avizării în 

departament 

14 sept. 2020 

 

Director de departament 

Conf.univ.dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                  Formular USAMV 0101030106 (codul disciplinei) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistica 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Masini si utilaje pentru spatii verzi   
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef.lucr.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

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

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 5 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Agrochimie, Botanica, Matematica, Fizica 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la agrotehnica si fitopatologie.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

platformelor online utilizate 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului.  

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca organele de masini si mecanismele ce intra in componenta utilajelor folosite la lucrarile din spatiile 

verzi, parcuri, gradini. 

Sa cunoasca functionarea si partile componente a surselor de energie utilizate in spatiile verzi, parcuri, gradini. 

Sa cunoasca partile componente, exploatarea si intretinerea masinilor de lucru folosite. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa poata achizitiona masini si utilaje performante si necesare lucrarilor specifice.  

Sa poata lucra cu aceste utilaje.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la masinile si utilajele la nivelul 

exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea construcţiei, funcţionarii şi exploatării raţionale a: motoarelor cu 

ardere internă, tractoarelor  pentru peisagistica, maşinilor pentru lucrările 

solului, maşinilor pentru semănat şi plantat, maşinilor speciale pentru spaţii 

verzi, instalaţiilor pentru irigat,maşinilor pentru domeniul comunal. 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Noţiuni elementare de tehnică:  materiale utilizate în cazul 
spaţiilor verzi; mecanisme şi organe de maşini, maşini şi agregate 
2. Motoare cu ardere internă (MAI): construcţia MAI, 
caracteristici  generale; 
3. Motoare cu ardere interna: funcţionarea MAS în patru timpi;  
funcţionarea MAC în patru timpi; funcţionarea motoarelor în doi 
timpi cu aprindere prin scânteie; funcţionarea motoarelor cu ardere 
internă supraalimentate 
4. Utilizarea  energiei electrice în domeniul spaţiilor verzi: 
Acţionări electrice; Iluminatul in peisagistica. 
5. Tractoare pentru spaţii verzi: clasificarea tractoarelor; 
construcţia  tractoarelor; transmisia tractoarelor 
6. Tractoare pentru spaţii verzi: sistemul de rulare a tractoarelor; 
sistemele de direcţie utilizate la tractoare; sisteme de frânare 
utilizate la tractoare; echipamentele de lucru ale tractoarelor; 
echipamentul electric al tractoarelor;  postul de comandă şi cabina 
tractorului; particularităţile constructive ale tractoarelor horticole; 
7. Maşini pentru lucrările solului: pluguri; freze pentru spaţii 
verzi; grape; tăvălugi; maşini de săpat gropi; nivelatoare; maşini 
speciale pentru aerarea solului 
8. Maşini de semănat utilizate la spaţiile verzi şi maşini de plantat 
puieţi 
9. Maşini şi aparate pentru protecţia plantelor: construcţia şi 
funcţionarea maşinilor de stropit cu pulverizare hidraulică şi cu 
pulverizare pneumatică; maşini pentru tratamente fitosanitare prin 
contact 
10. Aparate de stropit şi pentru tratamente prin injecţie 
11. Maşini pentru fertilizat în domeniul spaţiilor verzi: maşini 
pentru administrat îngrăşăminte prin centrifugare şi cu distribuţie 
pneumatică 
12. Cositori pentru spaţii verzi: destinaţie şi clasificare; construcţia 
şi procesul de lucru executat de aparate de tăiere cu cuţit; aparate 
de cosire cu fir; construcţia cositorilor pentru domeniul public 
13. Sisteme de irigat pentru spaţii verzi: consideraţii generale; 
irigarea prin aspersiune; sisteme de irigare prin picurare; sistemul 
de programare, control şi monitorizare a instalaţiilor de irigat. 
14. Maşini speciale pentru spaţii verzi: maşini pentru tăieri în 
interiorul coroanei; maşini pentru tuns gard viu; pentru suflarea  
frunzelor; maşini de tocat resturi vegetale; maşini pentru extras 
material dendrologic cu balot de pământ la rădăcină; maşini pentru 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 

Observaţii 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
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domeniul comunal 

 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Naghiu, Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 327 pg. (ISBN 978-973-751-812-5) 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Naghiu, Livia, Maşini şi instalaţii horticole – Vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 437 pg. (978-973-751-728-9) 
2. Naghiu, Livia, Maşini şi instalaţii horticole – Vol. II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 343 pg. (978-973-751-774-6)  

3. Naghiu, Livia, Baza energetică pentru horticultură, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 355 pg. (ISBN 978-973-751-811-8) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa intalniri si simpozioane in domeniu. 

  

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoaşterea noţiunilor elementare 

de tehnică utilizate în horticultură. 

2. Cunoaşterea construcţiei şi 

funcţionării motoarelor cu ardere 

 

sumativă(E) / continua 

(VP) 

 

 

60% 

 

 

Nr. 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
 

Metode de predare Observaţii 

1 

Norme  de tehnică a securităţii muncii şi P.C.I. în 

laboratoarele catedrei si atelierele mecanice din unităţile 

horticole. 

Identificarea principalelor materiale utilizate în 

construcţia tractoarelor si maşinilor horticole. 

Cunoaşterea organelor de asamblare. 

Recunoasterea  

principalelor materiale 

utilizate în construcţia 

tractoarelor si maşinilor 

horticole 

2 ore 

2 

Cunoaşterea organelor de transmitere si transformare a 

mişcării. Identificarea organelor de pastrare, conducere 

si reglare a scurgerii fluidelor. Utilizarea sculelor, 

aparatelor si masinilor de prelucrat metale. 

Recunoasterea   

organelor de transmitere 

si transformare a 

mişcării. 

2 ore 

3 

Identificarea partilor componente ale motoarelor cu 

ardere interna. Functionarea motoarelor cu ardere 

interna. 

Recunoasterea partilor 

componente ale 

motoarelor 

2 ore 

4 

Identificarea organelor transmisiei tractorului U-445.  

Cunoasterea sistemului de rulare a tractoarelor. Sistemul 

de franare. 

Recunoasterea  organelor 

transmisiei tractorului 2 ore 

5 

Cunoasterea echipamentului electric si de lucru a 

tractoarelor.  

Cunoasterea organelor de comanda ale tractorului U-445. 

Recunoasterea   

echipamentului electric 

si de lucru a tractoarelor. 
 

2 ore 

6 
Pornirea si oprirea tractorului U-445; folosirea 

ambreiajului si a franelor. 

Utilizarea tractorului 
2 ore 

7 Construcţia şi funcţionarea motocultorului. Studiu motocultorului 2 ore 

8 Maşini de prelucrat solul în spaţiile verzi. Recunoastere   masini 2 ore 

9 Maşini de săpat gropi. Recunoastere   masini 2 ore 

10 Maşini de semănat şi plantat utilizate în spaţiile verzi. Recunoastere   masini 2 ore 

11 
Maşini şi aparate pentru protecţia plantelor. 

Maşini de fertilizat pentru spaţii verzi. 

Recunoastere   masini 
2 ore 

12 Instalaţii de irigat spaţii verzi Recunoastere   masini 2 ore 

13 Cositori pentru spaţii verzi Recunoastere  masini 2 ore 

14 
Instalaţii electrice de acţionare şi de iluminat utilizate în 

cazul spaţiilor verzi 

Recunoastere  masini 
2 ore 
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internă. 

3. Cunoaşterea tipurilor de tractoare şi 

motocultoare utilizate în cazul 

spaţiilor verzi. 

4. Cunoaşterea principalelor elemente 

constructive ale tractoarelor şi 

motocultoarelor utilizate în cazul 

spaţiilor verzi. 

5.  Cunoaşterea echipamentelor de 

lucru  

6. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării maşinilor pentru spaţiile 

verzi. 

7. Cunoaşterea: construcţiei, 

funcţionării, reglării, întreţinerii şi 

exploatării instalaţiilor de acţionare şi 

iluminat utilizate în cazul spaţiilor 

verzi. 

  

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoasterea si identificarea partilor 

componente ale tractoarelor si 

masinilor studiate 

 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef.lucr.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef.lucr.dr. ing. Topan Calin Gheorghe 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Artă florală  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Erzsébet BUTA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. dr. Erzsébet BUTA 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Plante de interior, Plante floricole şi de gazon, Arboricultură ornamentală. 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la elementele morfo-decorative ale plantelor şi 

perioada de păstrare a florilor tăiate.  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Predarea cursului este interactivă, ilustrată de numeroase imagini sugestive 
prezentate în Powerpoint; studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 
a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii; 
telefoanele mobile trebuie să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrările practice sunt prezentate toate materialele decorative folosite pentru 
confecţionarea aranjamentelor şi buchetelor. La sera didactică sunt executate 
decoraţiunile de către îndrumătorului  practic, apoi fiecare student desfăşoară o  
activitate individuală cu materialele de laborator puse la. Disciplina academică este 
obligatorie pe toata durata de desfăşurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o
m

p
et

en
ţe

 
p
ro

fe
si

o
n
al

e Cunoaşterea noţiunilor specifice pentru disciplina Artă florală; 
Recunoaşterea speciilor ornamentale care contribuie la realizarea buchetelor şi aranjamentelor; 
Însuşirea tehnicilor de recoltare, condiţionare şi păstrare a materialului utilizat în arta florală; 
Cunoaşterea materialelor, instrumentelor şi accesoriilor utilizate în alcătuirea aranjamentelor florale; 
Stăpânirea principiilor de artă florală occidentală şi orientală; 

C
o

m
p
et

en
ţe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 

Capacitatea de a alege practic tipurile de aranjamente destinate diferitelor evenimente; 
Formularea unor recomandări cu privire la compoziţiile florale şi la tehnicile moderne de execuţie; 
Însuşirea etapelor de realizare a diferitelor decoraţiuni florale; 
Elaborarea individuală a unor buchete sau aranjamente;  
Colaborarea în echipă la realizarea diferitelor buchete/aranjamente, în condiţii de asistenţă calificată; 
Realizarea unor materiale din care să rezulte cunoaşterea principiile care stau la baza construirii buchetelor şi 
aranjamentelor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi  5 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Constă în însuşirea cunoştinţelor necesare legate de istoricul artei florale, 

cunoaşterea speciilor ornamentale utilizate în arta florală, modalităţilor de 

recoltare şi păstrare a florilor, materialele folosite în efectuarea aranjamentelor 

florale, precum şi principiile şi modalităţile de asamblare a 

buchetelor/aranjamentelor. 

7.2. Obiectivele specifice Constau în: 

- alegerea materialelor şi vaselor necesare diferitelor tipuri de aranjament; 

- aplicarea corectă a principiilor în arta florală; 

- cunoaşterea altor materiale şi accesorii utilizate în arta florală; 

- cunoaşterea perioadei şi condiţiilor de păstrare a florilor în scopul utilizării 

acestora în buchete şi aranjamente florale; 

- formarea deprinderilor referitoare la metodele de aranjare a florilor. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr de ore – 28 
Introducere în arta florală  
Definiţia, obiectul de studiu, importanţa, istoric 
Probleme actuale şi de perspectivă în arta florală 
Arta florală în diferite epoci istorice  
Aranjamentele florale în Egiptul antic 
Aranjamentele florale în Grecia antică 
Aranjamentele florale în Roma antică 
Aranjamentele florale în perioada bizantină 
Aranjamentele florale în Evul Mediu 
Aranjamentele florale în perioada Barocului 
Arta florală în perioada Georgiană în Marea Britanie 
Arta florală în perioada Victoriană 
Arta florală în America 
Materialul vegetal utilizat în arta florală 
Specii floricole utilizate ca flori tăiate 
Specii cu inflorescenţe persistente 
Specii ornamentale folosite în arta florală 
Specii din flora spontană utilizate în arta florală 
Tehnici de recoltare, condiţionare şi păstrare a 
materialului utilizat în arta florală 
Materiale, instrumente şi accesorii utilizate în alcătuirea 
aranjamentelor florale 

Vase şi recipiente folosite în arta florală. Panglici 
decorative. Alte materiale utilizate în arta florală (burete, 
ciocan lipit, sârmă, lumânări, figurine etc.) 
Utilizarea florilor şi aranjamentelor, în decorul interioarelor  
Sortiment de specii şi tipuri de aranjamente folosite pentru 
decorul spaţiilor de locuit, hotelurilor, birourilor, sălilor de 
conferinţe etc.  
Principii utilizate în arta florală (culoare, simetrie, 
proporţionalitate etc.) 
Arta florală occidentală 
Istoric. Principii şi stiluri de asamblare a buchetelor şi 
aranjamentelor. 
Arta florală orientală  
Istoric. Şcolile artei florale Ikebana. Principii de bază 
(perfecţiunea lineară, triunghiul Cer – Om – Pământ,  
asimetria,  reprezentarea scurgerii timpului şi a succesiunii 
anotimpurilor,  simplitatea şi modestia). 
Utilizarea florilor în ocazii festive şi în momentele 
particulare ale vieţii  
Aranjamente şi buchete destinate diferitelor evenimente 
(nunţi, botezuri, onomastici, pensionare, zile de naştere, 
înmormântări etc.) 
Utilizarea florilor în arta culinară  
Scurt istoric. Specii floricole comestibile. Metode de 
preparare a speciilor comestibile (edibile). 
Arta florală în design-ul vestimentar 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 

 
1 prelegere 

 
2 prelegeri 

 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 28  

Identificarea speciilor ornamentale care se pretează pentru 

asamblarea buchetelor şi aranjamentelor 

 

 

Studiul speciilor 

 

 

 

2 lucrări laborator 
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Pregătirea materialului vegetal utilizat în arta florală – 

recoltarea, condiţionarea, păstrarea şi uscarea acestuia 

Studiul materialelor specifice pentru arta florală occidentală 

şi orientală 
Însuşirea modalităţilor de combinare a speciilor 

ornamentale în aranjamentele florale 

Recondiţionarea vaselor şi ghivecelor vechi prin tehnica 

serveţelului 

Prezentarea şi asamblarea buchetelor/aranjamentelor 

 

Confecţionarea aranjamentelor specifice fiecărui anotimp 

(vernale şi estivale)  

Alcătuirea unor buchete şi aranjamente festive (Paşti, Sf. 

Valentin, Dragobete etc) 

Calcul costurilor de realizare și comercializare 

aranjamente/buchete 
Verificarea cunoştinţelor prin testare practică  

Lucrări de pregătire a 

materialului vegetal 

Studiul materialelor 

 
Studiul speciilor 

 

Redecorare vase 

 

Executare 

buchete/aranjamente 

Elaborare aranjamente 

 

Elaborare aranjamente 

 

Elaborare deviz 

 
Testare 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

 
1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 

 

1 lucrare 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, 2008, Plante ornamentale de interior,  Ed. Todesco, Cluj-Napoca. 
5. Şelaru Elena, 2004, Arta florală, Ed. Ceres, Bucureşti. 
6. Toma Florin, 2009, Floricultură şi artă florală, Vol. V – Artă florală, Ed. Invel Multimedia, Bucureşti. 

Bibliografie facultativă: 
1. Cantor Maria, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială - Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
2. Iordănescu Olimpia, 2004 – Plante de interior şi arta florală, Ed. Eurobit Timişoara 

3.  Mihalache Nicoleta-Gianina, 2002 – Ikebana, Ed. Polirom, Iaşi 
4. Living Stewart Martha, 1999, Arranging flowers, Omnimedia LLC, NY, SUA. 
5. Hiller M., 1987, Guide to arranging dried flowers, Ed. Dorling Kindersley Limited, London. 

6. Griner Ch., 2002, Floriculture – Designing and merchandising, Delmar – Thomson Learning. 
7. Hillier M., 2003, Flower for home, Ed. Dorling Kindersley Limited, London. 
8. Packer Jane, 1998, The complete guide to flower arranging, Ed. Dorling Kindersley Limited, London. 

9. Raworth Jenny, Berry Susan, 1996, Fresh flowers for all seasons, The Readers Digest Association, INC., New York – Montreal. 
*** Reviste de specialitate: Florist Only, Grădina mea de vis 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări la workshop-uri, întruniri de 

profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate.  
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Rezolvarea subiectelor stabilite la examenul scris 

Activitatea la disciplină pe parcursul semestrului  

Elaborarea unor teme suplimentare 

Examen scris 

 

 

70% 

 

10.5. Laborator  Recunoaşterea speciilor ornamentale folosite 

pentru buchete/aranjamente 

Confecţionarea unui buchet sau aranjament la 

alegere 

Sunt prevăzute 2 

evaluări pe parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiţie de participare la examenul final. 
1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 
DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Conf. dr. Erzsébet BUTA 

Titular lucrări de laborator 

Conf. dr. Erzsébet BUTA 

Data avizării în 

departament 14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                                                    Formular USAMV 0202030105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei PROIECTAREA SPAŢIILOR VERZI 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro 

2.3. Titularul activităţilor de proiect Sef lucr. dr. ing. Sonia Borș-Oprișa 

Sonja_bors@yahoo.com 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 FS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Istoria Parcurilor și Grădinilor, Estetica Mediului, Desen, Urbanism Arboricultură Ornamentală, 

Proiectare spatii verzi 1;  

4.2. de competenţe Creativitate, vedere in spatiu, dragoste pentru natura si disponibilitatea de a lucra in natura; 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul de „Proiectare spatii verzi 2” presupune familiarizarea studenţilor, încă de la 

primele cursuri, cu diferite  mijloace de comunicare ale mesajului didactic: desene, 

scheme, schiţe, text structurat, proiecţia de filme documentare şi de simulări 3d. 

Din acest motiv, pentru desfăşurarea cursurilor este nevoie de: proiector 
multimedia, tableta grafică, tabla de scris, instalaţie de sonorizare. Studenţii trebuie 

să dispună de un caiet de desen, foi veline sau cu pătrăţele. Disciplina academică se 

impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de curs 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 

laboratorului / proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfășura o activitate individuală conform 

temei de proiectare primite. Discuțiile cu îndrumătorul sunt obligatorii pentru 
primirea acceptului de predare a propuneii individuale de proiect; Activitatea de 

redactare a temelor de proiectare va fi verificată pe parcurs. Disciplina academică 

se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar / laborator / proiect 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

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 20 

3.4.4. Tutoriala 9 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

- Cunoaşterea limbajului specific și termenilor uzuali utilizați în proiectarea peisageră; 

- Capacitatea de a concepe proiecte de peisagistica care să corespundă atât cerințelor estetice, cât și 

cerințelor tehnice impuse de comunitatea academică şi profesională; 

- Cunoștințe despre arte frumoase ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor de 

peisagistica; 

- Cunoștințe corespunzătoare despre urbanism, planificarea și tehnicile aplicate în procesul de 

planificare; 

- Capacitatea de a înțelege relațiile dintre oameni și spaţiile verzi, pe de o parte, și spaţiile verzi 

amenajate în contextul mai larg al peisajului din care fac parte, pe de altă parte, precum și capacitatea 

de a înțelege necesitatea de a armoniza proiectele de peisagistica și spațiile în funcție de necesități și 

scară umană; 

- Înţelegerea metodelor de cercetare și de pregătire a proiectelor de peisagistica; 

- Cunoștințe corespunzătoare despre probleme fizice și tehnologii, precum și despre funcția spatiilor 

verzi, astfel încât să le doteze cu toate elementele de confort și de protecție climaterică, în cadrul 

dezvoltării sustenabile; 

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 - Cunoașterea și aplicarea unor metode și tehnici eficiente de comunicare și transmitere de informații 

relevante, identificarea de roluri profesionale și/sau organizatorice în cadrul unor echipe inter și 

pluridisciplinare, în proiecte, studii, cercetări și procese de planificare spațială;  

- Capacitatea de a înțelege profesia de peisagist și rolul său în societate, în special prin elaborarea de 

proiecte ținând seama de factori sociali;  

- Cunoștințe corespunzătoare despre istoria și teoriile peisagisticii, precum și despre arte, tehnologii și 

științe umane conexe; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Dobândirea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților și competențelor necesare 

inginerului peisagist a cărui activitate profesională se exercită și în domeniul 

proiectării de spaţii verzi – nivel de mediu-avansat; 

7.2. Obiectivele specifice 

Capacitatea de a:  

 Utiliza elemente vegetale în concordanţă cu forma lor şi a răspunsului 

cultural ataşat;  

 Utiliza diferite tipuri de linii, texturi pattern-uri în amenajări;  

 Propune un concept cromatic de amenajare;  

 Crea compoziţii cromatice armonioase şi de a utiliza culoarea ca 

element compoziţional;  

 Identifică caracteristicile spaţiale ale plantelor şi a le utiliza în 
propuneri;  

 Propune amenajări utilizând principiile de compoziţie spaţială;  

 Propune amenajări utilizând principiile de compoziţie vegetală;  

 Redacta planuri de lucru, scheme de plantare, planuri detaliate de 

plantare;  
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8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

 

 C1 – C4: Proprietăţi vizuale ale plantelor:  

C1 : Răspunsul vizual  la plante şi analiza formei:  

 Răspuns subiectiv şi obiectiv la plante. Planta “biologică”, planta 

“personală”, planta “culturală”. Dimensiunea culturală şi simbolică a 

plantelor;  

 Analiza caracteristicilor vizuale ale plantelor:  

 Formă: Plană, pată, nivelul solului; Sfere şi hemisfere joase, mănunchi, 

smoc; Erecte şi ascendente; Arcuite; Sculpturale, arhitecturale; Ovoidale 

şi sferice, orizontale şi verticale; Conice; Fastigiate şi columnare; 

Tabulare – creştere în plan orizontal; Deschise neregulate; Dirijate;  

C2 : Linie şi textura:  

 Linie: Ascendentă, Pendulara, Orizontală, Diagonală, Calitatea liniei;  

 Textura: rugoasă, medie, fină; 

C3 şi C4: Culoare 

- Teoria culorii: Leondardo da Vinci, Isaac Newton, Goethe, Teoria lui 

Land;  

- Nuanţa, Saturaţie (intensitatea culorii), tonalitate (capacitatea de reflexie 

a culorii), Percepţia culorii;  

- Efectele spaţiale ale culorii. Armonie cromatică. Asociaţii de culori. 

Concepte cromatice în proiectarea peisageră.Energie vizuală;  

C5 şi C6: Principiile compoziţiei vizuale:  

- Unitate;  

- Armonie şi contrast;  

- Accent, punct de interes, dominantă;  

- Secventa spaţială;  

- Scara spaţiului, proporţia;  

- Experimentarea unui spaţiu în mişcare -a “4-a” dimensiune a unui cadru, 

dimensiunea temporală;  

C7 : Compoziţii vegetale:  

- Comunităţi de plante 

- Structuri forestiere,  

- Proiectare la nivelul coroanelor  

- Comunităţi de foioase pe trei, două şi un palier de înălţime;  

C8: Factori horticoli în selecţia plantelor 

- Cerinţe de creştere; 

- Competiţie biologică; 

- Mecanisme de creştere;  

- Habitus;  

- Cicluri de viaţă;  

Metode de predare 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere susţinută de 

scheme,schiţe, desene 

explicative, material 
video şi 

audio.Discuţii libere 

pe teme date; 

Studii de caz; 

 

Obs.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerile 

vor fi 

online pe 
perioada 

pandemiei 

Covid 
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C9 – C10: Metodă de proiectare a spaţiilor verzi 1 

 Înţelegerea sitului de analiza - acumulare date despre sit: măsurători 

topografice, vecinătăţi, reglementări urbane, fotografii, date de climă, sol, 

vegetaţie existenţa; 

 Sinteza: Politici de plantare, Concepte de proiectare , Schema funcţională;  

C11 – C12 Metodă de proiectare a spaţiilor verzi 2 : 

 Plan detaliat de plantare, Schema de plantare, Planuri de lucru; Detalii şi 

memorii, Devize;  

 Implementare: Trasare; Plantare; Management; Întreţinere; 

C13 – C14: Analize şi studii de caz: 

Proiecte istorice şi contemporane, naţionale şi internaţionale; Concluzii şi 

recomandari pentru disciplina de Proiectare spatii verzi;  

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

 

 Conform temei de proiectare – Amenajarea 

unui sit urban de dimensiuni medii – max 1ha, 

grad mediu de detaliere;  

 Prezentarea in plen a concluziilor analizei si a 

reproducerii proiectului ales; 

 

 

 

Integrarea urbanistică a unui 

spațiu verde public 

 

 

 
12 seminarii (24 ore)  

 

2 seminarii (4 ore) 

 

 

Bibliografie Obligatorie: 

1. Iliescu, Ana-Felicia, 1998 – Arboricultura ornamentală. Editura Ceres, Bucureşti,  

2. Preda M.,Palade L.,1972 – Arhitectura peisajului. Editura Ceres, Bucureşti 

3. Simonds, J.O.,1967 – Arhitectura peisajului, Editura Tehnică, Bucureşti,  
4. Sonea, V., Palade L., Iliescu Ana-Felicia, 1979 - Arboricultură ornamentală şi arhitectură peisageră. EDP, 

Buc. 

5. Vasiu R., 2020, Notite de curs; 

 

Bibliografie Facultativă: 

1. Florincescu, Adriana, 1999 – Arhitectura peisajului. Editura Divya, Cluj Napoca 

2. A.Dumitraș, D.Zaharia, V.Singureanu, G.Sabo – Principii generale de proiectare și amenajare a spațiilor verzi 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane a 

Horticultorilor şi a S.H.S.T., unde se întâlnesc cu specialiştii din producţie, precum și la întruniri și seminarii ale OAR 
sau a altor organizații profesionale specifice, participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 

 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip 

activitate 
10.1. Criterii de evaluare 

10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

1. Capacitatea de analiză critică şi de sinteză a contextului 

peisagistic, gradul de înţelegere al conexiunilor existente în sit şi 
justificarea coerentă a conceptului de amenajare peisagistică 

propus;  

Examen 

Practic  

Proiect  

(Schita 

50% 
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2. Gradul de coerentă funcţională, spaţială şi estetică a soluţiei de

amenajare peisageră propusă. Nivelul de absorbţie şi de integrare

a elementelor benefice specifice sitului în soluţia de amenajare

propusă. Capacitatea de contracarare a elementelor defavorizante.

3. Justificarea coerentă a conceptului vegetal şi a strategiei de
plantare alese. Modul de adaptare a compoziţiei vegetale la

specificul amplasamentului – alegerea judicioasă a plantelor şi

criterii complexe de compoziţiei  vegetală – compatibilităţi

vegetale, comunitati de plante, moduri de dezvoltare;

4. Dimensionarea corectă a plantelor în funcţie de habitus la scara

cerută – în plan şi vederi. Reprezentarea corectă a plantelor în

funcţie de anotimp şi particularităţi botanice, etc;

5. Amplasarea corectă a speciilor în compoziţie ţinând cont de

cerinţele acestora faţă de lumină, umiditate, perioade de decor şi

ritm de creştere;

6. Criterii de estetică/ armonie a compoziţiei vegetale – dinamism,
contrast, armonie, dominantă, scara spaţială,  îmbinare de forme,

culori, succesiuni;

7. Nivelul de detaliu al proiectului, atât că înţelegere a elementelor

soluţiei propuse cât şi ca nivel tehnic şi grafic de exprimare;

8. Corectitudinea de reprezentare a detaliilor tehnice. Modul  artistic

şi tehnic de exprimare grafică şi originalitatea proiectului

prezentat.

Redactare 

proiect  + 

scris) 

10.5. 

Proiect 

1. Coerentă susţinerii, relaţionarea corectă între discursul oral şi cel

vizual, în cadrul prezentării, amploarea conexiunii soluţiei cu

datele cerute prin temă şi profunzimea argumentaţiei;

2. Complexitatea si originalitatea proiectului propus, coroborate cu

profunzimea analizei efectuate asupra elementelor spatiale,

peisagere si functonale definitorii;

3. Criteriile de evaluare utilizate pentru “Curs”;

Predare 

proiect 

(verificare pe 
parcurs) 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la proiectele predate pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

Data completării 

09 Septembrie 2020 

Titular curs 

 Sef Lucrari dr. arh. Razvan Vasiu 

Titular lucrări laborator / seminarii 

Sef lucr. dr. ing. Sonia Borș-Oprișa 

Data avizării în 

departament  

14 septembrie 2020 
............................................. 

Director de departament 

Conf. dr. Ing. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202030106 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Științe 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) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învățământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Proiectare Asistată de Calculator 
2.2. Titularul activităților de curs Prof. Dr. Adelina Dumitraș 
2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect Dr. Ing. Peisagist Păunița Iuliana Boancă 

2.4. Anul de studiu III 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 activităților 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 22 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activități  5 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Informatică, Geometrie descriptivă şi perspectivă, Construcții ornamentale și tehnice 
4.2. de competențe Proiectare spații 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 desfășurare 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 desfășurare 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 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.  
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

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

al
e CT1 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuțiilor 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 premisele 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 (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Introducerea studenților în tehnologia proiectării asistate de calculator. Acoperă 

bazele aplicațiilor computerizate utilizate în domeniul arhitecturii peisajului pentru 
conceptualizare, desen și comunicare grafică. Prezentarea teoretică și practică a 
diferitelor aspecte legate de programele de proiectare asistată de calculator folosite în 
peisagistică, realizarea de exerciții practice pentru aprofundarea aspectelor teoretice.  

7.2. Obiectivele specifice Aplicații ale programele de proiectare în peisagistică, adaptarea acestora în situații 
variate. Dobândirea abilităților practice de a adapta programele de proiectare asistată 
de calculator existente necesităților implicate de arhitectura peisajului. Obiectivul 
specific este de a oferi studenților abilitățile necesare pentru a putea realiza un proiect 
de peisagistică 2D. Studenții vor dobândi cunoștințe practice cu privire la modul de 
creare, editare și prezentare a proiectelor de peisagistică.  Cunoștințe de bază în 
computer, simț spațial, cunoștințe de bază în proiectare 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
 
Introducere în proiectarea asistată de calculator 
 
CAD și BIM – integrarea în proiectele specific arhitecturii 
peisajului 
 
Prezentarea generală a interfețelor grafice specifice 
programelor de proiectare utilizate în peisagistică 
(AutoCAD, Archicad, Revit, SketchUp) 
 
Programe de proiectare – compatibilități, performanțe, 
aplicații, unelte 
 
AutoCAD/Archicad - Prezentarea funcțiilor principale, 
Suprafața de lucru; navigare în proiect; organizare proiect,  
 
AutoCAD/Archicad - Tehnici de bază de editare elemente 
2D  
 

 Analiza limitărilor și a modalităților de compensare a 
acestora. Modalități de prezentare a proiectelor: conținut, 
detalii tehnice și configurarea planșelor, postere 
 

Metode de predare 
 

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 curs = 2 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42 
 

1. Noțiuni introductive  
 

2. AutoCAD - Interfața AutoCAD, unelte de 
navigare, unități, setări de salvare și template, 
selecții 
 

3. AutoCAD – crearea desenelor 
 

4. AutoCAD – modificarea desenelor, unelte de 
desen, hașuri 

 
5. AutoCAD – Layere, Dimensionarea, Adnotarea, 

Proprietăți, Texte și tabele, Utilizarea 
atributelor 
 

6. AutoCAD – Bloks și grupuri, Referințe externe, 
Caracteristici parametrice 
 

7. AutoCAD – Layout, Printarea și publicarea 
planșelor, Seturi de planșe 
 

8. AutoCAD – Personalizare și colaborare 
 

9. AutoCAD – Instrumente și comenzi avansate 
 

10. Interfața ArchiCad, compatibilități cu alte 
programe de grafică și de proiectare (aplicații 
specifice în proiectarea peisagistică) 

 
11. ArchiCad - Digitalizare planuri   
11.1. Importarea unui plan existent în formate diferite 

– familiarizarea cu situații diferite în funcție de 
datele existente și disponibile despre un sit dat 

11.2. Importarea și exportarea formatelor CAD 
11.3. Importarea planurilor topografice  

 
12. ArchiCad - Unelte de bază şi setări specifice  
12.1. Unelte de desen 
12.2.  Materiale, culori, texturi, layere 
12.3. Stabilirea unităților de măsură, aducerea la scară 

a planurilor, redimensionare, redesenare, cotare 
12.4. Amplasare, selectare și editarea elementelor în 

Archicad, unelte ajutătoare, mutarea elementelor 
în Archicad, Simbolistica 2D și 3D – biblioteci, 
simboluri, import din biblioteci existente on-line 

 
13. Geo-referențiere în ArchiCad, Compatibilități, 

extensii 
 

14. Elaborarea planșelor în ArhiCad - Layout 
14.1. planuri, secțiuni, detalii, perspective și descrierea 

acestora (texte, cote, suprafețe, elemente 
componente ale planșelor tehnice - cartuș, 
legendă, chenar etc.) 

14.2. Elaborarea planșelor finale, export şi setări: 
salvarea proiectului și a planșelor în diferite 
formate 

 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 

 
 
 
1 laborator (2 
ore/laborator) 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
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http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC21/ 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
https://www.consoft.ro/archicad/metode_de_lucru/ 
http://www.graphisoft.com/support/system_requirements/AC21/ 
Graphisoft ArchiCAD 22 Reference Guide; Graphisoft (in limba romana pe www.consoft.ro)  
GDL Cookbook 4.0; David Nicholson-Cole; Marmelade Graphics, Nottingham; 2007  
Computer Graphics; D. Dayton Reuter, ASLA; Allworth Press; New York; 2002 
GDL Cookbook 4.0; David Nicholson-Cole; Marmelade Graphics, Nottingham; 2007 
Elliot Gindis, Up and Running with AutoCAD, Editura Academic Press, 2013 
Scott Onstott, AutoCADand AutoCAD LT 2013 Essentials, editura Wiley, 2012 
Scott Onstott, Learning AutoCAD 2013, editura Wiley, 2012 
http://www.cadtutorial.org 
George Omura, Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013, AutoCAD Official Training Guide, editura Wiley, 2012 
Bibliografie Facultativă: 
https://www.nationalbimlibrary.com/ 
STAS-urile şi normativele în vigoare; 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
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 95% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea proiectului urmând 
indicațiile temei de proiectare 

Respectarea etapelor și 
termenelor proiectului 

5% 

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 condiţie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac 
(disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 
 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs, 

Prof. dr. Adelina DUMITRAȘ 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr. Dr. Păunița BOANCĂ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu BUNEA 

 

https://www.nationalbimlibrary.com/
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV   0202030107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Legumicultură ornamentală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Sima 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Rodica Sima 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică,  Agrochimie, Fiziologia plantelor, Proiectare spaţii verzi, Analiza compoziţiei 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite anterior pentru a înţelege 

tehnologiile de cultură a speciilor legumicole şi posibilităţile de folosire a acestora în amenajarea 

unor grădini cu dublă valoare: alimentară şi ornamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Studenţii se vor conforma Regulamentului privind Activitatea 

Profesională a Studenţilor, aflat în vigoare. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se efectuează pe grupe, presupun activitate individuală şi pe 

grupuri de lucru,  se desfăşoară în laborator şi pe teren, iar după caz, se vor utiliza 

materiale pentru studiul in laborator, respectiv cele existente în teren. Pe parcursul 

orelor de lucrări practice, studenţii se vor conforna Regulamentului privind 

Activitatea Profesională a Studenţilor, aflat în vigoare. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
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 7 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 

3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoască  terminologia de specialitate caracteristică culturii legumelor;  

Să cunoască particularităţile bio-ecologice şi importanţa ornamentală a speciilor legumicole; 
Să cunoască speciile de plante legumicole şi, în cadrul acestora, cultivarurile care pe lângă valoare alimentară au 
şi valoare ornamentală; 
Să îşi însuşească tehnologiile de cultură a principalelor specii legumicole. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să fie capabili să ofere consiliere privind înfiinţarea şi întreţinerea culturilor de legume care, pe lângă utilizarea 
directă în alimentaţie, pot avea un important rol estetico-recreativ; 
Să fie capabili să amenajeze şi să întreţină o grădină utilitară (amenajare de tip „edible landscaping”); 
Să-şi dezvolte capacităţile de muncă în echipă, de abordare şi rezolvare interdisciplinară şi transdisciplinară 
a problemelor tehnologice şi organizatorice apărute; 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la importanţa ormanentală, cerinţele 
ecologice şi tehnologiile de cultură a principalelor specii de plante legumicole 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască speciile legumicole şi cultivarurile cu valoare ornamentală ce le aparţin;  
Să poată aprecia implicaţiile tehnologice, economice şi de mediu determinate de 
introducerea în cultură a unor noi cultivaruri de specii legumicole; 
Să înţeleagă interrelaţia dintre particularităţile biologice, ecologice şi tehnologice în 
cadrul unei tehnologii de cultură; 
Să cunoască tehnologiile de cultură a speciilor legumicole şi posibilităţile de folosire 
a acestora în amenajarea unor grădini cu dublă valoare: alimentară şi ornamentală; 
Să dobândească capacitate organizatorică şi decizională în amenajarea şi întreţinerea 
unei amenajări de tip „edible landscaping”; 
Să cunoască posibilităţile de valorificare a producţiei obţinute în cadrul unei 
amenajări de tip „edible landscaping”. 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Legumele de la sursă de hrană la plante ornamentale –

clasificare şi importanţă  

Clasificarea plantelor legumicole 

Importanţa legumelor în alimentație 

Importanţa ornamentală a plantelor legumicole 

Folosirea raţională a terenului pentru culturile de legume 

Asolamentele legumicole 

Culturile succesive de legume 

Culturile asociate sau  intercalate de legume – potenţial ornamental 

Intercalarea culturilor de legume în grădina de legume ornamentală 

Producerea răsadurilor de legume 

Importanţa producerii răsadurilor de legume 

Metode de producere ale răsadurilor de legume 

Pregătirea terenului și înfiinţarea culturilor de legume 

Alegerea, amenajarea și pregătirea terenului pentru cultura 

legumelor 

Fertilizarea culturilor de legume 

Înmulţirea speciilor legumicole: pe cale sexuată; pe cale vegetativă 

Semănatul legumelor în câmp 

Plantarea răsadurilor de legume 

Lucrări de întreţinere a culturilor de legume 

Lucrările de întreţinere cu caracter general 

Lucrările de întreţinere cu caracter special 

Cultura legumelor în containere 

Tipuri de containere folosite. Specii și varietăți de plante 

legumicole recomandate pentru cultura în containere. Substraturi 

de cultură. Lucrări de întreţinere a culturilor în containere 

Valoarea ornamentală. Cultura legumelor rădăcinoase: 

morcov, pătrunjel, ţelină, ridichi, sfeclă roşie 

Valoarea ornamentală. Cultura legumelor vărzoase: varză 

albă, varză pentru frunze, conopidă, gulie 

Valoarea ornamentală. Cultura legumelor bulboase: ceapa 

comună, prazul, usturoiul comun 

Valoarea ornamentală. Cultura legumelor solanacee: tomatele, 

ardeiul, vinetele 

Metode de predare 

 

Prelegere, conversaţie 

euristică, prezentare 

power point.  

 

Observaţii 

 

3 prelegeri (6 ore) 

 

 

 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

 

 

 

2 prelegeri (4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 
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Valoarea ornamentală. Cultura legumelor cucurbitacee: 

castravetele, dovlecelul, dovleacul turcesc 

Valoarea ornamentală. Cultura legumelor verdeţuri: salata de 

grădină, spanacul, sfecla pentru peţiol, feniculul de Florența 

1 prelegere (2 ore)  

 

1 prelegere (2 ore) 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28  
Pământuri folosite la producerea răsadurilor de legume 
Pregătirea spațiilor, a patului germinativ și semănatul pentru 
producerea de răsaduri 
Ghivece folosite la producerea răsadurilor, confecționarea 
cuburilor nutritive și repicatul 
Lucrări de îngrijire a răsadurilor de legume 
Alegerea, amenajarea și pregătirea terenului pentru cultura 
legumelor în câmp  
Semănatul legumelor și plantarea răsadurilor de legume – date 
tehnice 
Lucrări de îngrijire în grădina utilitară 
Recunoaşterea speciilor și a varietăților de legume în fază tânără 
Grădina utilitară – specii, varietăți și soiuri de legume cu valoare 
ornamentală  
Grădina utilitară – amenajarea și împărțirea terenului în sole, 
calculul suprafețelor, calculul necesarului de sămânță/răsad pentru 
înființarea culturilor, modele decorative realizate prin intercalarea 
speciilor legumicole, grafic de desfășurare a culturilor  
Studiu de caz – amenajarea unei grădini utilitare 

 
 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în teren 
 
Lucrare practică în teren 
 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în teren 
 
Lucrare practică în teren 
 
Lucrare practică în teren 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator  
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrări laborator 
2 lucrări laborator 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 

  
Bibliografie Obligatorie: 

1. Sima Rodica, 2017. Legumicultură ornamentală. Manual didactic. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
2. Sima Rodica, 2009.  Legumicultura sursă de hrană şi potenţial ornamental. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Sima Rodica, D., Măniuţiu, 2006.  Practicum de legumicultură. Ed. Accent, Cluj-Napoca. 
4. Sima Rodica, 2021. Note de curs. 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Creasy Rosalind, 2010.  Edible Landscaping. Sierra Club Books. 
2. Indrea D., Apahidean Al. S., 2012. Ghidul cultivatorului de legume, ediția a II-a. Ed. Ceres, Bucureşti. 
3. Indrea D., Al. S. Apahidean, Maria Apahidean, D. Măniuţiu, Rodica Sima, 2009. Cultura legumelor. Ed. Ceres, Bucureşti.. 
4. Reviste de specialitate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul curriculei disciplinei este actualizat pe măsura apariţiei noutăţilor ştiinţifice în domeniul legumiculturii și a 

amenajărilor de tip „edible landscaping”. Se desfăşoară activităţi continue de documentare şi cercetare iar rezultatele 

acestor activităţi sunt prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul unor 

workshop-uri. 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs Rezolvarea subiectelor stabilite din 

tematica pentru examen  

Examen 

scris 
70% 

10.5. Seminar/Laborator  Studiu de caz – amenajarea unei 

grădini utilitare 

Predarea și prezentarea 

studiului de caz 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrari practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la colocviu este condiție de prezentare la examen. 
. 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Rodica Sima 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Rodica Sima  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Pomicultură ornamentală  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Viorel MITRE 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr.dr. Andreea ANDRECAN 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Pedologie, Botanică, Fiziologia plantelor,  Agrochimie 

4.2. de competenţe Noțiuni de horticultură generală. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfașura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 

dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrări practice. Disciplina academică se 

impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 
Utilizarea pomilor fructiferi în amenajări peisagere 

Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 

Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru obţinerea de forme de coroană artistic palisate 

Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

Să participe la activitățile de cercetare în câmpul de experiențe al disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii 
moderne şi să integreze cultivarea pomilor fructiferi în amenajările peisagere 

7.2. Obiectivele specifice Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie 

speciilor pomicole. 

Să definească corect termenii specifici disciplinei. 

Sǎ cunoască producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi 

întreţinerea plantaţiilor pomicole. 

Să utilizeze pomii fructiferi in diverse amenajări ale peisajului. 

Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice 

ale cursului. 

Să ofere deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia înfiinţării şi 

întreţinerii livezilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Noţiuni introductive 

1.Bazele biologice ale pomiculturii 

1.1. Clasificarea speciilor pomicole;  

1.3. Organografia pomilor fructiferi;  

1.4. Ciclul ontogenetic al speciilor pomicole;  

1.5. Ciclul anual al speciilor pomicole;  

2.  Alternanţa de rodire  

3. Ecosistemul pomicol;  

3.1. Factorii climatici (temperatură, lumină);  
3.3. Factorii edafici şi de relief;  

4. Tehnologia înfiinţării plantaţiilor pomicole 

4.1. Producerea materialului săditor pomicol 

4.1. Sisteme de cultură a pomilor fructiferi 

4.2. Alegerea locului,a soiurilor şi a portaltoilor;  

4.2. Organizarea, amenajarea şi pregătirea terenului;  

4.3. Pichetarea terenului şi plantarea pomilor 

5. Tehnologia întreţinerii plantaţiilor pomicole 

5.1. Dirijarea creşterii şi rodirii prin tăieri;  

5.2. Sisteme de întreţinere şi lucrare a solului;  

5.3. Fertilizarea şi irigarea plantaţiilor pomicole;  

5.4. Protejarea livezilor împotriva bolilor, 
dăunătorilor şi a factorilor nefavorabili de mediu 

6. Specii şi soiuri pomicole cu caracter decorativ 

6.1. Specii aparţinând genurilor: Malus, Pyrus, Cydonia, 

Prunus, Cerasus, Juglans, Coryllus, arbuşti fructiferi 

Metode de predare 

 

Prelegerea, conversaţia 

euristică, observaţia, învăţarea 

prin descoperire dirijată, 

problematizarea, modelare, 

demonstraţie, exerciţiu, studiu 

de caz. Prelegerile au durata 

de 2 ore. 

 

 
 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

 

 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 
 

2 prelegeri 

 

 

 

  

 

 

4 prelegeri 

 

 

 
 

2 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Recunoaşterea speciilor pomicole (prezentare caractere 

decorative) 
Organografia pomilor fructiferi.  

Lucrări în pepinieră   

Categorii de material săditor şi obţinerea lor. 

Lucrări de formare şi întreţinere la pomi fructiferi 

(Tehnici de formare a coroanelor artistic palisate) 

 

Prezentarea aspectelor practice 

legate de tematica specifică 

lucrărilor practice de pomicultură, 
punând accent pe formarea 

deprinderilor şi recunoaşterea 

caracterelor decorative pt. 

fiecare specie şi categorie de 

material săditor în parte 

 

 

1 lucrare laborator 

 
5 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

       

      4 lucrări laborator 
 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2013) – Note de curs 
2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
3. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 

4. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca 

 

Bibliografie facultativă: 
1. BACIU A. – Pomicultură generală, Edit. Universitaria, Craiova, 2005 
2. BOTU I., BOTU M. – Pomicultură modernă şi durabilă, Edit.Conphys, Rm. Vâlcea,2003 

3. COSMULESCU SINA, BACIU A – Pomologie, Îndrumător de lucrări practice, Tipografia Universităţii din Craiova, 2003 
4. DRĂGĂNESCU, E., - Pomicultură, Editura Mirton, Timişoara, 1998 
5. GHENA N., BRANIŞTE N., STĂNICĂ FL. – Pomicultură generală, Edit. MatrixRom, Bucureşti, 2004 

6. GODEANU I. – Pomicultură generală, Îndrumător lucrări practice, Reprografia Universităţii Craiova, 1981 
7. GRĂDINARIU G. – Pomicultură specială, Edit Ion Ionescu de la Brad , Iaşi, 2003; 
8. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA – Pomicultură, Edit. Eurobit, Timişoara, 2008,  
9. IORDĂNESCU OLIMPIA ALINA, MICU ROXANA ELENA – Pomicultură generală şi specială, Edit. Eurobit, Timișoara, 2011 

10. POPESCU, M., şi colab. – Pomicultură, Edit. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Informaţiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătăţite şi actualizate prin participări seminarii, simpozioane, 

întruniri de profil. Conţinutul cursului este completat şi cu informaţii preluate din revistele de specialitate din străinătate 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea şi aplicarea corectă a 
termenilor de specialitate în diferite 

contexte date. Însuşirea cunoştinţelor 

de specialitate şi formarea 

deprinderilor intelectuale şi practice 

necesare prezentării şi efectuării 

lucrările specifice pomiculturii. 

Verificare pe parcurs 

 

 

 

 
 

70% 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicarea în practică a cunoştinţelor 

dobândite teoretic la disciplina 

pomicultură. Test practic din lucrările 

prezentate la laborator şi în câmp 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 

la examen este condiție de promovabilitate.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Viorel MITRE 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef lucr.dr. Andreea ANDRECAN 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 
1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) LICENŢĂ 
1.6. Specializarea/Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei VITICULTURĂ ORNAMENTALĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Obligatorii: Agrotehnică, Botanică, Entomologie, Fitopatologie, Îmbunătăţiri funciare 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, despre tipurile genetice de sol cu însuşirile fizice, hidrofizice şi chimice ale acestuia, 

lucrări de agrotehnică, despre biologia şi combaterea principalelor boli şi dăunători,precum şi 

amenajarea terenului prin lucrările de artă specifice terenurilor pe care se înfiinţează o plantaţie. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 

terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata 

prelegerii, telefoanele mobile se închid. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  de lucrări practice, 

fiecare student va desfăşura activităţi individuale specifice fiecărei lucrări cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de lucrări 

practice, precum şi în colecţia didactică a disciplinei sau în unităţi de cercetare şi 

producţie din zonă. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p
et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
o
n

al
e 

Învaţă  limbajul academic specific pentru disciplina de Viticultură ornamentală. 
Învaţă despre pepinierele viticole, sectoarele acesteia, înfiinţarea acestor sectoare. 
Recunoaşte diferitele categorii de material săditor viticol. 
Învaţă despre proiectul de înfiinţare a unei noi plantaţii, precum şi înfiinţarea propriuzisă, 
Învaţă despre complexul agrotehnic în plantaţiile tinere şi pe rod, pe direcţiile de producţie: tăieri de formare şi 
de fructicare, tăieri în uscat şi în verde, conducerea şi legatul coardelor, lucrările solului, etc. 
Învaţă şi înţelege ce este şi cum poate fi influenţat ecosistemul viticol. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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 4 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 
3 
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 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 
Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 
Se perfecţionează prin acumularea de cunoştinţe în vederea desfăşurării unei activităţi de cercetare sau de 
producţie. 
Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Insuşirea cunoştinţelor referitoare condițiile climatice și peodologice necesare 

cultivării viței de vie, tehnologia de producere a materialului săditor viticol, 

tehnologia de înfiinţare şi de întreţinere a unei plantaţii viticole. 

7.2. Obiectivele specifice SĂ CUNOASCĂ CERINȚELE ECOPEDOLOGICE ȘI ECOCLIMATICE ALE PLANTEI. 
SĂ CUNOASCĂ MODALITĂȚILE DE ÎNMULȚIRE A VIȚEI DE VIE PRACTICATE ÎN LUME ȘI ÎN ȚARA 

NOASTRĂ. SĂ CUNOASCĂ ORGANOGRAFIA BUTUCULUI  DE VIȚĂ DE VIE PENTRU A EFECTUA TĂIERI 

ÎN USCAT. SĂ RECUNOASCĂ CATEGORIILE DE MATERIAL SĂDITOR ȘI CERINȚELE PENTRU UN 

PROIECT DE ÎNFIINȚARE A UNEI PLANTAȚII VITICOLE. PE BAZA CERINȚELOR SPECIILOR, SĂ POATĂ 

FACE  ZONAREA SOIURILOR PE DIRECȚIILE DE PRODUCȚIE. 

SĂ DEZVOLTE CAPACITATEA DE A ALEGE CELE MAI POTRIVITE TEHNOLOGII PENTRU A FACILITA 

INTRARE PE ROD ÎN SCURT TIMP ȘI PENTRU A OBȚINE RANDAMENTE RELATIV RIDICATE, 
CONSTANTE ȘI EFICIENTE. 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
1. Introducere 
1.1. Conținutul și obiectul Viticulturii ornamentale 
1.2. Importanța viticulturii pentru economia națională 
2. Istoria viticulturii 
3. Originea și sistematica Vitaceaelor 
4. Situația actuală a viticulturii 
5. Clasificarea viței de vie 
6. Ecologia viței de vie 
7. Biologia creșterii și fructificării viței de vie 
8. Biologia înmulțirii viței de vie 
9. Tehnologia producerii materialului săditor viticol 
10. Înființarea plantațiilor de viță de vie 
11. Întreținerea plantațiilor tinere de viță de vie 
12.Complexul agrotehnic în plantațiile de viță de vie 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

Observaţii 
 

0,5 Prelegere - 1 oră 
0,5 Prelegere - 1 oră 

 
1 Prelegere - 2 ore 
2 Prelegeri - 4 ore 

 
1 Prelegere - 2 ore  
1 Prelegere - 2 ore 
1 Prelegere - 2 ore 
1 Prelegere - 2 ore 
2 Prelegeri - 4 ore 
1 Prelegere - 2 ore 

 
2 Prelegeri - 4 ore 

- 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Morfologia butucului de viță de vie 

 

Recunoașterea unor soiuri de viță de vie 

 

Principalele categorii de material săditor viticol 

Producerea materialului săditor viticol 

 
Plantarea viței de vie 

Tăierile de formare și fructificare  

 

Organe verzi ale butucului 

 

Lucrări în verde în aplicate în plantații 

Specii de ornamentale de viță 

 

 

Test practic 

Prezentarea teroretică a lucrărilor 

practice 

 

Organele uscate ale butucului 

Recunoașterea unor soiuri în colecția 

didactică 

Recunoașterea în laborator 

Altoirea viței de vie, manuală și 

mecanizată 
Tehnici de plantare 

Tăieri de formare și fructificare 

Organele verzi ale unui butuc de viță 

de vie  

Lucrări în verde curente  

Lucrări speciale verzi 

Prezentarea diferitelor specii 

ornamentale din familia Vitaceelor 

folosite în spații verzi 

Observaţii 

 

 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

în câmp 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 
2 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

în câmp 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

în câmp 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

în câmp 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 Bibliografie obligatorie: 

Nastasia Pop, 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop, 2003, Viticultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

Nastasia Pop, 2010, Curs de Viticultură Generală, Ed. EIKON, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop şi C. I. Bunea, 2011, Lucrări practice de viticultură, Ed. EIKON, Cluj-Napoca  
Ţârdea C., L. Dejeu, 1995, Viticultură, EDP Bucureşti 

Bibliografie facultativă: 
Oprea Şt., 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Oşlobeanu M., şi colab., 1980, Viticultură generală şi specială, EDP Bucureşti 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea caracteristicilor morfologice, 

biologice și fiziologice ale viței de vie. 

Cunoașterea condițiilor eco-climatice și eco-

pedologice ale viței de vie. 

Cunoașterea ecosistemului de viță de vie, ciclul 

biologic întreg și anual al viței de vie. 

Clasificarea botanică, ecologică, economică a 

viței de vie. 

Biologia înmulțirii viței de vie. 
Cunoașterea unității de bază în producerea 

materialului săditor viticol (pepiniera viticolă) 

Cunoașterea categoriilor de material săditor 

viticol și conținutul unui proiect de înființare a 

unei noi vie. 

Menținerea plantațiilor viticole. 

 

Continuă (VP) 

 

 

 

 

70% 

 

 
 

10.5. Laborator  Recunoașterea diferitelor sisteme de cultură și 

forme de conducere utilizate în  România 

Recunoșterea organelor uscate ale butucului de 

viță de vie. 

Recunoașterea diferitelor soiuri de viță de vie 

Cunoașterea criteriilor de alegere a materialului 

săditor viticol pentru înființarea de plantații 
viticole 

Producerea de material săditor viticol 

Altoirea viței de vie 

Plantarea viței de vie 

Tăierile de formare, fructificare și regenerare 

Recunoașterea organelor ale butucului de viță de 

vie 

Lucrări în verde, curente și speciale 

Recunoașterea unor specii de Vitaceae 

ornamentale 

2 teste pe parscursul 

lucrărilor,  

1 test practic la final 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - Licență  
2  Regimul disciplinei (conținut) pentru nivelul de Licență se alege una din variantele: DF (Disciplină Fundamentală), DD 

 (Disciplina din Domeniu), DS (Disciplina de Specialitate), DC (Disciplina Complementară), DU (Disciplina conform 

opţiunii Universităţii) 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (Disciplina obligatorie/Impusă),  
DO (Disciplina Opțională), DF (Disciplina Facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Titular lucrări de laborator 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030113 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Licența 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Protecție fitosanitară 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Carmen Puia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. dr. Loredana Suciu 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Pedologie, Agrochimie, Agrotehnică 

4.2. de competenţe Discipline tehnologice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 

student va desfășura o activitate individuala cu  materialele de laborator puse la 

dispoziție si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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Să cunoască limbajul științific specific pentru disciplina de Fitopatologie 

Să își însușească principalele boli care afectează principalele specii ornamentale și metodele de diagnoză 

fitosanitară 

Să cunoască complexul integrat de măsuri de prevenire și combatere a bolilor speciilor ornamentale 

C
o
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Sa demonstreze capacitatea de-a crea un sistem de prevenire și combatere a bolilor speciilor ornamentale într-un 

aranjament peisagistic 

Sa poată dezvolta proiecte de prognoză şi avertizare a apariţiei agenților patogeni  pentru diferite specii în diferite 

condiții climatice  

Sa demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională prin antrenarea în investigații privind impactul 

economic al agenţilor fitopatogeni 

Sa participe la activitățile de cercetare in câmpul de experiențe al disciplinei 

 

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 învățământ 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 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite4 2 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele referitoare la principalii patogeni și bolile pe care 

le produc la speciile ornamentale 

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoască factorii care influențează modul de infecţie al patogenilor; 

Sa poată evalua gradul de atac și evoluția patogenilor dintr-un aranjament 

peisagist pentru a formula un sistem de combatere integrata a acestora  

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

 

1 Diagnoza bolilor plantelor. Etape  

2 Simptome nespecifice manifestate de plantele ornamentale 

3 Boli fiziologice la plantele ornamentale 

4 Boli infecțioase la plante ornamentale 

4.1 Putrezirea rădăcinilor 

4.2 Ofiliri  

4.3 Cancere 

4.4 Arsuri 

4.5 Boli foliare 

4.6 Mozaicuri virale 

5 Principalele fungicide folosite în combaterea bolilor plantelor 

ornamentale 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

3 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 14 

 

Diagnoza bolilor infecţioase la plantele ornamentale   

Boli provocate de pseudociuperci la plante ornamentale 

Boli provocate de ciuperci din Ascomycota la plante ornamentale  

Boli provocate de ciuperci din Basidiomycota la plante ornamentale    

Boli provocate de bacterii şi virusuri la plante ornamentale   

Verificarea cunoștințelor 

-Studiul plantelor 

herbarizate 

- Studiul planșelor 

didactice 

- Efectuare de 

preparate 

microscopice 

 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 
Bibliografie Obligatorie: 

1. Florian V., I. Oroian. 2002, Diagnoza bolilor infecţioase ale plantelor de cultură, Ed. Poliam, Cluj-Napoca 
2. Puia Carmen, 2003, Patologie vegetală, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca; 
3. Puia Carmen, V. Florian, I. Oroian, 2003, Fitopatologie. Ghid practic, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca 
4. Puia Carmen, 2005, Fitopatologie. Patografie. Etiologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
5. Puia Carmen, 2006, Fitopatologie horticolă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
6. Severin V. şi colab., 1985, Bacteriozele  plantelor  cultivate,  Ed.  Ceres, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
1. Marinescu Gh. şi colab., 1998, Bolile plantelor floricole, Ed. Ceres, Bucureşti  
2. Minoiu N., Gh. Lefter. 1987, Bolile speciilor pomicole, Ed Ceres, Bucureşti.  
3. Oroian I., Carmen Puia, I. Şerba, 2002, Practicum de fitopatologie, Ed. Poliam, Cluj-Napoca 
4. Oroian I. V.Florian, L. Holonec., 2006, Atlas de fitopatologie, Ed. Academiei Române  
5. Pop I.V. - 1987, Virusurile şi virozele plantelor, Ed. Ceres, Bucureşti. 
6. Pârvu M., 1996, Fitopatologie, Ed. Sincron, Cluj-Napoca; 
7. .* * *  colecția de reviste “Protecţia plantelor”, Ed. Poliam, Cluj - Napoca. 

8. resurse web 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor cai de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele mai 

actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuală a Societății de Protecția Plantelor 

Transilvania unde se întâlnesc cu specialiști din domeniu și cu fermieri, fiind dezbătute aspecte actuale și de perspectivă 

în domeniul controlului integrat al bolilor plantelor cultivate  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea patografiei principalelor 

boli la speciile ornamentale; 

Cunoașterea metodologiilor de 

diagnosticare a bolilor infecţioase ale 

plantelor ornamentale; 

 

Examen 
70% 
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Stabilirea programelor de prevenire şi 

combatere a bolilor infecţioase ale 

plantelor ornamentale; 

10.5. Seminar/Laborator  Patografia principalelor boli ale 

plantelor ornamentale; 

Identificarea macroscopică și 

microscopică a agenților patogeni; 

Examen practic 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel minimal verificată prin testul grilă 

minimal 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Carmen Puia 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. Loredana Suciu 

 

 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030114 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de 
studii 

Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Protecţie Fitosanitară 2 (Entomologie)  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Horia Bunescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Horia Bunescu 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate
3 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare multimedia cu suport logistic corespunzator (videoproiector) a 
principalelor grupe de insecte, din punct de vedere sistematic.  
Se pune accentul  mai ales pe acele grupe cu importanta mare din punct de 
vedere sistematic, filogenetic, ecologic sau economic.  
Sunt exemplificate specii pentru fiecare grupa sistematica, cu descrierea 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 

1 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 

28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

8 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite4 2 
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morfologica externa, aspect de biologie, ecologie, importanţă.  
Exemplificarile se fac cu specii din fauna Romaniei prezente in diferite 
ecosisteme sau cu specii exotice.  
La final, studenţii trebuie să fie capabili să identifice principalele ordine de 
insecte. 
Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii.  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie studierea materialului  biologic din 
colectia didactica a Disciplinei, care cuprinde material conservat/preparate cu 
reprezentanti ai insectelor prezentate, cu ajutorul ustensilelor de laborator, 
aparaturii optice, suportului logistic de prezentare multimedia.  
Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de 
laborator puse la dispozitie si prezentate corespunzator, cu suport logistic 
video.  
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 

platformelor online utilizate 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca  limbajul biologic specific pentru Disciplina Entomologie 
Sa cunoasca  sistemul de clasificare a organismelor animale 
Sa inteleaga alcatuirea si functionarea organismului insectelor 
Sa isi  insuseasca temeinic aspectele privind caracterizarea principalelor grupe de insecte 
Sa recunoasca principalele categorii de insecte 
Sa cunoasca importanta stiintifica si practica a insectelor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa aiba capacitatea de a utiliza sursele de informare specifice şi noţiunile acumulate în contexte noi; 
Sa utilizeze noţiunile teoretice în rezolvarea unor aspecte practice; 
Sa demonstreze capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiilor şi de a formula concluzii. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la insecte  la nivelul exigentelor 
actuale 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea caracterelor structurale si functionale ale principalelor grupe 
sistematice de insecte 
Caracterizarea unor specii reprezentative pentru fiecare grup sistematic  
Cunoaşterea aspectelor de clasificare a insectelor 
Importanţa stiintifica si practica a insectelor 
Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice  
Un viitor specialist in Peisagistică are nevoie de cunoştinţe fundamentale în 
domeniu, pentru a putea avea o perspectivă corectă şi cât mai largă asupra 
diversităţii dăunătorilor animali (preponderent insecte), absolut necesară 
pentru protecţia plantelor în cadrul amenajărilor peisagere.  
Disciplina de Entomologie este strict necesară, fiind una dintre disciplinele 
importante ale profilului de specialist in Peisagistică.  
Pregătirea studenţilor în specialitatea Entomologie are menirea de a le furniza 
cunoştinţele de bază pentru cunoaşterea şi combaterea principalelor specii de 
dăunători animali (insecte, acarieni, nematozi, etc.) ai plantelor ornamentale 
folosite în arhitectura peisageră. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Notiuni introductive de Entomologie. Definitia 
Entomologiei; Entomologia in cadrul stiintelor 
biologice. Obiectul si importanta Entomologiei; 
Pierderile cauzate de daunatori. Organizarea si 
importanta Protectiei plantelor. Importanţa 
Entomologiei. 

Metode de predare 
 

Prelegere, conversatie 
explicatie 
 
 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
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Morfologia externa a insectei adulte. Capul 
(constitutie si apendice). Toracele (constitutie si 
apendice). Abdomenul (constitutie si apendice). 
Tegumentul (constitutie si apendice). 
Morfologia interna (Anatomia). Sistemul muscular. 
Sistemul digestiv si fiziologia digestiei. Sistemul 
respirator si fiziologia respiratiei. Sistemul circulator 
si fiziologia circulatiei. Sistemul excretor si fiziologia 
excretiei. Sistemul secretor. Sistemul nervos si 
organele de simt. Tropismele si instinctele la insecte. 
Sistemul reproducator si dimorfismul sexual.  
Biologia insectelor. Maturarea sexuală. 
Reproducerea. 
Dezvoltarea (embrionara, postembrionara, 
postmetabola) 
Prolificitatea, generatia si ciclul biologic. Diapauza 
Ecologia insectelor. Notiuni generale. Factorii 
ecologici: abiotici (temperatura, umiditatea, lumina, 
radiatiile solare, curentii de aer, presiunea 
atmosferica); edafici; biotici (hrana zoofagii, 
epizootiile); antropici; mesagerii chimici. 
Clasificarea si caracterizarea generala a altor grupe 
de animale daunatoare 
Sistematica insectelor 
Combaterea daunatorilor animali ai plantelor. 
Carantina fitosanitara. Metode de combatere 
(agrofitotehnice, mecanice, fizice, chimice, biologice). 
Combaterea integrata. 
Daunatori polifagi. 
Daunatorii unor plante ornamentale ierboase.  
Daunatorii unor plante ornamentale lemnoase. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Morfologia externa a insectei adulte - Capul, toracele, 
abdomenul 
Morfologia externa a insectei adulte - Tegumentul 
Anatomia insectelor 
Stadiile de dezvoltare ale insectelor - Oul, larva, pupa 
Caracterele generale ale altor animale daunatoare 
decat insectele - nematozi, moluste, arachnide, 
vertebrate 
Tipuri de daunare 
Daunatori polifagi I - morfologie externa si mod de 
daunare 
Daunatori polifagi II - morfologie externa si mod de 
daunare 
Daunatorii unor plante ornamentale ierboase - 
morfologie externa si mod de daunare 
Daunatorii unor plante ornamentale lemnoase - 
morfologie externa si mod de daunare 

 
 
Explicaţie, dialog, 
observaţie, demonstraţie  
  

 
 
1 lucrare practică 
 
1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
1 lucrare practică 
 
1 lucrare practică 
 
1 lucrare practică 
 
Studiul preparatelor 
Examinare cu microscopul 
optic sau lupa binoculara a 
preparatelor microscopice; 
examinare preparate 
macroscopice conservate; 
schiţarea/desenarea 
structurilor/organismelor 
examinate. 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. BUNESCU H., 2001, Zoologia Nevertebratelor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 352 p. 
2. BUNESCU H., TEODORA FLORIAN, 2014, Zoologie, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 304 p. 
3. BUNESCU H., TEODORA FLORIAN, 2017, Entomologie - manual didactic, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 310 p. 
4. GHIZDAVU I. si colab., 1997, Entomologie Agricola, EDP, R.A., Bucuresti, 436 p. 
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5. MANOLACHE C., GH. BOGULEANU, 1967, Entomologie Agricola, EDP Bucuresti, 440 p. 
6. MANOLACHE si colab., 1978, Tratat de Zoologie Agricola, Vol. I, Ed. Acad. RSR, Bucuresti, 441 p. 
7. PASOL P. si colab., 1991, Entomologie Horticola, Vol. I si II, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 214+294 p. 
8. PERJU T. si colab., 1983, Entomologie Agricola, EDP, Bucuresti, 500 p. 
9. ROGOJANU V., T. PERJU, Determinator pentru recunoasterea daunatorilor plantelor cultivate, Ed. Ceres, Bucuresti, 506 p. 
10. ROMASCU EM., 1973, Nematozii plantelor agricole si combaterea lor, Ed. Ceres, Bucuresti, 158p. 
11. ROŞCA I. şi colab., 2011, Tratat de Entomologie generală şi specială, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 1051 p. 
12. SAVESCU A., 1982, Tratat de Zoologie Agricola, Vol. II, Ed. Acad., Bucuresti     

 
Bibliografie Facultativă: 

1. SAVESCU A., 1960-1961-1962, Album de Protectia Plantelor, Vol. I, Centrul de Mat. Did. si Propag. Agr., Bucuresti, 270 p.     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor 
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Cursul are informaţia adusă la zi, fiind actualizat periodic şi un conţinut asemănător cursurilor din acest domeniu, 
de la alte universităţi din ţară sau străinătate; 
Cursul şi lucrările practice au ca scop dezvoltare capacităţii de a înţelege lumea insectelor cât şi de a utiliza 
informaţiile în alte domenii ale vieţii social economice şi cultural ştiinţifice. 

 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 

finală 
10.4. Curs Cunoaşterea ştiinţifică, 

capacitatea de utilizare şi 
interpretare a cunoştinţelor 
Cunoaşterea şi întelegerea 
conţinutului informaţional 

Examen 

 
80% 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea metodicii de 
laborator, a insectelor, a clasificării 
şi modului de viaţă 
Exersarea utilizării unor 
surse de informare, 
Recunoaşterea unor grupe 
şi specii de insecte 

Sunt prevazute verificari 
periodice 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- Cunoaşterea a 50% din informaţia conţinută în curs 
- Cunoaşterea a 50% din informaţia de la laborator 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil.  

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina 
fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

 
 

Titular curs 
Prof. dr. HORIA BUNESCU 

 

 
 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. dr. HORIA BUNESCU 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Conf. dr. IOAN-CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030115 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Peisagistică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 3 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Proiectare spații verzi, Arboricultură, Plante floricole și de gazon.  

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale privind Peisagistica 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Consolidarea cunoştiinţelor teoretice.  

Să recunoască şi să identifice speciile de plante. 

Analizarea şi stabilirea în spaţii verzi existente a componentelor prevăzute în proiectele ce urmează a fi executate 

Studentul poate să întocmească un proiect de amenajare peisageră. 

Întelegerea ideii şi a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi. 

Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Să participe la activităţile practice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si însusească cunoştiintele primite de la cursuri și să le aplice. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască speciile de plante utilizate în amenajări. 

Să poată întocmi un proiect de amenajare peisageră. 

Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întrținerea unui 

spațiu verde. 

Sa cunoască uneltele necesare pentru întreținerea spațiilor verzi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr de ore – 120  

Determinarea speciilor de plante 

Intocmirea unui proiect de amenajare peisageră 

 

Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi. 

 

 

Studiul plantelor 

Desen tehnic, programe de 

proiectare pe calculator. 

Lucrări specifice de 

întreținere spații verzi. 

 

 

30.lucrări practice 

30. lucrări practice 

 

 

40. lucrări practice 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
 ZAHARIA, D., ADELINA DUMITRAŞ, A. ZAHARIA,2008, Arboricultură ornamentală, Ed. Todesco,Cluj-Napoca; 

 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu managerii de Garden Center-uri, ai firmelor specializate pe amenajări 

peisagere, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât 

în România cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Stabilirea componentelor care trebuie 

implementate în spaţiul verde. 

Să recunoască şi să identifice speciile 

de plante. 

Activitatea şi gradul de implicare la 

lucrările de întreținere a campusului 

 Verificare practică si teoretică 

 

30% 

 

30% 

 

40% 
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USAMV Cluj. 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030216 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Tehnici de comunicare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
        

Colocviu 

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  Sociologie  

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activități pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfasura o  activitate de cercetare individuala. Se vor realiza discuţii 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru  60 

3.9. Numărul de credite
4  2 
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interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Metodele de cecetare vor fi 

explicate şi exemplificate. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfășurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Cursul își propune să contribuie la îmbunătățirea abilităților personale de comunicare și relationare ale studenților 

prin alegerea celor mai adecvate mijloace de comunicare și prin însușirea tehnicilor de eficientizare a comunicării 

interpersonale.  Competențele dobțndite în cadrul cursului îi vor ajuta pe studenți să interpreteze corect limbajul 

verbal și nonverbal al partenerilor de comunicare, să comunice corespunzător astfel încât să obțină rezultatele 

dorite, să-și îmbunătățească relațiile personale și sociale.acitate acitate de organizare si planificare 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Cursul își propune însuşirea de către studenţi a problemelor şi noţiunilor esenţiale pentru cunoaşterea aspectelor 

fundamentale ale fenomenului major al comunicării umane; dezvoltarea capacităţii de orientare în sistemul 

complex de comunicare al societăţii contemporane, dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea 

deprinderilor de integrare a celor mai importante experienţe cultural-ştiinţifice ale societăţii, dezvoltarea 

abilităților de comunicare și relationare; cunoașterea și înțelegerea conceptelor cheie privind comunicarea; 

identificarea și depășirea barierelor care apar în cadrul procesului de comunicare; deprinderea tehnicilor de 

eficientizare a comunicării interpersonale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul are vocaţia de a introduce studenţii în problematica pe cât de complexă, 

pe atât de actuală a comunicării. Însuşirea problematicii sale facilitează 

înţelegerea timpului în care trăim ca „secol al comunicării”, ajută studenţii să se 

orienteze competent în multitudinea de forme non-verbale şi verbale ale 

comunicării, stăpânirea acestora şi operarea eficientă în cadrul lor. Cursul oferă 

totodată abilitarea viitorilor specialişti în probleme concrete ale tehnicilor 

contemporane de comunicare. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina ajută studenţii să-şi cunoască mai bine calităţile şi deficienţele 

comunicaţionale, cum să-şi exprime cât mai eficient posibilităţile în 

comunicarea didactică, ştiinţifică şi cotidiană. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 
  Noţiuni introductive 

Ce este comunicarea? 

Structura, principiile, nivelurile şi funcţiile comunicării 

Clasificarea tehnicilor de comunicare 

Bariere în calea comunicării 

Stiluri de comunicare. Niveluri ale comunicării. 

  Repere istorice ale comunicării interumane 

 Istoria omului şi omenirii ca istorie a comunicării;  

Comunicarea non-verbală 

Comunicarea non-verbală 

Forme ale comunicării non-verbale 

  Comunicarea verbală 

Avantaje şi dezavantaje în comunicarea verbală 

Comunicarea orală 

Elemente paraverbale ale comunicării 

Forme de comunicare orală 

Exigenţele comunicării 

Ascultarea și prezentarea 

  Comunicarea scrisă 

 Particularităţi ale scrisului 

 Forme ale comunicării scrise 

 Internetul 

 Comunicarea vizuală. Comunicarea simbolică. 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 
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 Comunicarea intrapersonală, interpersonală, în grup, 

comunicarea publică și în masă, comunicarea 

interculturală 

  Regulile unei comunicări eficiente 

 Persuasiunea   

 Soluționarea conflictelor prin comunicare. 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 
  Noţiuni introductive 

Ce este comunicarea? Importanța comunicării. 

Structura, principiile, nivelurile şi funcţiile comunicării 

Clasificarea tehnicilor de comunicare 

Bariere în calea comunicarii 

Stiluri de comunicare 

  Repere istorice ale comunicării interumane 

 Istoria omului şi omenirii ca istorie a comunicării; de la 

idiograme la internet 

  Comunicarea non-verbală 

Comunicarea non-verbală 

Forme ale comunicării non-verbale 

  Comunicarea verbală 

Avantaje şi dezavantaje în comunicarea verbală 

Comunicarea orală 

Elemente paraverbale ale comunicării 

Forme de comunicare orală 

Exigenţele comunicării 

Ascultarea si prezentarea 

  Comunicarea scrisă 

 Particularităţi ale scrisului 

 Forme ale comunicării scrise 

 Internetul 

 Comunicarea vizuală. Comunicarea simbolică. 

 Comunicarea intrapersonală, interpersonală, în grup, 

comunicarea publică, comunicarea în masă și comunicarea 

interculturală 

  Regulile unei comunicări eficiente 

 Persuasiunea   

 Solutionarea conflictelor prin comunicare 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Realizarea și prezentarea  

unor eseuri și referate 

teoretice.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

 

 

1 seminar 

 

 

2 seminarii 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

2 seminarii 

1 seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

                Cucerzan, Vasile - Mihai, Tehnici de comunicare (suport de curs), Edit AcademicPres, Cluj-Napoca, 2018. 

Bougnaux, D., Introducere în ştiinţele comunicării, Edit. Polirom, Iaşi, 2000 

 
Bibliografie Facultativă: 

               Grau, Evelina, Tehnici de comunicare, Edit. Merianira, Cluj-Napoca, 2004 

               Perrcol, G., Flaguel, H. Metode şi tehnici de exprimare orală şi scrisă, Edit. Polirom, Iaşi, 1998 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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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  Cunoasterea obiectului şi 

problematicii comunicării, a 

principalelor sale forme și tehnici. 

   

 

 

Continuă 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevăzute  2 verificări pe 

parcurs 

 Un colocviu; 

 Susţinerea lucrărilor practice 

(eseuri, referate 

teoretice și proiecte de 

cercetare). 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 



 

 1 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030217 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Orientare pentru carieră 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare         C 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
FC 

Obligativitate3 DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  Sociologie 

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 întrebări referitoare la continutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfasura o  activitate de cercetare individuală. Se vor realiza discuţii 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 32 

3.8. Total ore pe semestru  60 

3.9. Numărul de credite
4  2 
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interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Metodele de cecetare vor fi 

explicate şi exemplificate. Disciplina academica se impune pe toata durata de 

desfasurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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p
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ţe
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n
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aci Însuşirea de către studenţi a problemelor şi noţiunilor esenţiale pentru cunoaşterea aspectelor fundamentale 

ale orientării profesionale; dezvoltarea capacităţii de orientare profesională în sistemul complex al societăţii 

contemporane, dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea deprinderilor specifice orientării 

profesionale, dezvoltarea capacitatii decizionale, cunoasterea unor elemente specifice marketing-ului 

personal.tate de organizare si planificare 

C
o

m
p

et
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ţe
 

tr
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le

 Cursul isi propune dezvoltarea capacităţii de orientare în sistemul complex al societăţii contemporane, 

dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru formarea deprinderilor de integrare a celor mai importante 

experienţe cultural-ştiinţifice ale societăţii, dezvoltarea abilitatilor de relationare; cunoasterea si intelegerea 

conceptelor cheie privind orientarea profesionala; identificarea si depasirea barierelor care apar in orientarea in 

cariera. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline este acela de a-i ajuta pe cursanţi să-și clarifice aspirațiile 

privind cariera, să identifice oportunitățile educaționale și profesionale și le ofera 

consiliere și suport în dezvoltarea lor. 

7.2. Obiectivele specifice Obiectivele practice aferente acestui curs vizează optimizarea permanentă a abilităţilor 

personale şi profesionale a studenţilor, precum şi soluţionarea unor situaţii problematice 

referitoare la carieră. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 
  Aspecte teoretice introductive 

Carieră, orientare, consiliere 

Elementele consilierii şi orientării 

Funcţii şi importanţa orientării în carieră 

Autocunoaşterea abilităţilor, competenţelor şi valorilor 

personale 

Imaginea de sine. Inventarul abilităţilor personale. 

Interesele ocupaţionale şi ocupaţionale 

Aptitudinile 

- tipologie 

- evaluarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

- aptitudini cognitive 

- aptitudinea verbală 

- abilităţi administrative şi funcţionăreşti 

- capacitatea decizională 

- tehnici de luare a deciziilor 

- proiectul personal 

                - profilul educaţional 

Dezvoltarea competenţelor cheie 

Comunicarea 

Rezolvarea de probleme 

Munca în echipă 

Cunoştinţele privitoare la domeniul de activitate şi raportarea 

propriei personalităţi la specificul acestui domeniu 

Orientarea către rezultate şi eficienţă 

Motivaţiile 

Tipuri de motivaţii 

Motivaţie şi performanţă 

Elemente de marketing personal 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 
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 Redactarea unui CV 

Scrisoarea de motivaţie/intenţie 

Interviul de selecţie 

Scrisoarea de mulţumire 

Adaptarea la locul de muncă 

Programul de muncă 

Relaţiile cu echipa de muncă şi conducerea ei 

Educaţia antreprenorială 

Înfiinţarea şi planificarea unei afaceri 

Organisme specializate în promovarea şi dezvoltarea 

antreprenoriatului 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

   

 

1 prelegere 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 
Aspecte teoretice introductive 

Carieră, orientare, consiliere 

Elementele consilierii şi orientării 

Funcţii şi importanţa orientării în carieră 

Autocunoaşterea abilităţilor, competenţelor şi valorilor 

personale 

Imaginea de sine. Inventarul abilităţilor personale. 

Interesele ocupaţionale şi ocupaţionale 

Aptitudinile 

- tipologie 

- evaluarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

- aptitudini cognitive 

- aptitudinea verbală 

- abilităţi administrative şi funcţionăreşti 

- capacitatea decizională 

- tehnici de luare a deciziilor 

- proiectul personal 

                - profilul educaţional 

Dezvoltarea competenţelor cheie 

Comunicarea 

Rezolvarea de probleme 

Munca în echipă 

Cunoştinţele privitoare la domeniul de activitate şi raportarea 

propriei personalităţi la specificul acestui domeniu 

Orientarea către rezultate şi eficienţă 

Motivaţiile 

Tipuri de motivaţii 

Motivaţie şi performanţă 

Elemente de marketing personal 

 Redactarea unui CV 

Scrisoarea de motivaţie/intenţie 

Interviul de selecţie 

Scrisoarea de mulţumire 

Adaptarea la locul de muncă 

Programul de muncă 

Relaţiile cu echipa de muncă şi conducerea ei 

Educaţia antreprenorială 

Înfiinţarea şi planificarea unei afaceri 

Organisme specializate în promovarea şi dezvoltarea 

antreprenoriatului 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

 

Realizarea si prezentarea  

unor referate teoretice.  

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

 

Realizarea unor referate.  

 

Realizarea unor referate.  

 

 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

Realizarea unor referate 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

1 seminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

 

 

 

2 seminarii 

 

 

2 seminarii 

 

 

1 seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

           Gabriela Lemeni, Mircea Miclea, Consiliere şi orientare. Ghid pentru educaţia pentru carieră, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2004 

           Mihai Jigău (coord.), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Edit. Sigma, Bucureşti, 2007 

 
Bibliografie Facultativă: 

           xxx, Consiliere şi orientare, Edit. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002. 
          Klein, N.M. Introducere în orientarea carierei, Instit. de ştiinţele educaţiei, Bucureşti, 1997 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea conceptelor de carieră, 

orientare, consiliere, a elementelor 

specifice consilierii şi orientării, funcţiile  

şi importanţa orientării în carieră, 

adaptarea la locul de munca, marketingul 

personal, munca in echipa, educatia 

antreprenoriala. 

 

 

 

Continuă 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

 Un test de verificare a 

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice 

(referate teoretice si 

cercetari). 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 



 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030322  

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Știinte 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) Licenţă 
1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Analiza si planificarea peisajului 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Sef lucr. dr. arh Vasiu Razvan Andrei  

2.4. Anul de studiu: III 2.5. Semestrul: I 2.6. Tipul de 
evaluare: Examen 2.7. Regimul 

disciplinei: 
Conținut2 DC 

Obligativitate3 DFac 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Istoria Parcurilor și Grădinilor, Estetica mediului ambiant, Uranism si amenajarea teritoriului I,  
4.2. de competenţe Gandire critica, minima sensibilitate estetica/artistica  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. 
Ora de curs durează 50' și este susținută cu proiecții. Disciplina universitară impune 
respectarea orei de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte 
activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului, fiecare student va 
desfășura o activitate individuală conform temei de proiectare primite. Sunt 
încurajate discuțiile cu îndrumătorul; activitatea de redactare a temelor de 
proiectare va fi verificată pe parcurs. Disciplina academică se impune pe toată 
durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar / laborator / proiect 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 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 5 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminarii / laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4. Tutorială 2 
3.4.5. Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 32 
3.8. Total ore pe semestru 60 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Capacitatea de a identifica diferite tipuri si genuri de peisaj; 
Capacitatea de a intelege elementele caracteristice ale celor mai des intalnite tipuri de mezo si micropeisaj; 
Abilitatea de a intelege scara de analiza si implicatiile unei interventii -cu potential de modificare a 
caracteristicilor peisajului; 
Abilitatea de a planifica o interventie eficienta in peisaj; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Capacitatea de a intelege modul in care domeniul mai larg al peisagisticii se intrepatrunde cu discipline conexe: 
ecologie, geografie, arta; 
Dobandirea sau exersarea imaginatiei vizuale, exersarea creativitatii si a gandirii critice;  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studentilor cu cea mai ampla scara de lucru in peisagistica- insusi 
“peisajul”-  in ceea ce priveste analiza si planificarea  sa 

7.2. Obiectivele specifice 

Completarea notiunilor asimilate la disciplinele “Estetica mediului ambiant” si 
“Urbanism si amenajarea teritoriului”,  complementaritate cu Disciplina de 
proiectare spatii verzi; 
Dezvoltarea unor abilitati de planificare si analiza la nivelul diferitelor tipuri de 
peisaj pentru a permite studentilor fie sa participe la proiecte interdisciplinare 
care au ca obiect areale ample; 

 
8. Conţinuturi 

8.1. CURS 
Număr de ore – 14 
 
Curs introductiv: noțiuni generale, explicitare termeni, 
bibliografie, importanță, obiective, relații cu alte discipline 
 
Taxonomia peisajului:natural, antropic, cultural si artistic;  
 
Peisajul natural: peisaj geografic -tipuri si subtipuri- si 
peisaj ecologic;  
 
Peisaj antropic: peisaj urban, peisaj rural, peisaj partial 
naturalizat/antropizat;  
 
Peisaj artistic: abordarea conceptului de peisaj in artele 
plastice, perceptii asupra peisajului;  
 
Peisaj cultural:explicarea conceptelor,  intrepatrunderea 
diferitelor straturi de peisaj  
 
Conventia Europeana a peisajului: intelegerea conceptului 
de peisaj pentru peisagisti n contextul interdisciplinaritatii .  
 
Scari de analiza ale peisajului fizic partial naturalizat 
(peisajul peisagistilor): macropeisaj, mezopeisaj, 
micropeisaj;  
 
Inscrierea in peisaj a unei interventii spatiale in functie 
de amploarea ambelor  
 
Adaptare la caracteristicile peisajului planificarea 
peisajului;  
 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Observaţii 
 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 

2 prelegeri(2 ore) 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 
 

1 prelegere (1 ora) 
 
 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore –14 
 
Studiu/analiza tipologii de peisaj (natural, antropic si partial 
antropizat/naturalizat) in orasul Cluj-Napoca 
 

 
 

 

 
 
 
 

7 seminarii (7 ore) 
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Planificarea unui peisaj colinar, semi rural, care se doreste 
introdus in mezo-peisajul urban.  

 
7  seminarii (7 ore) 

 
 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Simonds, J.O.,1967 – Arhitectura peisajului, Editura Tehnică, Bucureşti, 

 
Bibliografie Facultativă: 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane a 
Horticultorilor şi a S.H.S.T., unde se întâlnesc cu specialiştii din producţie, precum și la întruniri și seminarii ale OAR 
sau a altor organizații profesionale specifice; participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Recunoasterea diferitelor tipuri de peisaj; 
Recunoasterea elementelor definitorii in 
cazul unui exemplu la prima vedere; 
Capacitatea de a planifica evolutia unui 
peisaj dat 
 

(verificare pe parcurs) 
VP 50% 

10.5. Seminar/Laborator  

Lucrare de analiza a peisajelor intalnite 
intr-un perimetru de studiu care cuprinde 
atat  teritoriu intravilan, cat si extravilan; 
Lucrare de planificare a unui peisaj 
colinar  

Predare proiect 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la proiectele predate pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

1 Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licenţă/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (conţinut) – pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală), DD(disciplină din domeniu), 

DS (disciplină de specialitate), DC (disciplină complementară). 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina opţională) DFac(disciplină facultativă). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

șef lucr. dr. arh. Vasiu Razvan Andrei 

.................................................................. 

Titular lucrări laborator / seminarii 

șef lucr. dr. arh. Vasiu Razvan Andrei 

................................................................... 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Conf. dr. Ioan-Claudiu BUNEA 

......................................................................... 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030323 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică  

1.4. Domeniul de studii Horticol 

1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Design în peisagistică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DC 

Obligativitate3 DFac 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum   Estetica mediului ambiant, Urbanism și amenajarea teritoriului, Istoria parcurilor, Proiectare   

  spații verzi 

4.2. de competenţe 

Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la tipologiile și componentele unui peisaj, analiza 

spațială și urbană a unui sit, sistematizarea pe verticală, componentele organice și minerale ale 

spațiilor verzi. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, prezentarea acestuia se face prin proiecţii, care conţin un 
număr semnificativ de imagini descriptive, formate video, însoţite de informaţie 
structurată concis pentru o mai bună însuşire. Studentii pot adresa întrebari 
referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei 
de începere şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe 
durata prelegerii, telefoanele mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea notițelor de curs și a bibliografiei. 
Fiecare student va desfăşura o activitate individuală de pregătire a diferitelor teme 
prezentate la începutul lucrării, sub forma unor diagrame și planșe conceptuale 
însoțite de partea scrisă care argumentează elemente de design propuse.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 1 

3.4. Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5. curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

3.4.4. Tutorială 3 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  5 

3.7. Total ore studiu individual 62 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoasca  limbajul specific pentru disciplina Design în peisagistică. 

Să dobândească capacitatea de a înțelege componentele unui sit prin aplicare unor studii de analiză a formelor și 
relațiilor spațial stabilite. 
Să identifice criteriile de performanţă impuse elementelor de design peisager pentru realizarea condiţiilor optime 
de amenajare a spațiului verde. 
Să dezvoltarea un limbaj de specialitate și un spirit critic de evaluare și analiză. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a realiza un proiect de amenajare peisageră. 
Să poată dezvolta multiple soluţii privind diferitele modalități de intervenție în zonele verzi, care include o 
sistematizare și modelare a spațiului, prin utilizarea unor tehnici și elemente de design peisager însuşite la curs. 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii cu referire la 
evoluţia designului peisager și relația dintre elementele compoziționale  ale spațiul construit și a celui permeabil. 
Să participe la activităţile de cercetare propuse de disciplină (workshopuri, colaborări, simpozioane studenteşti). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Să însuşească cunoştinţele referitoare la designul în peisagistică la nivelul 

exigenţelor actuale și noțiuni despre utilizarea și asocierea vegetației, în zonele 

adiacente spațiului construit ca element major de design și de expresie a 

peisajului natural. 

7.2. Obiectivele specifice 

Să analizeze aspectele principale, teoretice şi practice, ale tehnicilor şi metodelor 

de design a diferitelor componente ale spațiului verde localizat în intravilanul și 

zona periurbană a localităților. 

Să dobândească capatitatea de a observa, identifica, evalua, modela diferite 

structruri verzi. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

1. Noțiuni generale și principii de design peisager. 
 

2. Elemente de concept, formă și compoziție în designul 
peisager. 
 

3. Playscape-Designul locurilor de joacă pentru copii. 
Definiție, componente, echipamente integrate, tipuri de 
materiale utilizate. 
 

4. Designul biofilic și biomimetic. Modalități noi de 
integrare a structurilor verzi în areale construite. 
 

5. Interiorscape. Elemente de design peisager aplicate în 
spațiile interioare. 
 

6. Designul participativ. Actorii implicați, instrumente și 
metode utilizate. 
 

7. Tipologia peisajelor temporare. Intervenții de design 
peisager și instalații funcționale. 
 

8. Elemente de design a grădinilor senzoriale și 
terapeutice. 
 

9. Designul zonelor umede. 
 

10. Designul și amenajarea râurilor, a scuarurilor de apă 
și a grădinilor de ploaie. 
 

11. Designul zonelor funcțional-estetice, caracteristice 
pădurilor parc. 
 

12. Carrot city. Lasagna garden. Hügelkultur. 
 

13. Designul suprastructurilor verzi. Pereți și acoperișuri 
verzi, pasarele verzi. 
 

14. Aspecte tehnice și constructive, privind designul și 
proiectarea sistemului de iluminat ornamental. 

 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 

 

Observaţii 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

1 prelegere – 1 oră 
 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore - 14 
Pornind de la un sit din cadrul orașului, ales împreună cu 
studenții în urma unor sondaje și chestionare 
sociologice, se vor parcurg mai multe etape de modelare 
a spațiului verde printr-o materializare continuă a  
cunoștințelor acumulate la curs: 
1. Documentare. 

 
 
 

Proiect 
Individual 

 
 
 
 

 
 
 

1 lucrare – 1 oră 
 

 
 

2 lucrări – 2 ore 
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2. Analize specifice proiectului de design peisager, 
urmate de dezbateri și concluzii privind posibilitățile de 
intervenție. 
3. Imaginarea unui concept și schițarea acestuia. 
4. Elaborarea designului propriu-zis prin diagrame, hărți 
mentale, reprezentări grafice, machete. 
5. Elaborarea părții descriptive a conceptului, prin 
argumentarea soluțiilor de intervenție propuse. Memoriu 
tehnic justificativ. 

 
 
 

Proiect 
Individual 

 

4  lucrări – 4 ore 
 

1 lucrare – 1 oră 
 

4 lucrări – 4 ore 
 

2 lucrări – 2 ore 

 Bibliografie obligatorie: 
 

1. Cacovschi Carmazinu V., 1978, Peisajul estetic vitalizant, Ed. Științifică și Enciclopedică, București. 
2. France L.R., 2003, Wetland design: Principles and Practices for Landscape Architects and Land-use Planners. 
3.  Gorgolewski M., Komisar June, Nasr J., 2011, Carrot city. Creating places for urban agriculture, Ed. Monacelli Press. 
4. Moyer L.J., 2013, The landscape lighting book, Ed. Wiley. 
5. Per Stahl Schmidt, Swaffield S., Primdahl J., Nellemann V., 2017, Landscape analysis. Investigating the Potential of 
Space and Place, Ed. Routledge, London. 
6. Shaoqiang W., 2014, New portable architecture. Designing mobile & temporary structures, Ed. Promopres, Barcelona, 
Spain. 
7. Simonds J.O., 1967, Arhitectura peisajului, Ed. Tehnică, București. 
8. Souter-Brown G., 2015, Landscape and urban design for for health and well-being:Using healing, sensory and 
therapeutic gardens. 
 
Bibliografie facultativă: 
 

1. Bell S., Design for outdoor recreation, 1997, Ed. Spon Press, London. 
2. Iliescu, Ana-Felicia, 2006, Arhitectură peisageră, Editura Ceres, București, ISBN (973-40-0626-6).  
3. Stănescu Anca, 2008, Peisagistică urbană, Vol. I, Editura PRINTECH, Bucureşti. ISBN (978-973-718-930-1). 
4. Waterman T., 2015, The fundamentals of landscape architecture. 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunatăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la numeroase simpozioane și conferințe cu specific în 

domeniul peisager, dezbateri realizate în cadrul diferitelor workshopuri şi în cadrul întâlnirilor cu ASOP, unde sunt 

discutate aspecte actuale si de perspectiva privind modernizarea şi dezvoltarea spațiilor verzi în România şi UE. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

Cunoașterea aspectelor particulare de 
design care intervin în diferitele tipuri 
de grădini și spații verzi. Verificare 
scrisă, 4 subiecte din tematica cursului, 
solicitând din partea studenților 
răspunsuri textuale și grafice. 

Verificare pe parcurs 

 

 

 

60% 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  

Claritatea conținutului planșelor de 
concept. Argumentarea intervențiilor de 
modelare și activare a zonelor selectate în 
urma analizelor in situ. 

Predarea şi susţinerea orală a 

proiectului 
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 - Licenţă/Master/Doctorat.   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentală),   

DD (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina opţională) DFac 

(disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprișa 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Prof. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________ din ___________________ Formular USAMV / 0202040101 
 

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) Licență 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învățământ IF 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Proiectarea Spațiilor Verzi 3 

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. Sonia Bors-Oprișa  

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2 FS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
PSV 1, PSV 2, Analiza Compoziției, Proiectare Asistată de Calculator, Arboricultură 

Ornamentală, Plante Floricole și de Gazon, Amenajarea Spațiilor Verzi 

4.2. de competențe Studentul trebuie să poată integra conceptul de proiectare ales în cadrul scenariului din temă  
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului 

Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. Ora 

de curs durează 50' și este susținută cu proiecții. 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 vor fi închise. În cazul activității didactice 

desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului / 

laboratorului / 
proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului, fiecare student va 

desfășura o activitate individuală conform temei de proiectare primite. Sunt încurajate 

discuțiile cu îndrumătorul; activitatea de redactare a temelor de proiectare va fi verificată 

pe parcurs. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Să exerseze și să perfecționeze tehnicile de proiectare și reprezentare a elementelor de peisaj în cadrul 

documentațiilor de peisagistică elaborate 

Să redacteze proiecte complete și corecte de amenajare a spațiilor verzi publice și private 

Să aprofundeze tehnici și soluții moderne de proiectare și amenajare a spațiilor verzi 

Să se deprindă cu întocmirea devizelor de lucrări, a antemăsurătorii 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze că este capabil să redacteze o documentație corectă de proiectare peisageră a unui spațiu verde 

Să poată aborda conceptual problematica proiectării unui spațiu verde 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională, să fie la curent cu noutățile din domeniu 

Să participe la activitățile de cercetare sau practice din cadrul disciplinei 

Să poată integra cunoștințele dobândite la celelalte discipline de specialitate 

  

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvență 
6 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar / laborator / proiect 4 

3.4. Total ore din planul de învățământ 84 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar / laborator 56 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri 16 

3.4.4. Tutorială 5 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activități  - 

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 150 

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 confere studentului perspective actuale, moderne, de proiectare a spațiilor verzi 

pentru situații speciale 

7.2. Obiectivele specifice 
Să abordeze creativ posibilitățile de proiectare 

Să redacteze documentații de proiectare a spațiilor verzi, complete și corecte 
 

8. Conținuturi 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

I. Amenajări peisagere contemporane 

1. Acoperișuri înverzite: definire, concept, design, realizare 
2. Evoluția acoperișurilor înverzite –  

Scurt istoric  

Stadiul actual al cunoașterii acoperișurilor înverzite pe plan internațional 

Stadiul actual al cunoașterii acoperișurilor înverzite pe plan național 

Legislație în domeniu  

3. Descrierea conceptului de acoperiș înverzit  

Definiție, terminologie  

Tipuri de sisteme de acoperișuri înverzite  

Principii de proiectare și design  

Elemente componente ale sistemului de acoperiș înverzit  

4. Elementele inerte ale unui sistem de acoperiș înverzit  
Stratul pentru protecția împotriva rădăcinilor  

Stratul drenant  

Stratul filtrant  

5. Elementele dinamice ale unui sistem de acoperiș înverzit 

Substratul de cultură / Vegetația  

6. Avantajele acoperișurilor înverzite și influența asupra microclimatului 

Avantaje de ordin ecologic  

Managementul eficient al apelor meteorice  

Dezvoltarea biodiversității și crearea unui sistem continuu de spații verzi 

Îmbunătățirea calității și reglarea umidității aerului  

Reducerea efectului de seră din mediul urban  

Avantaje de ordin economic  

Prelungirea duratei de viață a acoperișului; Izolarea termică;  

Avantaje de ordin psihologic;  

Avantaje de ordin estetic  

II. Amenajări de spații verzi verticale – pereți-grădină 

III. De la idee la formă în proiectarea peisageră 

Conceptul – general, specific 

Dezvoltarea formei – elemente de bază, teme geometrice, teme naturale 

Integrarea formei 

Concluzii – principiile organizării peisajului 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 
Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 
 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observații 

 

1 prelegere  

 
1 prelegere  

 

 

 

 

2 prelegeri  

 

 

 

 

1 prelegere  
 

 

 

1 prelegere  

 

1 prelegere  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 prelegere  

 

1 prelegere  

4 prelegeri  

 

1 prelegere  

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 20 

Propunere de amenajare a unei terase-grădină pe acoperișul unui imobil  
Studiu de amenajare a unui spațiu verde industrial 

Propunere de amenajare a unui perete vertical 

Proiectarea unui spațiu verde temporar într-o piață publică 

 

Redactare proiect 

Redactare proiect 
Redactare proiect 

Redactare proiect 

 

4 seminarii (16 ore) 

4 seminarii (16 ore) 
3 seminarii (12 ore) 

3 seminarii (12 ore) 

Bibliografie obligatorie: 

1. Minke, Gernot, 2010 - Acoperișuri înverzite - simplu și eficient, Ed. ArhiTerra, București 
2. ***, 2007, Ghid DIADEM – Acoperișuri verzi, Rezolvarea detaliilor tipice, Soluții constructive, APP, Györ 

Bibliografie facultativă: 
1. Dakin, Carla, Benjamin, Lisa Lee, Pantiel, Mindy, 2013, The Professional Design Guide to Green Roofs, Tmber Press 
2. Dunnett, Nigel, Kingsbury, Noël, 2008, Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press 
3. Osmundson, Theodore, 1999, Roof Gardens: History, Design, and Construction, Norton Books, USA 
4. Vidiella, Alex Sanchez, 2010, Roof Gardens, FKG, Loft Publications 
5. Wines, James, 2008, Green Architecture, Taschen GmbH 

6. ***, 2008, Terraces & Balconies, Evergreen GmbH 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociaților 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor cu cele 
mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunile anuale ale S.R.H. și S.H.S.T., unde se 

întâlnesc cu specialiștii din producție, precum și la întruniri și seminarii ale OAR sau a altor organizații profesionale 

specifice; participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 
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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 Rezolvarea subiectelor stabilite la examen. Examen oral 50% 

10.5. Seminar/Laborator  

Proiectarea unei grădini pe acoperiș; 

Proiectarea unui spațiu industrial; 

Proiectarea unei grădini verticale; 

Proiectarea unei amenajări temporare 

Activitatea pe parcursul semestrului. 

Predare proiect 

(verificare pe 

parcurs) 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil.  

Obținerea notei de trecere la proiectele predate pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 
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 (disciplina obligatorie) DO (disciplina 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. Sonia Borș-Oprișa 

 

 

 

............................................. 

 

 

Data avizării în 

departament 

 

 

14.09.2020 

 

Director de departament 

conf. dr. Claudiu-Ioan Bunea 

 

 

 

............................................. 
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Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202040103 

 

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) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Modelare 3D-computer 1 
2.2. Titularul activităților de curs Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD*  

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activități  5 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Proiectare asistată de calculator, Construcții ornamentale și tehnice 
4.2. de competenţe 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 
practice necesare în proiectarea asistată de calculator. Se folosesc materiale specifice 
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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
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Dobândirea cunoștințelor, abilitaților și competențelor care să acopere toate aspectele referitoare la uneltele și 
tehnicile pentru modelarea 3D în peisagistică și realizarea unor vizualizări (randări) calitative  
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

CT1 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuțiilor 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. Autonomie şi responsabilitate. 
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. Achiziții valorice şi atitudinale 
care depășesc domeniul arhitecturii peisajului dar care au implicații directe asupra proiectului de peisagistica. 
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 soluționeze problemele 
specifice din domeniu. Dezvoltare personală şi profesională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este de a explora potențialul și complexitatea asociate modelării 

3D și vizualizărilor în interacțiune cu peisajul, sistemele și dinamica urbană, 
arhitectura și construcția. Accentul este pus pe învățarea celor mai bune practici 
folosind proiectarea 3D pentru a crea concepte și prezentări, utilizând cele mai noi 
dezvoltări în tehnologia 3D pentru colaborare și comunicare. 

7.2. Obiectivele specifice Studenții vor fi familiarizați cu o metodologie de proiectare, care îi încurajează să 
gândească în 3D încă din stadiul incipient al unui proces de proiectare. Prin 
finalizarea cursului, studenții vor avea o imagine de ansamblu asupra ultimelor 
dezvoltări ale instrumentelor digitale 3D pentru modelare și vizualizare în proiectarea 
și planificarea peisajului. De asemenea, vor dobândi noi abilități referitoare la 
înțelegerea uneltelor 3D și utilizarea în proiectele viitoare. 

 
8. Conținuturi 
 
8.1. CURS 
Număr de ore - 14 
 

 Introducere în modelarea 3D – noțiuni de bază 
  
 Procese de modelare 3D – Funcții de bază, Organizarea 

modelelor 
 
Plug-in-uri, componente, materiale 
 
Detalierea unui plan, modelarea detaliată a unui sit  
 
Georeferențiere, Modelarea terenului, Realizarea studiilor 
de umbrire 
 
Lumion - Vizualizarea modelelor 3D 
 
Planșe tehnice și postere de prezentare 

Metode de predare 
 

  
2 Prelegeri 
 
2 Prelegeri 
 
 
2 Prelegeri 
 
 
2 Prelegeri 
 
2 Prelegeri 
 
 
2 Prelegeri 
 
2 Prelegeri 

Observaţii 
 

 
1 Prelegere/2 oră 
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8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 42 
 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42 
 
1. Noțiuni introductive 

 
2. Prezentarea interfeței programului SketchUp. 

Interoperabilitate -  compatibilități cu programe de grafică 
și de proiectare. Extensii 

 
3. Unelte de bază şi setări specifice  

3.1. unelte de desen, geometrie, materiale, culori, 
texturi,  

3.2. utilizarea stilurilor 
3.3. stabilirea unităților de măsură, aducerea la scară a 

planurilor, redimensionare, redesenare,  
3.4. Georeferențiere 

 
4. Importarea unui plan existent în formate diferite – 

familiarizarea cu situații diferite în funcție de datele 
existente și disponibile despre un sit dat 

 
5. Organizarea proiectului - curățarea fișierelor importate, 

organizarea proiectelor de dimensiuni mari - utilizarea 
layerelor și a scenelor 

 
6. Componente 2D-3D – crearea simbolurilor, import din 

biblioteci existente on-line, reconstrucția 
obiectelor/construcțiilor 3D după o imagine existentă 
 

7. Realizarea planurilor de încadrare în zonă și situație 
existentă 

 
8. Modelarea terenului  

8.1. Modelarea terenului utilizând date și hărți Google 
Earth,  

8.2. Crearea curbelor de nivel utilizând metode și plug-
in-uri variate  

8.3. Analize de relief 
8.4. Modelarea contextului prin metode variate: import 

Open Data: CADMapper; PlaceMaker;  
 
9. Detalii și secțiuni, Elaborarea planșelor în Layout 

9.1. Elaborarea planșelor finale, export şi setări în 
SketchUp LayOut:  

9.2.  elemente componente ale planșelor tehnice - cartuș, 
legendă, chenar etc., salvarea proiectului și a 
planșelor în diferite formate 
 

10. Lumion 
10.1. cerințele de sistem 
10.2.  Importarea obiectelor, amplasarea obiectelor 
10.3. Materiale 
10.4. Lumini  
10.5. Context 

10.6. Stiluri de randare, Landscape Cutter, 
Utilities library 

 
11. Postere de prezentare 

 
 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
Prelegere + activitate individuală 
 
 

 
 
 
1 lucrare practică/3 
ore 
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Prelegere + activitate individuală 

 Bibliografie Obligatorie: 
Păunița Boancă, Proiectare asistată de calculator, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, România, ISBN 978-973-744-712-8 
Sketchup for Site Design: A Guide to Modeling Site Plans, Terrain, and Architecture was published in February 2016, Wiley. 
Rendering in SketchUp: From Modeling to Presentation for Architecture, Landscape Architecture, and Interior Design 1st 
Edition, Daniel Tal,  
https://www.sketchup.com/learn  
http://danieltal.com/books/  
http://danieltal.com/free-trial-courses/  
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/ 
https://blog.sketchup.com/tags/landscape-architecture  
https://blog.sketchup.com/tags/3d-printing  
https://support.lumion.com/hc/en-us/categories/360000294394-Lumion-Knowledge-Base 
Bibliografie Facultativă: 
https://helpcenter.graphisoft.com/guides/archicad-20/archicad-20-reference-guide/ 
Robin de Jongh, Google SketchUp for Game Design, ISBN-13: 978-1849691345, ISBN-10: 1849691347 
Marcus Ritland, 2014, 3D Printing with SketchUp 
Alex Schreyer, Architectural Design with SketchUp: 3D Modeling, Extensions, BIM, Rendering, Making, and Scripting (2nd 
Edition) 
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide-chapter/84997/  
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide-chapter/85451/  
Leonard J. Hopper, Landscape Architectural Graphic Standards  
Grant Reid, Landscape Graphics, ISBN-13: 978-0823073337, ISBN-10: 9780823073337 
Ian L. McHarg, Design With Nature, ISBN-13: 978-0471114604, ISBN-10: 047111460X 
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn?sort=score  
James A. Leach, Shawna Lockhart, Eric Tilleson, AutoCAD 2020 Instructor, 2019, SDC Publications  
George Omura, Brian C. Benton, Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 
Sham Tickoo, AutoCAD Plant 3D 2018 for Designers 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei vizează problematica specifică cerinţelor profesiei, colaborărilor cu specialişti din domenii conexe. 
Disciplina - odată însușită, din punct de vedere al principiilor şi metodelor de lucru - e uşor transferată din sfera teoretică în 
sfera practică productivă.  
Cursul și laboratoarele practice vor constitui o bază solidă pentru modelare 3D, interoperabilitate între diverse programe de 
modelare. Include metode și procedee necesare transpunerii ideii într-un plan complet, tehnic, precis, ușor de înțeles. 
Aprofundează principiile, procesul și tehnicile referitoare la modelare 3D și vizualizări. 
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 80% 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea proiectului urmând 
indicațiile temei de proiectare 

Respectarea etapelor și 
termenelor proiectului 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei minime 5 la 
susținerea orală a proiectelor 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). 

https://blog.sketchup.com/tags/3d-printing
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4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

 

Titular 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 0202040105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistica 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Amenajarea şi întreţinerea 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.Sonia Bors-Oprișa 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Arboricultură ornamentală, Plante floricole şi de gazon, Proiectare spaţii verzi 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa cunoască rolul şi funcţiile spaţiilor verzi 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, se pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii. O 
prelegere durează 50 de minute urmată de 10 minute pauză. În cazul cursurilor on-
line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice studenţii vor desfăşura activităţi de amenajare în teren sub 
îndrumarea cadrului didactic, în conformitate cu planul calendaristic. În cazul 
orelor susținute on-line, se vor adapta metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 8 
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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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Să cunoască limbajul specific al disciplinei. 
Să cunoască rolul spaţiilor verzi. 
Să cunoască biologia plantelor ornamentale. 
Să cunoască însuşirile peisagistice ale plantelor ornamentale şi perioada din an când se fac evidenţiate. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  Să demonstreze că posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare realizării unui spaţiu verde având ca bază de 
pornire un proiect.  
Să demonstreze că posedă cunoştinţele necesare recunoaşterii speciilor şi cultivarurilor de plante ornamentale 
folosite la amenajarea spaţiilor verzi.  
Să manifeste înteres pentru activităţile de cercetare specifice amenajărilor de spaţii verzi.  

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească metodele şi tehnicile de amenajare a spaţiilor verzi.  
7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă distribuţia sistemelor de spaţiu verde la nivel local şi la nivel 

naţional.  
Să cunoască factorii care influenţează calitatea însuşirilor peisagistice a 
elementelor componente ale unui spaţiu verde.  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 (1 curs = 2 ore) 
 
Studiul preliminar al proiectului şi al terenului ce 
urmează să fie amenajat ca spaţiu verde.  
Metode de pregătire a terenului în vederea instalării 
vegetaţiei menţionată în proiect.  
Tehnici de plantare a speciilor lemnoase.  
Metode de plantare a speciilor floricole.  
Realizarea devizelor de calcul pentru toate metodele de 
înființare a peluzelor.  
Modalităţi şi tehnici de amenjare a spaţiilor verzi 
folosind plante ornamentale cultivate în containere.  

Metode de predare 
 

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegeri 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 (1 lucrare practică = 2 ore)  
Protecţia muncii şi analiza proiectelor de amenajare 
spaţii verzi. Studii preliminare în teren.  
Lucrări de pregătire a terenului în vederea plantărilor.  
Realizarea devizelor pentru înfiinţarea peluzelor prin 
semănat direct sau prin folosirea rulourilor (brezde de 
gazon).  
Plantarea puieţilor cu rădăcină nudă şi cu balot de 
pământ la rădăcină.  
Plantarea răsadurilor şi a materialului săditor la speciile 
foricole care asigură decorul de primăvară.  
Colocviu.  

 
 
Studiu preliminar  
 
Lucrări la sală și în teren  
Lucrări la sală  
 
Lucrări la sală și în teren  
 
Lucrări la sală și în teren  
 
Verificarea cunoştinţelor în 
sală.  

 
 
1 lucrare laborator  
 
1 lucrare laborator  
1 lucrare laborator  
 
2 lucrări laborator  
 
1 lucrare laborator  
 
1 lucrare laborator  

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021 
2.  Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Negruţiu Filoftea, 1980, Spaţii verzi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
2. Iliescu Ana Felicia, 2008, Editura Ceres, Bucureşti.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea înbunătăţirii continue a predării şi conţinutului cursurilor cu cele mai actuale teme şi probleme practice, 
cadrele didactice vor participa la simpozioane naţionale şi internaţionale unde se întâlnesc cu specialişti în domeniu, cu 
care vor dezbate aspecte actuale şi de perspectivă privind amenajarea spaţiilor verzi.  
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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 Pregătirea terenurilor în vederea 
instalării vegetaţiei ornamentale.  
Instalarea vegetaţiei lemnoase 
ornamentale.  
Amenajarea de peluze prin semănat 
direct şi brazde înierbate (rulouri).  
Instalarea vegetaţiei floricole cu decor 
în primăvară şi vară-toamnă.  
Folosirea de plante ornamentale 
cultivate în containere pentru 
amenajarea spaţiilor verzi.   

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Amenajarea de ronduri şi rabate, 
platbande, borduri etc.  
Plantarea în masive, aliniamente, 
izolat, garduri vii a speciilor lemnoase 
ornamentale.  
Înfiinţarea peluzelor folosind rulouri 
de gazon.  

Colocviu 
 

 
 
 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studenţii vor fi declaraţi promovaţi şi notaţi cu note de la 5 la 10 dacă vor face dovada cunoaşterii informaţiei ştiinţifice 
transmisă prin prelegeri şi lucrări practice. Nivelul cunoaşterii este de la accepabil (nota 5) la foarte bine (nota 10).  
Promovabilitatea este condiţionată de obţinerea de calificative echivalente cel puțin notei 5 (cinci) la toate 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). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. Sonia Bors-Oprișa 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN- 0202040107  

 

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 Științe Economice 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Management 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Manuela Carmen Simu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Manuela Carmen Simu 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare EC 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului În cadrul orelor de curs se vor utiliza ca metode de predare prelegerile orale și 

discuții interactive, folosind suportul de curs care va fi vizualizat cu ajutorului unor 

prezentări interactive. Studenții vor primii suportul de curs în format electronic. 

Studenții au posibilitatea de adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. 

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata cursului, telefoanele mobile 

vor fi închise. 

Studenți trebuie să frecventeze minim 50 % din ore conform Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenţilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

În cadrul orelor de laborator se vor utiliza ca și metode de învățare munca în echipă 

și jocul de rol. Studenții vor prezenta rezultatul muncii lor în cadrul unor lucrări de 

tip eseu. Aceste lucrări vor fi prezentate de studenți utilizând metode și instrumente 

moderne. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul activităților de amenajare 

peisageră. 

Elaborarea planurilor de acţiune şi planificarea amenajărilor peisagistice şi a spaţiilor verzi din mediul urban şi 

rural. 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor și a normelor din știința managementului în realizarea sarcinilor 

profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a termenelor de 

realizare aferente şi a riscurilor aferente. 

Identificarea, selectarea şi combinarea adecvată, în comunicarea profesională, a cunoştinţelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale managementului. 

Analiza factorilor endogeni, exogeni şi de risc care afectează performanţele întreprinderilor cu activitate de 

amenajare peisageră. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru. 

Realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare. 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă. 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă în cadrul echipei. 

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a răspunde 

constant exigențelor dezvoltării economice. 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei îl reprezintă educaţia antreprenorială a viitorilor 

specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul economiei de piaţă, a 

rolului individului ca antreprenor, producător, şi consumator în economie, astfel 

încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul procesului de învăţare, 

aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei concurenţiale, performante 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea de către studenți a abilităților și deprinderilor necesare realizării 

activităților de management în cadrul unei organizații din domeniul 

amenajărilor peisajere.  

Identificarea posibilităților de a rezolva probleme specifice prin utilizarea unor 

instrument specifice managementului modern. 
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8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore -28 

1. Conceptul de management. Evoluția 

managementului 

2. Funcțiile managementului 

3. Tipologia organizațiilor 

4. Strategiile de management 

5. Stilurile de management și Leadership 

6. Managementul resursei umane. Funcțiile 

Managementului resurselor umane 

7. Planificarea resursei umane 

8. Recrutarea și selecție resursei umane 

9. Dezvoltarea și disciplinarea resursei umane 

10. Caracteristicile și tipologia deciziilor 

11. Stiluri de decizie 

12. Instrumente decizionale 

Metode de predare 

 

Prelegerile și discuții 

interactive, folosind suportul 

de curs care va fi vizualizate 

cu ajutorul unor prezentări 

interactive 

Observaţii 

 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

1 oră 

 

1 oră 

2 ore 

1 oră 

3 ore 

2 ore 

4 ore 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Prezentarea protocolului de lucru. Prezentarea 

tematicii. Stabilirea grupurilor de lucru 

2. Stabilirea temelor aplicaţiilor de proiect pentru fiecare 

echipă 

3. Informarea asupra temelor de lucru. Analiza 

informațiilor. 

4. Elaborarea alternativelor de rezolvare a temelor de 

lucru  

5. Evaluarea alternativelor. Diagrama Gantt. Bugetul de 

venituri și cheltuieli 

6. Metode și instrumente utilizate pentru alegerea 

alternativei optime 

7. Metode utilizate în implementarea alternativei optime 

 

 

Studiul individual și în grup 

asistat și îndrumat de către 

cadrul didactic. 

Studenții vor prezenta 

rezultatul muncii în cadrul 

unui eseu sau referat. 

 

 

2 ore 

 

1 oră 

 

3 ore 

 

6 ore 

 

6 ore 

 

4 ore 

 

2 ore 
 
 Bibliografie Obligatorie:  

1. Ion Dănăiaţă, Nicolae Aurelian Bibu, Mariana Predişcan. 2002. Management. Bazele teoretice. Timişoara : Ed. Mirton, 2002. 
2. Merce E., Ileana Andreica, F. H. Arion, Diana E Dumitras, Cristina Pocol, 2010, Managementul şi gestiunea unităţilor 

economice cu profil agricol, Ed. Digital Data Cluj-Napoca 
3. Mihuleac, Emil. 1994. Bazele managementului. București : Editura Tempus 
4. Mihuț, Ioan. 2003. Management general. s.l. : Editura Carpatică 
5. Muscalu, Prof. univ. dr. Emanoil. 2007. Fundamentele managementului. Sibiu : Ed. Univ Lucian Blaga  
6. Popa, Ion. 2005. Management General. București : Editura ASE 

 
Bibliografie Facultativă:  

1. Blaga, Petruța. 2006. Curs Managementul unităţilor de construcţii şi transporturi. Târgu-Mureș 
2. Drucker, Peter. 1988. Management and the World's Work. s.l. : Harvard Business Review 
3. Fayol, Henri. 1949. General and industrial management. London : Pitman 
4. Gaf-Deac, Maria. 2011. Management operațional. Deva : Editura Infomin 
5. MacKenzie, Alec. 1969. The Management Process in 3-D. s.l. : Harvard Business Review 
6. Taylor, Frederick Winslow. 1911. Shop Management. s.l. : Harper & Brothers, 1911. 
7. Ursachi, Ioan. 2001. Management. București : Editura ASE 
8. Zorlenţan, Tiberiu și colab. 1998. Managementul organizației. București : Editura Economică 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la manifestări științifice și întâlniri organizate de 

diverse organizați profesionale. 
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10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoașterea noțiunilor de bază ale 

Managementului 

Utilizarea corectă a conceptelor 

teoretice și a cunoștințelor din 

domeniul Managementului 

Examen 

25% 

      25% 

10.5. Seminar/Laborator Realizarea și susținerea în plenul 

grupei a unei lucrări pe tema 

Managementul unei lucrări de 

amenajare peisajeră – se va lucra în 

echipe de maxim 4 studenți 

    Eseu       50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea noțiunilor de bază  transmise prin prelegeri și seminarii. Obținerea notei de trecere la Laborator este 

condiție de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 

2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Lector dr. Manuela Carmen SIMU 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector dr. Manuela Carmen SIMU 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de Departament 

Conf. dr. Claudiu-Ioan BUNEA
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202040109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistica 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Producere material 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 IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Arboricultură Ornamentală, Plante floricole şi de gazon, Botanică 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe despre însuşirile peisagistice ale speciilor lemnoase şi 

erbacee 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Ora de curs durează 50 de minute şi este însoţită de proiecţii. În cazul 
cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările de seminar se execută dupa un program dinainte stabilit, iar activităţile 
sunt specifice disciplinei. În cazul orelor susținute on-line, se vor adapta metodele 
de predare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Să cunoască limbajul specific disciplinei de Producere a materialului săditor dendro-floricol  
Să cunoască metodele de înmulţire a plantelor dendro-floricole  
Să cunoască tehnicile de formare a materialului săditor specific plantelor ornamentale  
Să cunoască modul de valorificare a materialului săditor dendro-floricol  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze că ştie cum se obţine materialul săditor dendro-floricol  
Să demonstreze că poate elabora un proiect pentru organizarea unei pepiniere cu toate activităţile specifice  
Să facă dovada cunoaşterii modului de valorificare a materialului săditor dendro-floricol produs în pepinierele de 
specialitate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi insuşească tehnologia modernă de producere a materialului săditor dendro-
floricol  

7.2. Obiectivele specifice Să inţeleagă inportanţa şi rolul unui material săditor dendro-floricol de calitate  
Să înţeleagă factorii care influenţează calitatea şi productivitatea producerii 
materialului săditor dendro-floricol  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 (1 curs = 2 ore) 
Definiţie, inportanţă, scop, obiective. Metode de 
înmulţirea a plantelor ornamentale dendro-floricole  
Obţinerea materialului săditor la speciile floricole şi 
lemnoase pe cale sexuată  
Obţinerea materialului săditor la speciile ornamentale 
lemnoase şi floricole pe cale vegetativă: butăşirea, 
marcotajul, drajonajul, altoirea, tulpini subterane, 
stoloni, rădăcini tuberizate, etc.  
Formarea materialului săditor la speciile lemnoase în 
vederea plantării la loc definitiv.  
Producerea materialului săditor dendrologic în container  
Valorificarea materialului săditor dendro-floricol  
Păstrarea materialului săditor dendro-floricol  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere  

Observaţii 
 
1 prelegere  
 
2 prelegeri  
 
5 prelegeri  
 
 
 
2 prelegeri  
 
2 prelegeri  
1 prelegere  
1 prelegere  

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Introducere. Protecţia muncii specifică disciplinei şi 
activităţilor desfăşurate.  
Prezentarea componentelor ce vor fi utilizate la formarea 
substraturilor  
Recolatrea fructificatiilor de la arbori şi arbuşti foioşi şi 
de conifere şi analiza caracteristicilor morfo-biologice 
ale acestora  
Pepiniera dendrologică. Prezentarea sectoarelor, 
câmpurilor şi anexelor specifice pepinierei  
Semănatul. Metode şi tehnici de semănat în funcţie de 
caracteristicile seminţelor  
Înmulţirea vegetativă: butăşirea. Recoltarea butaşilor de 
la specii ornamentale floiase, conifere şi floricole, 
fasonarea şi plantarea acestora pentru înrădăcinare  
Înmulţirea vegetativă: altoirea. Aplicaţii practice privind 
metodele de altoire la foioase, conifere.  
 
Colocviu  

 
 
Instructaj  
 
Studiul substraturilor  
 
Recoltarea şi studiul 
seminţelor  
 
Excursie didactică  
 
Executarea lucrărilor de 
semănat  
Recoltarea, fasonarea şi 
plantarea butaşilor  
 
 
Realizarea altoirilor  
 
Examinarea cunoştinţelor  

 
 
1 lucrare laborator  
 
1 lucrare laborator  
 
3 lucrări laborator  
 
 
1 lucrare laborator  
 
1 lucrare laborator  
 
3 lucrări laborator  
 
 
 
3 lucrări laborator  
 
1 lucrare laborator  

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021 
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2. Zaharia A., Zaharia A. Cicevan R., Jucan D.- Specii lemnoase ornamentale, 2018, Ed. Risoprint   
3. Iliescu Ana Felicia, (2002),Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali, Ed. Ceres 

 

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Iliescu Ana Felicia, (1998), Arboricultură ornamentală, Ed. Ceres  
2. Stanica F., Dumitrascu Monica, Davidescu Velicica, Peticila A., Madjar Roxana, (2002), Ȋnmulţirea plantelor horticole lemnoase, Ed. 
Ceres  
3. Zaharia D., Dumitraş Adelina, Zaharia A., (2008), Specii lemoase ornamentale, Ed. Todesco  
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunea anuală a Societăţii Romane a 
Horticultorilor şi a Societăţii Române a Horticultorilor şi Silvicultorilor din România, unde se întâlnesc cuspecialiştii din 
producţie, fiind dezbatute aspecte actuale şi de perspectivă a producerii materialului săditor dendro-floricol din ţara 
noastră cât şi din Europa.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Metode de înmulţire a speciilor 
lemnoase şi floricole  
Tehnologii de producere a 
materialului săditor la speciile 
floricole  
Tehnologii de producere a 
materialului săditor la speciile 
lemnoase  
Formarea în pepinieră a materialului 
săditor lemnos ornamental  
Producerea materialului lemnos în 
containere  

 
 

Examen 
scris 

 
 
 

 
 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Insuşirea tehnicilor de altoire  
Recoltarea şi fasonarea butaşilor  
Însuşirea tehnicilor de înmulţire prin 
seminţe a speciilor lemnoase şi 
floricole  
Recunoaşterea seminţelor la 
principalele speciilemnoase 
ornamentale  

 
Verificare la sfarsitul perioadei 

de predare 
 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapânirea 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 (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
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  0202040110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licentă 

1.6. Specializarea/Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Restaurare parcuri şi grădini istorice 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprişa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprişa  

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Istoria parcurilor şi grădinilor, Urbanism, Estetica mediului, Topografie şi desen tehnic 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la istoria şi evoluţia parcurilor şi grădinilor şi 

tipurile de analiză necesare într-un proiect de restaurarea a unui sit istoric. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Cursul este interactiv, prezentarea acestuia se face prin proiecții, care conțin un 

număr semnificativ de imagini descriptive, formate video, însoțite de informație 

structurată concis pentru o mai bună însușire. Studentii pot adresa întrebari 

referitoare la conținutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei 

de începere și terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe 

durata prelegerii, telefoanele mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie însușirea metodelor de analizare a unui sit 

istoric, cum ar fi: analiza evoluției istorice (pe baza cărţilor şi revistelor de 

specialitate, planşelor pentru exemplificare etc), analiza persectivelor, evaluarea 

unui arbore istoric, analiza macro și micro peisaj, analiza traficului (auto și 

pietonal) etc. Fiecare student va desfășura o  activitate individuală, prin deplasări la 

situl luat în studiu, iar cu ajutorul datelor colectate și a materialelor puse la 

dispoziția lui, se va întocmi propunerea finală de restaurare. Disciplina academică 

se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4. Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

3.4.4. Tutorială 4 

3.4.5. Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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p
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p
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Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina Restaurarea parcurilor şi grădinilor istorice. 

Să înţeleagă metodologia de întocmire a temelor de proiectare şi a proiectelor de execuţie în concordanţă cu 

normativele si standardele in vigoare. 

Sa identifice elemente din peisajul construit și principiile de amenajare a acestuia.  

Cunoaşterea teoretică şi practică a criteriilor şi elementelor de evaluare a spațiului construit în ansambluri 

istorice. 

Aplicarea normelor legislative în concordanţă cu destinaţia şi amplasamentul amenajarilor peisagistice istorice. 

Să identifice elementele care trebuie restaurate dintr-un sit istoric. 

Să creeze soluţii potrivite de restaurare a zonelor degradate, utilizând legile în vigoare. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a înțelege și a propune un proiect de restaurare. 

Să poată dezvolta multiple soluţii privind restaurarea unui sit istoric. 

Să poată gândi activități științifice referitoare la restaurarea parcurilor şi grădinilor istorice. 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională prin antrenarea în investigații privind evoluția 

parcurilor şi grădinilor istorice (ex. propunând diferite concepte sustenabile, proiecte ecologice). 

Să participe la activitățile de cercetare propuse de disciplina (workshopuri, colaborări, simpozioane studențești). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Să însuşească cunoştinţele referitoare la restaurarea grădinilor şi parcurilor 

istorice la nivelul exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice 

Să înțeleagă principiile de bază ale Chartelor  internaţionale, privind protecţia 

patrimoniului mondial, cultural, istoric și arhitectural.  

Să analizeze aspectele principale, teoretice şi practice, ale tehnicilor şi 

metodelor ce pot fi aplicate în vederea restaurării, conservării şi reabilitării  

unor ansambluri peisagere, în funcţie de condiţiile locale, cu materiale 

specifice. 

Să cunoască  factorii care influenţează gradul de degradare a unui sit istoric. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Introducere. Evoluţia în timp a peisajului construit ca 

patrimoniu cultural, istoric urban şi arhitectural. Surse de 

documentare istorică. 

2. Legislația națională și internațională în domeniul 

peisajului și patrimoniului cultural. Codul patrimoniului 

cultural. 

3. Norme şi convenţii naţionale şi internaţionale de 

protecţie și restaurarea a monumentelor și grădinilor 

istorice. 

4. Normele metodologice de inventariere și clasare 

a monumentelor istorice. Lista monumentelor istorice. 

5. Tehnici de intervenție și amenajare a parcurilor şi 

grădinilor istorice. Restaurarea constructivă și restaurarea 

creativă. 

6. Metode noi de restaurare. Conversia arhitecturală-

restaurarea de conversie. Reconversia funcțională. 

Restaurare integrată. 

7. Protecţia sit-urilor arheologice. Punerea în valoare a 

parcurilor şi grădinilor istorice, ansamblurilor istorice. 

Metode de reconstrucție și conservare a grădinlor 

arheologice. Studiu de caz. 

8. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea 

peisajului. Piatra naturală: clasificarea rocilor, metode de 

prelucrare, domenii de utilizare, patologia şi protecţia 

pietrei. 

9. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea 

peisajului. Lemnul: structura lemnului, calităţile şi defectele 

lemnului, produse din lemn, domenii de utilizare, îmbinări 

în lemn, comportarea la foc a elementelor din lemn. 

10. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea 

peisajului. Varul, argila, produse ceramice și material: 

metode de obţinere, domenii de utilizare, tehnici de 

reabilitare a elementelor din produse ceramice. 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 
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11. Tehnici şi metode de restaurare a peisajului construit. 

Întreţinerea curentă a parcurilor şi grădinilor, reabilitarea 

spaţiului construit, metode de conservare. 

12. Peisajul construit contemporan. Arhitectura ecologică. 

Studii de caz. 

13. Tehnici şi metode de intervenţie în parcuri şi grădini 

istorice. Proiecte ecologice. 

14. Managementul patrimoniului peisagistic. Implementarea 

şi valorificarea programelor de protecţie a peisajului construit 

ca potenţial turistic. 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Temă individuală: Intervenție peisageră pe un sit cu 

valoare istorică. Studiul prealabil - Documentare 

bibliografică și istorică, verificarea surselor şi istoricul 

amenajărilor peisagistice. Evoluția în istorică în timp a 

ansamblului și evidențierea etapelor de transformare a 

sitului. 

2. Tipurile de analiză necesare pentru evaluarea unui sit 

istoric. Releveu de patologie și documentația 

fotografică. Documentare pe teren, investigarea 

funcțiunilor actuale și a stării de degradare. Analize 

vizuală: a micro și macro a peisajului (studiul 

perspectivelor), a traficului, vegetației; analiza 

senzorială. 

3. Documentare pe teren, studiul materialelor de 

construcții, infrastructuri. 

4. Principii de proiectare, reglementări tehnice și 

legislative. 

5. Evaluarea unui arbore istoric prin aplicarea metodei 

BEVA și inventarierea,  utilizând Tree Plotter. 

6. Estimarea cantităţilor de lucrări existente. Întocmirea 

memoriului de documentare și a fișei descriptive. 

7. Soluţii de restaurare. Întocmirea planurilor cu varianta 

finală. Definitivarea soluţiilor de restaurare şi adaptarea 

de noi funcţiuni. 

8. Întocmirea memoriului de sinteză, a memoriului pe 

specialități și a caietului de sarcini tehnice. 

9. Întocmirea antemăsurătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect 

 

 

 

2 lucrări de laborator 

 

 

 

 

 

 

3 lucrări de laborator 

 

 

 

 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

 

2 lucrare de laborator 

 

 

2 lucrări de laborator 

 

1 lucrare de laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Brandi Cesare, 1996. Teoria Restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti. 
2. Budapest resolutions on the introduction of contemporary arhitecture into ancient groups of buildings (ICOMOS). 
3. Carta de la Atena pentru restaurarea monumentelor istorice. 
4. Carta de la Florența, privind grădinile istorice. 
5. Carta de la Veneţia privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. 
6. Carta de la Washington privind conservarea orașelor istorice și a zonelor urbane (ICOMOS). 
7. Charter for the protection and management of the archaeological heritage (ICOMOS). 
8. Charter of Mexico for preservation of vernacular architecture. 
9. Christian Norberg-Schulz, 1979, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Ed. Rizzoli, New York.  
10. Convenția europeană a peisajului. 
11. Derer, Hanna, 2007, Despre conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit – de la istorie la soluţii şi probleme 

contemporane, Editura Univ. Ion Mincu, Bucureşti. 
12. Harney Marion, 2014, Gardens and Landscapes in Historic Building Conservation, Ed. John Wiley & Sons. 
13. Grădini istorice din Banat, 2018. 
14. Grigore Ionescu, Dumitrescu, Ion, Bars Stefan, Greceanu Eugen, Manciulescu R., Antonescu Virgil, “Monumente istorice, 

1967,  Studii şi lucrări de restaurare”, Direcţia Monumentelor istoprice, Ed. Tehnică, Sibiu. 
15. HG 905, din 29 noiembrie 2016, Codul patrimoniului. 
16. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniul cultural național imobil. 
17. Legea 259, 23 iunie2006, privind protejarea monumentelor istorice. 
18. Montreal declaration, cultural landscapes colloquium (ICOMONOS). 
19. New Zeeland ICOMOS charter for the conservation of places of cultural heritage value. 
20. Principles for the preservation of historic timber structures (ICOMOS - final draft). 
21. The declaration of Oaxaca (UNESCO). 
22. The Nara document on autenticity (world hetirage centre and icomos). 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programulu 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la reuniuni din cadrul Asociaţiei Restauratorilor de 
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Monumente Istorice din Transilvania, Asociaţiei Peisagiştilor din România, Scena Urbană, diferite proiecte și 

workshopuri tematice, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă privind restaurarea şi integrarea în circuite 

urbane a parcurilor şi grădinilor istorice din Romania şi 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 materiale tradiţionale de construcţii 

pentru amenajarea peisajului. Tehnici şi metode de 

restaurare a peisajului construit. Punerea în valoare a 

parcurilor şi grădinilor istorice, ansamblurilor 

istorice. Practica de conservare. Managementul 

patrimoniului peisagistic. 

 

Examen 

scris 

 

60% 

10.5. Seminar/Laborator  

Întocmirea documentaţiei privind evoluţia istorică 

a amplasamentului studiat. Întocmirea 

documentaţiei privind stadiul de degradarea al 

zonei studiate și analizele necesare pentru 

întelegerea sitului istoric. Întocmirea memoriului 

de sinteză și a releveului de patologie. Realizarea 

planşelor privind situaţia existentă, a schiței 

concept, propunerea de restaurare, detalii tehnice, 

etc. 

 

 

Predarea şi 

susţinerea 

orală a 

proiectului 

 

 

 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de 

trecere la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licență/Master/Doctorat.   
2  Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de licență se alege una din variantele - DF (disciplina fundamentală),   

DD (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina opțională) DFac 

(disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprişa 

 

Titular lucrări laborator 

Șef lucrări dr. Sonia Bors-Oprişa 

 

Data avizării în 

departament 

10.09.2020 

 

 

Director de departament 

Prof. dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________ din ___________________ Formular USAMV / 0202040102 
 

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) Licență 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învățământ IF 
 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Proiectarea spațiilor verzi 4 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de seminar / laborator / proiect 
șef de lucrări dr. Valentin-Sebastian Dan  

dan.valentin@usamvcluj.ro 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Verificare 

pe parcurs 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2 FS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 
P.S.V. 1, P.S.V. 2, P.S.V. 3, Analiza Compoziției, Proiectare Asistată de Calculator, 

Arboricultură Ornamentală, Plante Floricole și de Gazon, Amenajarea spațiilor Verzi 

4.2. de competențe 
Studentul trebuie să dovedească capacitate de analiză și sinteză de ansamblu a peisajului 

proiectat, de elaborare a unor documentații de peisagistică complete 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului / 

laboratorului / 

proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului, fiecare student va 

desfășura o activitate individuală conform temei de proiectare primite. Sunt încurajate 

discuțiile cu îndrumătorul; activitatea de redactare a temelor de proiectare va fi verificată 

pe parcurs. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 
 

6. Competențe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să perfecționeze tehnicile de proiectare și reprezentare a elementelor tipice documentațiilor de peisagistică; 

Să redacteze proiecte complete și corecte de amenajare a spațiilor verzi publice și private; 

Să aprofundeze tehnici și soluții moderne de proiectare și amenajare a spațiilor verzi; 

Să stăpânească întocmirea devizelor de lucrări, a antemăsurătorii. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze că este capabil să redacteze o documentație corectă de proiectare peisageră a unui spațiu verde 

Să poată aborda conceptual problematica proiectării unui spațiu verde 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională, să fie la curent cu noutățile din domeniu 

Să participe la activitățile de cercetare sau practice din cadrul disciplinei 

Să poată integra cunoștințele dobândite la celelalte discipline de specialitate 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să confere studentului perspective actuale, moderne, de proiectare a spațiilor verzi 

7.2. Obiectivele specifice 
Să abordeze creativ posibilitățile de proiectare 

Să redacteze documentații de proiectare a spațiilor verzi, complete și corecte 

  

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu 

frecvență 
6 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator/proiect 6 

3.4. Total ore din planul de învățământ 60 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar / laborator 60 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

3.4.4. Tutorială 5 

3.4.5. Examinări 5 

3.4.6. Alte activități 5 

3.7. Total ore studiu individual 80 

3.8. Total ore pe semestru 140 

3.9. Numărul de credite4 7 
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8. Conținuturi 

8.1. CURS 

- 

Metode de predare 

- 

Observații 

- 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE / PROIECT 

Număr de ore – 60 

Proiectarea unui campus universitar – studiu de caz, 

USAMV Cluj-Napoca 

Proiectarea unui spațiu verde (la alegere). Redactarea 

documentației complete, urmărirea execuției (asistență 

tehnică). Lucru în echipă. 

 

Redactare proiect 

 

Implicarea într-un proiect 

real, în desfășurare (proiect 

de echipă) 

 

5 seminarii (30 de ore) 

 

5 seminarii (30 de ore) 

 

 

Bibliografie Obligatorie: - 

Bibliografie Facultativă: 

1. LaGro, James A. Jr., 2013, Site Analysis, John Wiley & Sons Ltd. 

2. Robinson, Nick, 2011, The Planting Design Handbook, AshgatePublishing Ltd. 

3. Russ, Thomas R., 2009, Site Planning and Design Handbook, The McGraw Hill Companies 

4. Toma, Dolores, 2001, Despre grădini și modul lor de folosire, Polirom 

5. Tudora, Ioana, 2009, La curte - Grădină, cartier și peisaj urban în București, Curtea Veche Publishing 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociaților 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor cu cele 

mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la reuniunile anuale ale S.R.H. și S.H.S.T., unde se 

întâlnesc cu specialiștii din producție, precum și la întruniri și seminarii ale OAR sau a altor organizații profesionale 

specifice; participare la expoziții tematice, inaugurări de parcuri, dezbateri publice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. Seminar / Laborator 

Redactarea unor documentații 

complete și complexe de peisagistică 

Aprecierea lucrului în echipă, 

implicare, colaborare 

Urmărirea implementării unui proiect 

de amenajare. Furnizarea de 

consultanță, asistență tehnică. 

Predare proiect (2 verificări pe 

parcurs) 
100% 

10.6. Standard minim de performanță 

Stăpânirea informației științifice transmisă la seminarii (lucrări practice) la nivel acceptabil.  

Obținerea notei de trecere la proiectele predate pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 
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 (disciplina obligatorie) DO (disciplina 

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 

- 

 

 

 

............................................. 

 

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–CN- 0202040104 

 

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) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învățământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Modelare 3D-computer 2 
2.2. Titularul activităților de curs Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana Boancă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD*  

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
 
3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu 
frecvenţă 2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 20 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator 20 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 19 
3.4.6. Alte activități  - 
3.7. Total ore studiu individual 100 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Proiectare asistată de calculator, Construcții ornamentale și tehnice, Modelare 3D-computer 1 
4.2. de competenţe 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 - 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Metoda activ-participativă de predare. În cadrul fiecărei ședințe de laborator se 
prezintă importanța 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 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.  
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6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Dobândirea cunoștințelor, abilitaților și competențelor care să acopere toate aspectele referitoare la uneltele și 
tehnicile pentru modelarea 3D în peisagistică și realizarea unor vizualizări (randări) calitative  
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

CT1 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuțiilor 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. Autonomie şi responsabilitate. 
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. Achiziții valorice şi atitudinale 
care depășesc domeniul arhitecturii peisajului dar care au implicații directe asupra proiectului de peisagistica. 
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 soluționeze problemele 
specifice din domeniu. Dezvoltare personală şi profesională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este de a explora potențialul și complexitatea asociate modelării 

3D și vizualizărilor în interacțiune cu peisajul, sistemele și dinamica urbană, 
arhitectura și construcția. Dobândirea independenței în modelarea 3D, dezvoltarea 
capacității de a lua decizii corecte în elaborarea unui proiect complex de peisagistică. 

7.2. Obiectivele specifice Elaborarea individuală după o temă dată a unui proiect complet, modelarea 3D și 
realizarea vizualizărilor. Elaborarea unor proiecte complexe detaliate. 
Aprofundarea tehnicilor de modelare și vizualizare 3D, prin realizarea integrală a 
unui proiect de peisagistică. 

 
8. Conținuturi 
 
8.1. CURS 
Număr de ore -  

Metode de predare 
- 

Observaţii 
- 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 20 
 
1. Aplicații 3D ArhiCad în proiectarea peisagistică  - 

noțiuni introductive  
 

2. Aplicații 3D ArhiCad în proiectarea peisagistică – 
unelte de design, metode de lucru în fereastra 3D, 
comenzi/metode de editare în 3D, tehnici de lucru cu 
uneltele 3D 
 

3. ArchiCad - Optimizare, interoperabilitate 
 

4. Lumion -ArchiCad 
4.1. extensii de export pentru Lumion 
4.2. reducerea complexității unui model înainte 

de importare în Lumion 
4.3. randări utilizând Photo Matching 
4.4. sincronizări 

 
5. Realizarea portofoliilor profesionale și a posterelor de 

prezentare: layout ArchiCad, CorelDraw, Photoshop 

 
 
 
1 Prelegere + activitate individuală 
 
 
1 Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
1 Prelegere + activitate individuală 
 
 
1 Prelegere + activitate individuală 
 
 
 
 
 
1 Prelegere + activitate individuală 
 

 
 
 
1 lucrare practică/2 ore 

Bibliografie Obligatorie: 
Păunița Boancă, 2018, Proiectare asistată de calculator, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, România, ISBN 978-973-
744-712-8 
http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/  
https://helpx.adobe.com/ro/indesign/tutorials.html  

http://www.graphisoft.com/learning/archicad-books/
https://helpx.adobe.com/ro/indesign/tutorials.html
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https://helpx.adobe.com/ro/indesign/tutorials.html  
https://www.coreldraw.com/en/pages/tutorials/?topNav=en  
https://support.lumion.com/hc/en-us/categories/360000294394-Lumion-Knowledge-Base  

Bibliografie Facultativă: 
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide-chapter/85451/  
Bradley Cantrell, Wes Michaels, 2010, Digital Drawing for Landscape Architecture 
Leonard J. Hopper, Landscape Architectural Graphic Standards  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei vizează problematica specifică cerinţelor profesiei, colaborărilor cu specialiști din domenii conexe. 
Disciplina - odată însușită, din punct de vedere al principiilor şi metodelor de lucru - e uşor transferată din sfera teoretică în 
sfera practică productivă. Cursul și laboratoarele practice vor constitui o bază solidă pentru modelare 3D, interoperabilitate 
între diverse programe de modelare. Include metode și procedee necesare transpunerii ideii într-un plan complet, tehnic, 
precis, ușor de înțeles. Aprofundează principiile, procesul și tehnicile referitoare la modelare 3D și vizualizări. 
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 -  - - 

10.5. Seminar/Laborator  Realizarea proiectului urmând 
indicațiile temei de proiectare 

Susținerea proiectului 100% 

10.6. Standard minim de performanță 
Stăpânirea informației ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei minime 5 la 
susținerea orală a proiectelor 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 

08.09.2020 

 

Titular curs 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

 

Titular laborator/seminarii 

Șef lucr. Dr. Păunița Iuliana BOANCĂ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu BUNEA 

 

https://helpx.adobe.com/ro/indesign/tutorials.html
https://www.coreldraw.com/en/pages/tutorials/?topNav=en
https://support.lumion.com/hc/en-us/categories/360000294394-Lumion-Knowledge-Base
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide-chapter/85451/
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202040106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica  
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 2 

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 IV 2.5. Semestrul II 
 

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 Fiziologia plantelor, Arboricultură Ornamentală, Plante floricole şi de gazon, Amenajarea 
spaţiilor verzi 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la ecosistemele urbane şi periurbane 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Ora de curs durează 50 de minute şi este însoţită de proiecţii. În cazul 
cursurilor on-line, se vor adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările de seminar se desfăşoarădupa un program dinainte stabilit, iar activităţile 
sunt specifice disciplinei. 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 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 80 
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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e 
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na
le

 Să cunoască limbajul specific disciplinei de Întreţinere a spaţiilor verzi  
Să cunoască principiile de funcţionare ale utilajelor specifice lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi  
Să cunoască tehnica executării lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi  
Să cunoască fundamentarea biologică care sta la baza aplicării lucrărilor de întreţinere a vegetaţiei din spaţiile 
verzi  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să cunoască legislaţia care reglemenează unele intervenţii de întreţinere a componentelor unui spaţiu verde  
Să poată organiza activităţi de cercetare privind unele lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi insuşească cunoştinţele necesare aplicării la timp şi în mod corect a 
lucrărilor de întreţinere a componentelor unui spaţiu verde, în special a 
vegetaţiei  

7.2. Obiectivele specifice Să inţeleagă importanţa executării lucrărilor de întreţinere a componentelor unui 
spaţiu verde  
Să realizeze corect efectul trecerii timpului asupra calităţilor estetice ale 
componentelor unui spaţiu verde  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 20  
Componentele unui spaţiu verde care necesită lucrări de 
întreţinere  
Lucrări de întreţinere ale vegetaţiei lemnoase 
arborescente  
Lucrări de întreţinere ale vegetaţiei lemnoase arbustive  
Lucrări de întreţinere aplicate trandafirilor din spatiile 
verzi 
Lucrări de întretinere aplicate plantelor floricole din 
ronduri, rabate, pete, etc.  
Lucrări de întretinere aplicate amenajărilor cu apă 
Lucrări de întretinere aplicate platelor cultivate în 
containere 
Lucrări de întreţinere aplicate altor componente ale 
spaţiului verde (statui, bănci, construcţii ornamentale)  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere  

Observaţii 
 

1 prelegere  
 
2  prelegeri  
 
2 prelegeri  
1 prelegere 
 
1 prelegerie 
1 prelegere  
 
1 prelegere  
 
1 prelegere  
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr de ore – 20  
Lucrări de tăiere aplicate speciilor lemnoase din spaţiile 
verzi (formare, conservare, întinerire)  
Lucrări de îngrijire aplicate trandafirilor din spaţiile 
verzi  
Lucrări de îngrijire aplicate plantelor floricole  
Lucrări de îngrijire aplicate solului şi plantelor lemnoase 
(altele decât tăierile) din spaţiile verzi  
Lucrări de îngrijire aplicate amenajărilor cu apă 
Lucrări de îngrijire aplicate plantelor ornamentale 
cultivate în containere şi care sunt folosite la amenajarea 
spaţiilor verzi  
Lucrări de îngrijire aplicate altor componente ale 
spaţiului verde  
Colocviu  

 
 
Executare lucrărilor  
 
Executare lucrărilor  
 
Executare lucrărilor  
Executare lucrărilor  
Executare lucrărilor  
Executarea lucrărilor  
Executarea lucrărilor  
 
 
 
 
Examinarea cunoştinţelor  

 
 
2 lucrări laborator  
 
1 lucrare laborator  
 
1 lucrare laborator  
2 lucrări laborator  
1 lucrare laborator  
1 lucrare laborator  
1 lucrare laborator  
 
 
 
 
1 lucrare laborator  

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1.  Jucan Denisa – Note de curs, 2020-2021 
2.  Zaharia A. Cicevan R., Jucan D. (2018) - Specii lemnoase ornamentale, Ed. Risoprint   
3. Petrescu F. (1983), Llucrări de întreţinere în parcuri si grădini, Ed. Ceres, Bucureşti  
4. Negruţiu Filofteia (1980), Spaţii verzi, Ed. EDP ,Bucureşti  
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Bibliografie Facultativă: 
1. Zaharia D., et al. (2003), Arboricultură ornamentală , Ed. Risoprint  
2. Iliescu Ana Felicia, (1998), Arboricultură ornamentală, Ed. Ceres  
3. Cantor Maria, Pop Ioana (2008), Floricultură, Baze de date, Ed. Todesco  

 
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 
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 
metodele şi tehnicile aplicate în executarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea componentelor unui 
spaţiu verde si a lucrarilor specifice 
de întreţinere  
Cunoaşerea tehnologiilor de cultura a 
vegetaţiei din spaţiile verzi şi a 
tehnicilor de aplicarea a lucrărilor de 
întreţinere  
Cunoaşterea utilajelor şi uneltelor 
folosite în executarea lucrărilor de 
întreţinere precum şi principiile de 
funcţionare ale acestora  
Lucrări specifice întreţinerii spaţiilor 
verzi  

Examen scris 
 
 
 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Să facă dovada cunoaşterii şi 
deprinderii executării lucrărilor de 
taiere cu scop de de întreţinere a 
plantelor lemnoase ornamentale din 
spaţiile verzi:  
- Să execute corect lucrările de 
îngrijire a plantelor din spaţiile verzi  
- Să aplice corect tehnicile de 
întreţinere a tuturor componentelor 
din spaţiile verzi  

Colocviu 
 

 
 
 
 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Pentru a promova, studentii trebuie să facă dovada ca stăpânesc bine informaţia ştiinţifică transmisă prin prelegeri şi 
lucrări practice. De asemenea, că sunt familirizaţi cu vocabularul specific disciplinei. Pentru a promova, este obligatoriu 
ca la toate probele de evaluare să obţina calificative de minim cinci.  

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs (Responsabil program de studii) 
Șef lucr. dr. Denisa Andreea Jucan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef lucr. dr. 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 0202040108 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura  
1.3. Departamentul Horticultură  și peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Agronomie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Marketing 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector  Dr. Daniel Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lector  Dr. Daniel Chiciudean 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 8 
 

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  Nu e cazul 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.laborator 20 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 1 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 10 
3.8. Total ore pe semestru 50 
3.9. Numărul de credite4 2 
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metodele de predare.  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In cadrul seminarului este obligatorie detinerea unui calculator de buzunar. 
Studentii vor rezolva aplicatiile propuse, atat individual cat si in echipa, in functie 
de specificul acestora.Disciplina academica se impune pe toata durata de 
desfasurare a lucrarilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
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e 
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Sa cunoasca  conceptele  specifice de marketing 
Să înțeleagă principalele metode utilizate în sfera marketingului 
Să monitorizeze mediul de marketing prin identificarea oportunităților și amenințărilor 
Sa elaboreze un plan de marketing , utilizând instrumente și metode specifice  
Să utilizeze adecvat principalele metode de analiză a pieței 
Să utilizeze metodele de evaluare a politicilor de marketing 
Să utilizeze conceptele de bază din matematică, economie, statistică pentru a rezolva problemele din sfera 
marketingului 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an
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 Să execute responsabil un proiect de marketing, în condiții impuse, având asistență calificată 
Să identifice rolurile şi responsabilităţile într-o echipă pluridisciplinară şi să aplice  tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei 
Să identifice oportunitățile de formare continuă și necesitateade utilizare eficientă a resurselor de informare i 
comunicare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților cu terminologia, abordarile conceptuale, 
instrumentele, metodele şi politicile de marketing 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă rolul marketingului în mediul economic 
Să deprindă abiliăți pentru a putea evalua mediul de marketing 
Să înțeleagă dimensiunile pieței și structura acesteia 
Să înțeleagă mecanismul de adoptare a deciziei de cumpărare a unui consumator 
Să înțeleagă rolul cercetărilor de marketing 
Să deprindă abilitățile necesare pentru a formula politici de marketing în 
domeniul produsului, prețului, plasări și promovării  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 20 
 

1. Marketing-considerații generale 
2. Nevoi. Dorințe. Cerere 
3. Mediul de marketing al firmei. Instrumente  de 

analiză a mediului de marketing 
4. Mixul de marketing  - Serviciul peisagistic  
5. Mixul de marketing - Prețul 
6. Mixul de marketing- Promovarea  
7. Mixul de marketing- Plasarea 
8. Elemente de comportamentul consumatorului 
9. Piața și studiul de piață 
10. Cercetarea de marketing 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
Prelegere 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore -20  

1. Marketing-considerații generale 
2. Nevoi. Dorințe. Cerere 
3. Mediul de marketing al firmei. Instrumente  de 

analiză a mediului de marketing 
4. Mixul de marketing  - Serviciul peisagistic  

 
 
Studiu de caz 
Aplicații.  
Aplicații.  
 
Aplicații+ Studiu de caz 

 
 
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
 
1 lucrare practica 2 ore  
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5. Mixul de marketing - Prețul 
6. Mixul de marketing- Promovarea  
7. Mixul de marketing- Plasarea 
8. Elemente de comportamentul consumatorului 
9. Piața și studiul de piață 
10. Prezentarea planului de marketing 

 

Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Aplicații+ Studiu de caz 
Proiect de echipă 

1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  
1 lucrare practica 2 ore  

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Kotler P. and K Keller, 2008,Managementul marketingului, ed Teora 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Kotler Ph., Armstrong G. 2008, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 

2. Mitu A., D. Uță, 2008, Marketing, aplicații, studii de caz, ed. UPG, Ploiești 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea adoptării metodelor de predare adecvate pentru această disciplină, s-a efectuat o cercetare în cadrul 
facultăților de profil din Cluj-Napoca (FSEGA) dar și din străinătate (Universitatea Ghent). Aceste cercetări au vizat pe 
de o parte conţinuturile şi metodele de predare, a materialelor de studiu utilizate, aplicațiilor practice care să ilustreze 
necesitatea însușirii acestei discipline. Pe de altă parte, cercetările au vizat mediul de afaceri și nevoile acestuia, 
potențialii angajori ai viitorilor absolvenți. Mediul de afaceri a fost analizat atât indirect (mass-media) cât și direct (prin 
discuții) 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea terminologiei specifice 
disciplinei de marketing 
Cunoașterea elementelor mediului de 
marketing 
Cunoașterea pieței-a dimensiunilor și 
structurii acesteia 
Cunoașterea elementelor de 
comportamentul consumatorului și a 
etapelor din procesul de adoptare a 
deciziei de cumpărare 
Cunoașterea principalelor elemente 
din cadrul cercetării de marketing: 
sursele de informații utilizate, 
principalele metode culegere a 
datelor, reguli generale de întocmire a 
unui chestionare, mijloacele de 
contact 
Cunoașterea componentele mixului de 
marketing și a principalelor aspecte 
legate de produs, preț, plasare și 
promovare 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
 
50% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator   Capacitatea de a elabora un 
plan de marketing pentru o 
întreprindere agroalimentară 
sau o structură de primire 
turistică și prezentarea 
acestuia 

 Rezolvarea aplicațiilor 
practice, praticipare la 
dezbaterile generate de 

 Proiect în echipă 
 Aplicații practice 

30% 
20% 
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studiile de caz 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si seminarii la nivel acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
02.09.2020 

Titular curs 
Lector  Dr. Daniel Chiciudean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lector  Dr. Daniel Chiciudean 

 
 
 
 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

                                                                                
 

Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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2.1. Denumirea disciplinei Legislaţie 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef. lucr. dr. Cristian Iederan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator Șef. lucr. dr. Cristian Iederan 

 

2.4. Anul de studiu 
 

IV 
 

2.5. Semestrul 
 

2 
2.6. Tipul de 

evaluare 

 

Sumativă 
2.7. Regimul 

disciplinei 

2 DC 
Obligativitate3 DI 

 

Nr.                    din    Formular USAMV  0202040111 

 

 
 
 

1. Date despre program 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii

1) Licenţă 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 
 
 
 
 
 

Continut 
 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 

 

2 
 

din care: 3.2. curs 
 

1 
 

3.3. seminar/ laborator/ proiect 
 

1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 20 din care: 3.5.curs 10 3.6.seminar/laborator 10 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 40  
3.8. Total ore pe semestru 60 
3.9. Numărul de credite

4 2 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Drept general 
4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este  interactiv,  studentii  pot  adresa  intrebari  referitoare  la  continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La seminarii, studenţii desfoşoară o activitate interactivă folosind ca bibliografie 
Monitorul Oficial, metodologii de aplicare a legilor organice, ordinare, ordonanţe, 

hotărâri etc. Disciplina academică se impune pe toata durata de  desfăşurare a 

seminariilor. 
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7.1. Obiectivul general al disciplinei Transmiterea de cunoştinţe privind noţiunile generale de drept   şi legislaţiei . 
Noţiunile generale care vor fi transmise la curs vizează noţiuni de drept civil, 

raportul juridic civil, actul juridic, dreptul de proprietate funciară, evidenţa şi 

publicitatea imobiliară. 
7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a  principalelor reglementări ale noului Cod civil (in 

vigoare la 1 octombrie 2011, aprobat   prin Legea 287/2009) în materia contra 

regimul juridic al proprietăţii reglementat prin Constituţie şi prin legi ( Legea 21 

privind   proprietetea   publică   şi   regimul   juridic   al   acesteia,   Legea   215/2 

administraţiei publice locale, Legea 247/2005 privind reforma în domeniul proprie 

a  justiţiei)  precum  şi  a  legislaţiei  funciare  (Legea  18/1991  a  fondului  func 

modificările  ulterioare,  Legea  16/1994  privind  arendarea,  Legea  36/1991  p 
societăţile agricole  şi  alte  forme  de  asociere  în  agricultură,    Legea  7/1996 

cadastru şi publicitatea imobiliară cu modificările ulterioare şi alte acte normative). 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

 

C
o
m

p
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p
ro

fe
si
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Cunoştinţe privind noţiunile generale de drept 

Familiarizarea cu termenii juridici pentru o mai bună înţelegere instrumentelor juridice 

Competenţe in realizarea diferitelor raporturi juridice în materia contractelor civile 

Cunoştinţe privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al proprietăţii 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor juridice în realizarea sarcinilor profesionale şi 
identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru. Organizarea activităţii de 

cadastru şi publicitate imobiliară. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identificarea oportunităţilor de formare 

continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată (legislaţie naţională şi internaţională, portaluri Internet, baze de date, cursuri on- 

line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p 
 

 
8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs 

Număr de ore 10 
 

Noţiunea dreptului – definiţii, clasificari, izvoare, 

importanţă 

Raportul juridic civil – noţiune părţi, conţinut,obiect 

Actul juridic civil – condiţii de valabilitate, contracte 

civile 

Dreptul de proprietate – domeniul public şi privat al 

statului şi al unităţilor administrativ teritoriale 

Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat şi 

regimul juridic al terenurilor proprietate privată 

aparţinând persoanelor fizice şi juridice de drept privat 

Evidenţa funciară şi publicitatea imobiliară – 
Cadastru general, Cartea funciară 

Metode de predare 
 

 
Prelegere 

 
Prelegere 
 

 
Prelegere 

 
Prelegere 
 

 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 
 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 
 

 
1 prelegere 

 
8.2 Seminar 

Număr de ore 10 

 
Contractul –Noţiune, principii şi clasificarea 

contractelor,  încheiere,  condiţii  de  validitate, 

răspunderea contractuală. Contractul de vânzare- 

cumpărare şi contratul de prestări servicii. 

Exploatarea terenurilor. 

Societatea agricolă, Contractul de aredare 

Constituirea dreptului de  proprietate şi clasificarea 

terenurilor 

Cadastrul general – noţiune, obiect, funcţii, pricipalele 

lucrări, Cartea funciară 

 
 

 
Explicaţii 

 
 

 
Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

 
 

 
2 seminarii 

 
 

 
1 seminar 

 
1 seminar 

 
1 seminar 

 
Bibliografie Obligatorie: 

1.     Todea Al., 2012, Drept general, Editura DigitalData, Cluj-Napoca 
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  Data avizării în 

departament 

14.09.2020      Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202040112 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistica  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Contabilitate  

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Lucica Armanca 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Lucica Armanca 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Economie rurala, Management 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la activitatile peisagere in  spatiul rural-urban,cat 

si cunostiinte de antreprenoriat in  prestatii peisagistice si alte servicii horticole.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. In cazul activitatii didactice desfasurate on-line se adapteaza 

metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea Caietului de lucrari practice. Practic, 

fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu temele rezolvate si apoi cele  

propuse spre rezolvare din Caietul de seminar.Disciplina academica se impune pe 

toata durata de desfasurare a seminariilor. In cazul activitatii didactice desfasurate 

on-line se adapteaza metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 20 din care: 3.5.curs 10 3.6.seminar/laborator 10 

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 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual  39 

3.8. Total ore pe semestru   59 

3.9. Numărul de credite
4     2 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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n
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e 
Sa cunoasca  limbajul economico-financiar referitor la afacerea peisagistica, prezentata la disciplina Contabilitate 

Sa inteleaga operatiunile si fenomenele economico-financiare desfasurate in activitatea de prestari servicii in 

peisagistica si menirea lor ca informatie economica. 

Sa cunoasca, sa evalueze si sa gestioneze patrimoniul entitatii prestatoare de servicii 

Sa cunoasca si sa-si actualizeze permanent cunostintele legislative si fiscale privind gestionarea patrimoniului 

entitatii  cu activitate de intretinere peisagistica. 

Sa cunoasca rolul inventarierii patrimoniale,  realitatile obiective si importanta Situatiilor financiare anuale ale 

entitatii  cu activitate de intretinere peisagistica. 

Sa isi  insuseasca temeinic indicatorii economico-financiari si sa-i utilizeze in continuitatea administrarii 

afacerilor  de prestari peisagistice si alte servicii. 

Sa utilizeze indicatorii tehnico-economici si financiari in accesarea de fonduri nationale si europene. 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t
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n
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le

 Sa demonstreze capacitatea individuala de a fi antreprenor, de a administra si conduce o afacere horticola si/sau 

de prestari peisagistice, prin preluarea patrimoniului inventariat. 

Sa poata dezvolta proiecte de inceput sau de dezvoltare a unei afaceri de prestari peisagistice atat pentru mediul 

rural cat si urban. 

Sa poata gandi activitati  stiintifice, creative  referitoare la producerea de noi soiuri de plante horticole cu 

aplicatie in arhitectura peisagera. 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea activitatii sale profesionale in 

asociatii si societati ce investigheaza impactele tehnologice asupra proiectelor de urbanism ale oraselor si 

comunelor. 

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la administrarea patrimoniala si fiscala  

a unei activitati de intretinere peisagistica in contextul  exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga  menirea si rezultatele exploatarii corespunzatoare a patrimoniului 

afacerii cu activitatea de intretinere peisagistica. 

Sa poata interpreta o balanta de verificare contabila la nivelul entitatii de  

prestari servcii peisagistice precum si alte servicii. 

Sa cunoasca  factorii de imbunatatire a activitatii de prestari servicii peisagistice 

care vor influienta valoarea indicatorilor economico-financiari ai entitatii 

administrate 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20 

Afacerile  cu activitate de intretinere peisagistica si 

alte servicii horticole 

Mediul economic si legislativ al activitatilor din 

economia romanesca: intretinere peisagistica, alte 

servicii si horticole 

Manualul de politici contabile si procedura de aplicare in 

aceste afaceri 

Procedura privind intocmirea documentelor justificative 

 elaborate in afacerile de intretinere peisagistica 

      - Registrele contabile 

Proceduri de gestionare a activului patrimonial al 

afacerilorde intretinere peisagistica si alte servicii 

horticole  
      - Activele imobilizate 

      - Activele circulante 

      - Cheltuieli in avans 

Proceduri de gestionare a pasivului patrimonial al 

afacerilor de intretinere peisagistica si alte servicii 

horticole 

      - Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 

un an 

      - Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare 

de un an 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

 

2 prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 
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     -  Venituri in avans 

     -  Capital si rezerve 

     -  Profitul sau pierderea reportata 

     -  Profitul sau pierderea exercitiului financiar 

Procedura de gestionare a veniturilor si a 

cheltuielilor in afacerile cu activitate de intretinere 

peisagistica si alte servicii  horticole 
      -  Veniturile si categorii de venituri 

      -  Cheltuielile si categorii de cheltuieli 

      - Stabilirea rezultatului economico-financiar 

      -  Registrul de Incasari si Plati 

Procedura privind inventarierea patrimoniala in 

afacerile cu activitate de intretinere peisagistica si 

alte servicii horticole 

      -  Importanta si rolul inventarierii patrimoniale 

      -  Etapele si stabilirea rezultatelor inventarierii 

      -  Registrul Inventar 

Procedura intocmirii Situatiilor financiare anuale 

      -  Bilantul patrimonial/contabil 

      -  Contul de profit si pierdere 

      -  Date informative 

      -  Note explicative 

Procedura de analiza economico-financiara a 

activitatii economice de intretinere peisagistica si alte 

servicii horticole 

      -  Indicatori de performanta economico- financiara  

      - Indicatori economico-financiari pentru accesare 

surse de finantare(fonduri  nationale si europene) 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

1 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

8.2. CAIET DE  LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 10 

Proceduri practice minimale in administrarea 

afacerilor cu activitate de intretinere peisagistica si alte 

servicii horticole: 

     - Cunoasterea si insusirea actului constitutiv si 

Statutul unei afaceri cu activitatea de intretinere 

peisagistica, precum si alte servicii horticole; 

     -  Legislatia si modele de contracte cu partenerii de 

afacere 

     -  Legislatia, Contractul individual de munca si Statul 

de plata al salariilor 

Interpretarea informatiilor oferite de Balanta de 

verificare contabila: 
- Elementele patrimoniale: identificare si valoare 

neta-  studiu de caz 

- Elemente de venituri si cheltuieli- identificare-

studiu de caz 

Inventarierea patrimoniului 

- Demersurile  procedurale- studiu de caz 

- Stabilirea rezultatului inventarierii- studiu de 

caz 

Intocmirea Situatiilor financiare anuale pe baza 

Balantei de verificare contabila- studiu de caz 

 

Determinarea indicatorilor de analiza economico-

financiara-aferenti  studiului de caz 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Aplicarea legislatiei in 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoasterea elementelor  

patrimoniale 

Recunoasterea elementelor  

de venituri si cheltuieli 

  

 

Executarea procedurii 

privind inventarierea intr-o 

unitate prestatoare de servcii 

peisagistice 

Intocmirea setului de 

documente pe baza 

informatiilor cunoscute 

Analiza si interpretarea 

indicatorilor economici 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

2 ore 

 

 

1 ora 

 

2 ore 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. BAVILITA I.coordonator si altii., (2008), Contabilitate in agricultura, Ed.Contaplus  
2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii,  actualizata 
3. Legea nr. 31/1990 - Legea privind societatile comerciale,actualizata 
4. OUG 44/2008- privind desfasurarea activitatilor  economice de catre PFA, II, IF 
5. OMFP 2861/2009 - Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 
6. Legea 2634/2015 - privind documnetele financiar contabile 
7. Ordin 170/2015- pentru aprobarea Reglementarilor  contabile privind contabilitatea in partida simpla 
8. Legea 227/2015 - privind noul Cod Fiscal- actualizata 
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Bibliografie Facultativă: 

1. Legea nr.53/2003 -  Codul muncii - actualizata 
2. Ordinul 1802/2014 - de aprobare a Reglementarilor financiar contabile 
3. O.U.G.28/1999 - Obligatia caselor de marcat electronice- actualizata 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrul didactic participa la cursurile de pregatire continua,organizate de Corpul 

Expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania, unde se intalnesc cu oameni de afaceri si problemele 

acestora, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a utilizarii cat mai eficiente a informatiilor contabile in 

administrarea si gestionarea patrimoniului afacerilor cu activitate de intretinere peisagistica si alte servicii horticole. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipologiei formelor de 

organizare si functionare a afacerilor 

cu activitate de intretinere 

peisagistica, precum si alte servicii  

Informatia contabila si menirea 

acesteia in administrarea 

patrimoniului unei afaceri cu 

activitate de  prestari peisagistice 

Specificul inventarierii anuale a 

patrimoniului  unei unitati cu 

activitate de intretinere peisagistica si 

alte servicii horticole. 

Prezentarea reala si fidela a situatiei 

patrimoniale si a contului de profit si 

pierdere la nivelul unei unitati de 

intretinere peisagistica si alte servicii 

horticole 

Aprecierea eficientei activitatii unei 

afaceri  cu servicii de intretinere 

peisagistica si alte prestari horticole- 

prin indicatorii economico-financiari  

determinati 

Examen oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Aplicarea legislatie in vigoare privind 

administrarea economico-financiara a 

entitatii cu activitate de intretinere 

peisagistica si alte servicii horticole 

Valorificarea informatiei financiar 

contabila prin Situatiile financiare 

anuale 

Compararea indicatorilor economico-

financiri realizati cu cei prognozati si 

masurile ce se impun intr-o entitate cu 

activitate de intretinere peisagistica si 

alte prestatii horticole 

Este prevazuta o verificare pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
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Lector dr.Lucica Armanca  
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Conferentiar dr. Claudiu Bunea  
 

 



 1 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202040113 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I, Horticultură și Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Peisagistică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii   Peisagistică 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Practica 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

- 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Arboricultură, Geometrie discriptivă, Proiectare spații verzi, Floricultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștiințe generale și speciale privind Peisagistica 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
30 

din care: 30. lucrări 

practice  
   

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 
din care: 120 lucrări 

practice 
   

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 120 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual - 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p
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ţe
 

p
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Lucrări practice de cercetare pentru întocmirea proiectului de diplomă. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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er
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le

 

Să demonstreze capacitatea de organizare 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională  

Respectarea metodele de cercetare și elaborare a proiectului de diplomă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Strângerea datelor și elaborarea proiectului de diplomă. 

7.2. Obiectivele specifice Lucrări specifice de cercetare horticolă 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

 

Metode de predare 

 

 

 

Observaţii 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 120  

 

Efectuarea cercetărilor 

Elaborarea proiectului de diplomă 

 

 

 

Lucrări specifice 

Lucrări specifice. 

 

 

  

 

60. lucrări practice 

60. lucrări practice 

 

 Bibliografie Obligatorie: ZAHARIA, D., ADELINA DUMITRAŞ, A. ZAHARIA,2008, Arboricultură ornamentală, Ed. Todesco,Cluj-Napoca;, 
Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca. 
 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Livia, Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-812-5  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cadrele didactice participă la întâlniri cu reprezentanți din sectorul privat, fiind dezbătute aspecte actuale şi de 

perspectivă în ceea ce priveşte Peisagistica şi ramurile adiacente ei, atât în Romania cât şi în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 

Seminar/Laborator/Lucrări 

practice 

Verificarea datelor adunate în urma 

cercetării efectuate. 

Respectarea metodologiilor de 

elaborare a proiectului de diplomă 

 Verificare practică si teoretică 

 

50% 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil. Obtinerea notei 6 la verificarea 

practică este conditia de promovabilitate. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
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 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
 

 
Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Coordonator practică 

Sef lucr..dr. Apahidean Alexandru Ioan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf.dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________ din ____________________  Formular USAMV / 0202040115 
 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură și Peisagistică 

1.4. Domeniul de studii Horticultură 

1.5. Ciclul de studii1) Licență 

1.6. Specializarea / Programul de studii Peisagistică 

1.7. Forma de învățământ IF 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Amenajarea și întreținerea gazonului  

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 IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 
2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2  DS 

Obligativitate3  DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

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  40 din care: 3.5.curs  20 3.6. seminar  20 

Distribuția fondului de timp  ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren  10 

3.4.3. Pregătire seminarii / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

3.4.4. Tutorială 6 

3.4.5. Examinări  8 

3.4.6. Alte activități 6 

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4  4 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul)  

4.1. de curriculum 
Pedologie, Botanică, Fiziologie vegetală, Agrochimie, Entomologie, Fitopatologie, Irigații, 

Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. 

4.2. de competențe Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de peisagistică. 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare 

a cursului  

Predarea cursului de Tehnica înființării și întreținerii gazonului este interactivă, ilustrată de 

imagini sugestive prezentate în PowerPoint. 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 

În cadrul lucrărilor practice se prezintă speciile de graminee pentru înființarea gazonului: 

recunoașterea lor în funcție de morfologia semințelor, a plantelor, se efectuează amestecuri de 

gazon și modalități de înființare a peluzelor, se tratează lucrările de întreținere aplicate 

suprafețelor gazonate. Activitatea studentului la lucrările practice constă în realizarea unei 

suprafețe gazonate, prin diferite metode. 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 Cunoașterea limbajului specific și a noțiunilor caracteristice pt. disciplina de Amenajarea și întreținerea gazonului; 

Explicarea clasificării tipurilor de gazon; 

Recunoașterea speciilor în funcție de caracterele morfologice, utilizarea corectă a acestora în funcție de 

cerințele față de factorii de mediu; 

Utilizarea informațiilor de specialitate prin înființarea și întreținerea suprafețelor gazonate. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Înțelegerea principiilor caracteristice disciplinei de Amenajarea și întreținerea gazonului; 

Utilizarea cunoștințelor acumulate pentru aplicarea acestora în teren;  

Colaborarea în echipă și executarea sarcinilor profesionale în condiții de asistență calificată; 

Însușirea metodelor folosite la înființarea și întreținerea peluzelor; 

Capacitatea de a reproduce la scară largă cunoștințele acumulate. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei  

Cunoașterea disciplinei de Amenajarea și întreținerea gazonului este esențială, ținând 

cont de faptul că aproape orice amenajare peisageră conține o suprafață gazonată. 

Deoarece în țara noastră această tehnică nu este suficient de cunoscută, predarea 

cursului la Specializarea Peisagistică, este de actualitate și de importanță majoră. 

7.2. Obiectivele specifice  

Constau în: 
- cunoașterea și aprofundarea clasificării gazonului în funcție de tipuri și destinații; 
- analiza și cunoașterea rolului amestecurilor de gazon; 
- aplicarea tehnologiilor de înființare și întreținere a gazonului. 

 

8. Conținuturi 

8.1. CURS  

Număr de ore – 20  

Importanța și rolul gazonului. Scurt istoric, obiectul și scopul 

disciplinei. Integrarea gazonului în diferitele stiluri de amenajări.  

Clasificarea gazonului. Clasificarea după destinație, tip, formă și 

compoziție (gazon ornamental, gazon obișnuit). Managementul gazonului 

pentru grădini și parcuri publice.  

Specii de graminee utilizate pentru înființarea peluzelor. 

Caracteristici morfologice și biologice ale speciilor de graminee 

(Poaceae). Clasificare după origine (zone temperate, zone calde). 

Specii din alte familii botanice utilizate ca înlocuitoare de gazon 

(Cyperaceae, Equisetaceae, Fabaceae, Iridaceae, Juncaceae, Liliaceae, 

Lamiaceae, ș.a.).  

Cerințele speciilor față de condițiile de vegetație. 

Sol. Apă. Lumină. Temperatură. Umiditate. Compoziție aer. 

Amestecuri de specii pentru gazon.  

Tehnologia de înființare a gazonului. Tehnologia înființării prin 

semănat direct.  

Tehnologia înființării prin rulouri de gazon, brazde de gazon. Producerea 

brazdelor de gazon.  

Hidro-însămânțarea.  

Tehnologia de întreținere a gazonului.  

Completarea golurilor. Irigarea. Tunderea. Fertilizarea. Combaterea 

bolilor și dăunătorilor. Corectarea pH-ului. Combaterea buruienilor. 

Scarificarea. Alte lucrări speciale. 

Refacerea gazonului prin diferite metode. 

Desființare și reînființare, supraînsămânțare, refacere porțiuni deteriorate. 

Metode de 

predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

Observații 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 20 

Recunoașterea speciilor după caracteristicile morfologice și biologice. 

Studiul capacității de germinație a semințelor de gazon. 

Alcătuirea amestecurilor de gazon pentru diferite destinații (soare, umbră, 

destinație, exploatare etc.). 

Înființarea gazonului prin semănat direct. Înființarea gazonului prin 

rulouri de gazon. 

Studierea îngrășămintelor folosite pentru gazon. 

Aplicarea în teren a lucrărilor de întreținere a gazonului. 

Participarea la un seminar de montare a sistemelor de irigație. 

Participare la un seminar de tundere a gazonului. Identificarea în teren a 

bolilor, algelor și mușchilor. 

Întocmirea unui proiect de înființare a gazonului. 

Evaluarea practică a cunoștințelor acumulate. 

 

 

Studiu practic 

Studiu practic 

Studiu practic 

 

Studiu practic 

 

Studiu practic 

Studiu practic 

Studiu practic 

Studiu practic 

 

Proiectare 

Testare 

 

 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 
Bibliografie obligatorie: 

1. Boswirth, Daniel, Thinschmidt, Alice, 2010, Îngrijirea gazonului. Editura Casa, Oradea. 
2. Courtier, Jane, 2002, Totul despre îngrijirea gazonului. Editura Aquila ’93, Oradea. 

3. Roșulescu, Bogdan, 2011, Gazonul - vegetație specifică, înființare, întreținere. Editura MAST, București. 

Bibliografie facultativă: 
1. Ardle, Jon, 2007, Bamboos and Grasses. DK Publishing, New York. 

2. Darke, Rick, 2007, The encyclopedia of grasses for Livable Landscapes. Timber press, Portland Oregon. 

3. Mellor, David R., 2003, The Lawn Bible, Hachette Books, USA. 
4. Penick, Pam, 2013, Lawn Gone! Ten Speed Press, Berkeley 

5. Schröder, Hans G., 2008, Grasslands: ecology, management and restoration. Nova Science Publishers, Inc. 

6. ***, 2001, ORTHO’S All About Ground Covers, Meredith Books, Des Moines. Iowa. 
7. ***, 2007, ORTHO Lawn problem solver, Meredith Books, Des Moines. Iowa. 

8. ***, 2008, ORTHO’S All about lawns, Meredith Books, Des Moines. Iowa. 

9. ***, 2007, SCOTTS’ Lawns – Your Guide to a Beautiful Yard, Meredith Books, Des Moines. Iowa. 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociaților 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Informațiile din prezentul curs sunt permanent îmbunătățite și actualizate prin studierea literaturii de specialitate. În 

vederea modernizării şi îmbunătăţirii permanente a predării şi a conţinutului materialului didactic cu subiecte şi 

probleme de actualitate pe tema cursului, cadrele didactice participă la reuniuni ale S.R.H. şi a S.H.S.T., unde se 

întâlnesc cu specialişti din producţie, precum și la întruniri și seminarii pe tema amenajării și întreținerii gazonului, 

sau manifestări ale altor organizații profesionale specifice; participă la expoziții tematice, dezbateri publice ș.a. 

 
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 la examen. Examen oral 70% 

10.5. Seminar 

Recunoașterea și descrierea speciilor de graminee. 
Alcătuirea amestecurilor de gazon. Elaborarea unui 

proiect privind înființarea unei suprafețe cu gazon. 

Activitatea în cadrul seminariilor pe parcursul 

semestrului. Elaborarea unor teme suplimentare. 

Sunt prevăzute 2 

verificări pe parcurs 
30% 

10.6. Standard minim de performanță  

Stăpânirea informației științifice transmise prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil.  

Obținerea notei de trecere la verificările pe parcurs este condiție de participare la examenul final.  
 
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 

08.09.2020 

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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	14
	3.4.4.Tutoriala
	1
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	50
	3.8. Total ore pe semestru
	78
	3.9. Numărul de credite4
	3
	Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202010217
	FIŞA DISCIPLINEI
	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
	1.2. Facultatea

	Horticultură
	1.3. Departamentul
	I Horticultură și Peisagistică
	Agronomic/ Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF


	P 2_ro
	0202020101 Agrochimie II Peisagistica semI 14.09.2020
	0202020102 Ecologie si  Protectia mediului
	0202020124 Amel pl si tehn.  exp
	0202020103 Desen si reprezentari grafice1_2020
	0202020107 Geometrie descriptiva si perspectiva 2
	0202020108 Urbanism si amenajarea teritoriului1_2020
	0202020111 Drumuri si terasamente 1  RO
	0202020114_Arboricultura 1
	0202020104 Desen si reprezentari grafice2_2020
	0202020105 Retele edilitare
	0202020106 Constructii ornamentale si tehnice
	0202020109 Urbanism si amenajarea teritoriului2_2020
	0202020110 Plante floricole si de gazon 1_sem II_an II Peisagistica_2020
	0202020112 Drumuri si terasamente 2 RO 
	0202020113 Imbunatatiri funciare_PII_2020_2021
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură și Peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator/proiect
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	28
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	12
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	14
	3.4.4.Tutoriala
	2
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	58
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0202020115_Arboricultura 2
	0202020116 Practica 2
	0202020317 Sociologie
	0202020318 Lb engleza 3
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	-
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	12
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	1
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	38
	3.8. Total ore pe semestru
	52
	3.9. Numărul de credite4
	2
	Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020318
	FIŞA DISCIPLINEI
	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
	1.2. Facultatea

	Horticultură
	1.3. Departamentul
	I Horticultură și Peisagistică
	Agronomic/ Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF

	0202020322 Educatie fizica
	0202020320 Lb engleza 4
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	-
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	12
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	1
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	38
	3.8. Total ore pe semestru
	52
	3.9. Numărul de credite4
	2
	Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020320
	FIŞA DISCIPLINEI
	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
	1.2. Facultatea

	Horticultură
	1.3. Departamentul
	I Horticultură și Peisagistică
	Agronomic/ Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF

	0202020323 Educatie fizica

	P 3_ro
	0202030101 Plante floricole si de gazon 2_sem I_an III Peisagistica_2020
	0202030102 Plante ornamentale interior
	0202030104 Proiectare spatii verzi PSV1_2020
	0202030110 Analiza compozitiei_an III Peisagistica_2020
	0202030111 Microînmulțire Peisagistica III
	0202030112 Masini spatii verzi
	0202030103 Arta florala
	0202030105 Proiectare spatii verzi PSV2_2020
	0202030106 Proiectare asistata de calculator_2020
	Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202030106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituția de învățământ superior
	Horticultură
	Horticultură şi peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învățământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvență
	3.4.Total ore din planul de învățământ
	14
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuția fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	22
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activități 
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0202030107 Legumicultura ornamentala RO
	0202030108 Pomicultura ornamentala
	0202030109 VITICULTURĂ ORNAMENTALĂ II (2)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030109
	FIŞA DISCIPLINEI

	0202030113 FISA DISCIPLINEI Protectie fitosanitara 1_Peisag_2020
	0202030114 Protectie Fitosanitara Entomologie ro
	0202030115 Practica 3
	0202030216 Tehnici de comunicare
	0202030217 Orientare in cariera
	0202030322 Analiza si planificarea peisajului
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0202030322
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură și Peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Licenţă
	1.6. Specializarea / Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu frecvenţă
	3.4. Total ore din planul de învăţământ
	14
	3.6. seminar / laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp:
	ore
	3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	5
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminarii / laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4. Tutorială
	2
	3.4.5. Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	32
	3.8. Total ore pe semestru
	60
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0202030323 Design in peisagistica RO

	P 4_ro
	0202040101 FISA DISCIPLINEI PSV3_2020
	0202040103 Modelare 3 D computer 1
	Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202040103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură şi peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de învățământ
	14
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	22
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activități 
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0202040105 Amenajare sp verzi 1
	0202040107 Management
	0202040109 Producere mat. sad
	0202040110 Restaurare parcuri si gradini istorice RO
	0202040102 FISA DISCIPLINEI PSV4_2020
	0202040104 Modelare 3 D computer 2
	Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV–CN- 0202040104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură şi peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Peisagistică
	1.7. Forma de învățământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de învățământ
	-
	3.6.seminar/laborator
	20
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	30
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	6
	3.4.5.Examinări
	19
	3.4.6. Alte activități 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	100
	3.8. Total ore pe semestru
	120
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0202040106 Amenajare sp verzi 2
	0202040108 Marketing
	0202040111 Legislatie_Peisagistica
	0202040112 Contabilitate
	0202040113 Practica de proiect 4
	0202040115 FISA DISCIPLINEI_AIG_2020


