
Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209010101 

 

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 studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii de producere a seminţelor şi materialului săditor la speciile 
legumicole 

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

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

disciplinei 
Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Legumicultură generală, Legumicultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite anterior pentru a înțelege 

tehnologiile de producere a seminţelor şi a materialului săditor la speciile legumicole  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebari 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,  se desfăşoară în laborator şi pe teren, iar 
după caz, se vor efectua vizite în ţară la unităţi specializate în producerea de 
seminţe şi material săditor la speciile legumicole. 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 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 108 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască  terminologia de specialitate caracteristică producerii semințelor și materialului săditor;  
Să cunoască particularitățile bio-ecologice și specificul înmulțirii speciilor legumicole; 
Să dobândească cunoștințe noi referitoare la tehnologii moderne de obținere a materialului săditor la speciile 
legumicole; 
Să își însușească tehnologiile de producere a semințelor și a materialului săditor la speciile legumicole. 
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Să fie capabili să ofere consiliere privind tehnologiile de producere a semințelor și a materialului săditor la 
speciile legumicole; 
Să fie capabili să conducă o unitate specializată în producerea semințelor și a materialului săditor la speciile 
legumicole;  
Să-și dezvolte capacitățile de muncă în echipă, de abordare și rezolvare interdisciplinară și transdisciplinară 
a problemelor tehnologice şi organizatorice apărute; 
Să participe la activitățile de producție și cercetare din sectorul și colecția didactică a disciplinei; 
Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele referitoare la tehnologiile de producere a 
semințelor și a materialului săditor la speciile legumicole 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască speciile legumicole, particularitățile bio-ecologice și specificul 
înmulțirii acestora;  
Să poată aprecia implicaţiile tehnologice, economice și de mediu determinate de 
introducerea în cultură a unor noi cultivaruri de specii legumicole; 
Să înțelegă necesitatea producerii și utilizării de semințe și material săditor de 
calitate pentru înființarea culturilor de legume în vederea obținerii unor 
producții superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
Să cunoască tehnologiile de producere a semințelor și a materialului săditor la 
speciile legumicole folosite în țară și la nivel mondial. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
Măsuri agrotehnice specifice culturilor semincere de 
legume 
Tehnologia producerii seminţelor de legume solano-
fructoase: tomate, ardei, vinete 
Tehnologia producerii seminţelor de legume vărzoase: 
varza albă, roşie şi creaţă, varză de Bruxelles conopidă, 
gulie 
Tehnologia producerii seminţelor şi materialului săditor 
la legume bulboase: ceapă, usturoi, praz 
Tehnologia producerii seminţelor de legume 
rădăcinoase: morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină, ridichi, 
sfeclă roşie 
Tehnologia producerii seminţelor de legume păstăioase: 
mazăre, fasole, bob, bame 
Tehnologia producerii seminţelor de legume bostănoase: 
castravete, pepene, dovlecel 
Tehnologia producerii seminţelor de legume verdeţuri şi 
aromatice 
Tehnologia producerii seminţelor de legume perene 
Tehnologii moderne de obținere a materialului săditor la 
speciile legumicole    

Metode de predare 
 

Prelegerea, conversaţia 
euristică, prezentare power 
point.  

Observaţii 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 
2 prelegeri (2 ore) 
 
1 prelegere (1 oră) 
 
 
2  prelegeri (2 ore) 
 
2 prelegeri (2 ore) 
 
 
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  
Determinarea indicilor de calitate a seminţelor 
Pregătirea terenului şi înfiinţarea culturilor semincere 
Lucrări speciale de întreţinere 
Recoltarea şi condiţionarea seminţelor 
Producerea materialului săditor la speciile legumicole 
Tehnologii moderne de obținere a materialului săditor la 
speciile legumicole    

 
 
Lucrare în laborator 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în teren 
Lucrare practică în laborator 
și teren 

 
 
5 lucrări laborator (10 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
1 lucrare laborator (2 ore) 
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 Bibliografie Obligatorie: 

1. Sima Rodica, 2020, Note de curs. 
2. Ciofu Ruxandra, Popescu V., Stan N., Pelaghia Chilom, Apahidean S., Horgoş A., Berar V., Lauer K.F., Atanasiu N., 2004. 

Tratat de Legumicultură. Ed. Ceres, Bucureşti. 
3. Sima Rodica, D., Măniuţiu, 2006.  Practicum de legumicultură.  Ed. Accent, Cluj-Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Indrea D., Al. S. Apahidean, Maria Apahidean, D. Măniuţiu, Rodica Sima, 2009. Cultura legumelor, Ed. Ceres, Bucureşti.. 
2. Dumitrescu M. şi colab., 1977. Tehnologia producerii seminţelor şi a materialului săditor la plantele legumicole, Ed. Ceres, 

Bucureşti. 
3. Drăghici Elena Maria, 2009. Producerea seminţelor şi materialului săditor la speciile  legumicole, Editura Atlas press. 
4. Ciofu Ruxandra, Elena Drăghici, 2002. Ghid de producere a seminţelor la plantele legumicole. Editura Genicod (Atlas Press). 
5. 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 producerii 
semințelor și a materialului săditor la speciile legumicole. Se desfăşoară activități continue de documentare şi cercetare 
iar rezultatele acestor activităţi sunt prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi 
în cadrul unor workshop-uri. 

 
 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Rezolvarea subiectelor de examen 
stabilite din tematica prezentată la 
curs  

Examen  50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare în tematica disciplinei Susținere de referat 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrari practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la referatul de documentare este condiție de prezentare la examen. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

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

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV CN 0209010102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Tehnologii de producere a seminţelor şi materialului săditor la speciile 

floricole 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Maria Cantor 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la, morfologia, biologia  şi exigenţele ecologice 

ale speciilor floricole și  principalele aspecte legate tipurile de înmulţire  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea, vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la sera didactică cu acces la 
colecţiile de plante floricole şi materialele disponibile. Disciplina academică se 
impune pe toata durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
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  6 
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite

4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască  limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia speciilor floricole din climat 
tropical; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru cultura plantelor tropicale; 
Sa cunoască principalele specii floricole cultivate în cultivate în spaţii protejate la sol şi ghivece; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii floricole din climat 
tropical în scopul creşterii calitative şi cantitative a producţiei ; 
Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor; 
Să cunoască care sunt principalele modalităţi de utilizare a florilor din climat tropical. 
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Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
varietăţi din climat tropical şi să stabilească cele mai adecvate pentru aclimatizarea în condiţiile pentru ţara 
noastră; 
Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate; 
Sa participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Sa poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 
adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  
Sa demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 
tehnologice moderne asupra structurii si eficienţei economice a culturilor floricole din spaţii controlate. 

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

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

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

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS Număr  de ore – 14 
Importanţa producerii de seminţe şi material săditor la 
speciile floricole  
Particularităţii de producere a seminţelor şi materialului 
săditor, organisme şi baza legislativă care reglementează 
obţinerea seminţelor şi materialul săditor  
Categorii de seminţe şi material săditor la plantele floricole  
Înmulţirea sexuată a speciilor floricole/Caracteristicile 
morfologice, tehnice şi fiziologice ale seminţelor, pregătirea 
seminţelor pentru semănat, epoci, metode de semnat 
Lucrări generale şi speciale de îngrijire aplicate culturilor 
semincere  
Înmulţirea vegetativă a speciilor floricole/  Înmulţirea prin 
butaşi, Înmulţirea, prin bulbi, tuberobulbi, tuberculi şi 
rădăcini tuberizate, Înmulţirea prin despărţirea plantelor şi 
înmulţirea prin rizomi, Înmulţirea prin marcotaj şi înmulţirea 
prin altoire 
Producerea de seminţe şi material săditor la speciile floricole  

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
Prelegere interactivă 
 
Prezentare Power point 
 
 
 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegeri 
 
1 prelegeri 

 
 

 
1 prelegeri 
 
1 prelegeri 
 
 
1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE Număr  de ore – 28  
Componentele utilizate pentru alcătuirea substraturilor în 
vederea înfiinţării semănăturilor/componente naturale, 
minerale tratate, sintetice 
Pregătirea substraturilor necesare înfiinţării 
semănăturilor/analize, amestecuri în funcţie de specii 
Recoltarea, condiţionarea, selectarea şi pregătirea de păstrare 
a seminţelor/tehnici de recoltare, caracteristici ale seminţelor 
Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor semincere de plante 
floricole anuale, bienale, perene/lucrări generale şi speciale 
Repicat si ingrijirea semănăturilor  
Producerea materialului săditor vegetativ de calitate 

 
Însuşirea componentelor 
 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
Prezentari power point, 

 
1 lucrari laborator = 2 ore 
 
 
1 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator 
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superioară /butaşi, bulbi, tuberculi, tuberobulbi, rizomi, 
divizare, altoire 
Vizite şi aplicaţii practice la unităţi producătoare de seminţe 
şi material săditor de calitate superioară, AGROSEM, 
AGROSEL, etc. 
Verificarea cunoştinţelor 

aplicaţii practice în 
unități specializate 
Recunoaștere semințe, 
tulpini subterane, 
componente, etc. 

 
 
2 lucrare laborator 
 
 
2 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2015, Floricultură generală, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
2. Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
3. Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
4. Cantor Maria, 2003,  Floricultură generală şi specială, Ed. Risoprint cluj-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 

  1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 
  2. Cantor Maria, 2002 – Practicum în floricultură, Ed. AcademicPres Cluj 
  3  Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 1,  Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
 4. Reviste de specialitate etc. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare si îmbunătăţire continua a predării si a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societăţii Romane de 
Horticultură unde se întâlnesc cu fermierii şi cercetătorii fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă a producerii 
plantelor materialului săditor in România si în Europa. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea principalelor metode de 
producere a seminţelor la speciile floricole 
Cunoaşterea principalelor metode de 
înmulţire vegetativă la speciile floricole 
Factorii de mediu care influenţează  
creşterea, dezvoltarea, materialului săditor 
floricol 
Cunoaşterea lucrărilor  de îngrijire aplicate 
culturilor semincere şi  la materialul săditor 
Biostimulatori de înrădăcinare şi fertilizanţi 
aplicaţi la înmulţirea plantelor floricole 

Examen 
oral 

 
 
 
 
 
 
 
70% 

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

Sunt prevăzute  2 
verificări pe parcurs 

30% 

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

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

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

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

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Maria Cantor  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Maria Cantor  

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 
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Formular USAMV  0209010112 

 

 

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) MASTER 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei 
TEHNOLOGII MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI 

SĂDITOR VITICOL 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.  dr.  NASTASIA POP 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.  dr.  NASTASIA POP 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Ampelografie  

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la noţiuni fundamentale de morfologia și anatomia 

speciilor de viță de vie, biologia și înmulțirea viței de vie, pentru a ști cum să obțină material 

săditor viticol pentru plantare. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii ONLINE. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 

terminare a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata 

prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice sunt reprezentate ONLINE, cu prezentare imagini și video din 

unitățile specializate care produc material de plantare din țară și străinătate. 

Lucrările practice se desfășoară ONLINE. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 

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

3.4.4. Tutoriala 14 

3.4.5. Examinări 14 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 138 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Capacitatea de a înțelege limbajul academic specific al Viticulturii. 

Capacitatea de cunoaște mai multe despre tehnologiile moderne pentru producerea materialului de plantare. 

Cunoașterea tehnicilor utilizate în țară și în lume pentru a obține material de plantare în câmp și în spații cu 

mediu controlat. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru. 

Capacitatea de a lucra în echipă. 

Realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism. 

Capacitatea de a înţelege condiţiile necesare pentru a-şi putea iniţia şi dezvolta propria afacere. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea tehnologiilor moderne de producere a materialului săditor viticol 

pentru plantare,  prin metode utilizate în câmp și în spații cu mediu controlat. 

Cunoașterea tehnicilor utilizate pentru obținerea materialului de plantare din 

categorii biologice superioare, atât pe plan intern, cât și pe teritoriul Comunității 

Europene. 

7.2. Obiectivele specifice Recunoașterea categoriilor de material de plantare a viței de vie. Altoire 

manuală și mecanizată. Soiuri de struguri și portaltoi. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

Necesitatea producerii materialului pentru plantare din 

categorii biologice superioare. 

Metode de înmulțire utilizate în viticultură. 

Metode moderne de producere a materialului de plantare 

din categorii biologice superioare 

Producerea viței de vie altoite în spații cu mediu controlat. 

Scoaterea materialului săditor pentru plantare, clasificare, 

sortare și depozitare 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 Prelegere  – 2 ore 

 

2 Prelegeri  – 4 ore 

1 Prelegere -  2 ore 

 

1 Prelegere – 2 ore 

2 Prelegeri  – 4 ore 

 

8.2. LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr de ore – 28 

Recunoașterea principalelor categorii de material 

săditor viticol pentru plantare din categorii biologice 

superioare. 

Recoltarea și păstrarea coardelor de altoi și portaltoi. 

Altoirea în uscat și verde. 

Plantarea butașilor altoiți în școala de viță și în spații 

cu mediu controlat. 

 

Scoaterea, sortarea, clasificarea, depozitarea și 

livrarea materialului de plantare 

 

 

Colocviu 

 

 

Recunoașterea principalelor 

categorii de materiale de plantare 

 

Recoltarea coardelor altoi și 

portaltoiului în câmp 

Pregătirea portaltoiului pentru 

altoire 

Pregătirea altoiului pentru altoire 

Plantarea viței altoite în școala de 

viță 

Plantarea viței de vie în cuburi și 

vase nutritive 

 

 

3 lucrări  (2 ore/lucrare) 

 

 

4 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

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, 

asociaţiilor 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 ţară şi în 

străinătate la unităţi de profil, prin schimburi interprofesionale, pentru a lua contact cu cele mai recente realizări şi 

tehnologii  în domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea categoriilor de material săditor viticol. 

Cunoaşterea tehnologiei de altoire manuală și mecanizată.  

Cunoaşterea tehnologiei de plantare în școala de viță și în spații 

controlate. 

Sumativă 

 (E) 
70% 

10.5. Seminar 

/Laborator  

Însuşirea deprinderilor de pregătire a materialului pentru altoire. 

Cunoştinţe practice referitoare altoirea manuală și mecanizată. 

Cunoștințe practice referitoare la plantarea butașilor altoiți în 

școala de viță și în spații controlate. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la colocviu este conditie de promovabilitate. 
 

1Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat  
2Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (unoaștere avansată), 

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză); 
3Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), 

 DO (disciplina optională), DF (disciplina facultativă). 
4Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. NASTASIA POP 

Titular lucrări laborator/seminar 

Prof. dr. NASTASIA POP 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0209010106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Cultura legumelor in sistem ecologic 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Rodica Maria Sima 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

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

disciplinei 
Continut2 PC* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fizica, Chimie, Ecologie 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aiba cunostinte generale de Botanica, Fizica, Chimie si Ecologie 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Respectarea programului didactic (frecventa min. 50% din totalul orelor), 
participarea activa a studentilor la clarificarea continutului cursului cu asigurarea 
ordinei si disciplinei in timpul prelegerilor. În cazul activității didactice desfășurate 
on-line se adaptează metodele de predare 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Executia efectiva a unor lucrari specifice in conditii ecologice pe tot parcursul 
timpului rezervat. 
Vizitarea unor unitati de productie ecologica legumicola autorizata. În cazul 
activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 3.5 din care:.curs 14 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
3.4.4.Tutoriala 26 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 152 
3.8. Total ore pe semestru 180 
3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Sa cunoasca specificul unitatilor ecologice si tehnologiile generale de cultura in vederea obtinerii de productii 
sigure din punct de vedere alimentar.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 Sa poata aprecia si utiliza conditiile de sol, climat, organizare si tehnologie a culturilor de legume ecologice. 
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si completeze cunostintele in ceea ce priveste practicarea cultivarii 
legumelor in sistem ecologic. 

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca masurile de ordin organizatoric si tehnic care pot sa contribuie la 
extindrea sistemul de cultura ecologica in Romania. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
I. Scopul, importanţa şi principiile aplicării 
sistemului de agricultură durabilă în legumicultură 
II. Dirijarea fertilităţii solului  
2.1. Solul, componente organice şi minerale 
2.2. Fertilitatea minerală şi organică, proprietăţi generale 
şi efecte asupra solului 
2.3. Îngrăşăminte şi metode de aplicare 
2.4. Efectul îngrăşămintelor asupra microflorei şi 
microfaunei din sol 
III. Efectul asolamentului, rotaţiei şi asocierii 
culturilor asupra proprietăţilor solului şi a producţiei 
3.1. Aspecte generale ale rotaţiei culturilor 
3.2. Asolamente cu plante anuale şi perene 
3.3. Culturile asociate de legume 
IV. Sisteme neconvenţionale de lucrare a solului 
4.1. Clasificarea sistemelor neconvenţionale 
4.2. Influenţa sistemelor neconvenţionale de lucrare a 
solului asupra proprietăţilor fizico-chimice ale acestuia 
V. Prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi 
buruienilor în legumicultura durabilă 
5.1. Substanţe chimice admise în agricultura durabilă 
5.2. Bioinsecticide şi biofungicide 
5.3. Combaterea dăunătorilor cu paraziţi şi prădători 
5.4. Metode de combatere “non-chimică” a buruienilor 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Observaţii 
 

2 prelegeri 
 

4 prelegeri 
 
 
 
 
 
 

2 prelegeri 
 
 
 
 

2 prelegeri 
 
 
 

4 prelegeri 
 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28  
1. Pregătire terenului prin metode neconvenţionale 
(lucrări minime) şi înfiinţarea culturilor de legume 
2. Prepararea îngrăşămintelor organice şi fertilizarea 
culturilor de legume 
3. Obţinerea de preparate naturale pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor în legumicultura ecologică 
4. Controlul buruienilor prin mijloace ecologice 
  

 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 
 

Aplicații practice 

 
 

4 lucrari practice 
 

4 lucrari practice 
 

4 lucrari practice 
 

2 lucrari practice 
 

  
Bibliografie Obligatorie: 

1. Guş P. şi col., 2001, Sisteme neconvenţionale de lucrare a solului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
2. Fiţiu A., 2003, Ghidul legumicultorului în agricultura ecologică, Ed. Risoprint; 
3. Guş P. şi col., 2001, Sisteme neconvenţionale de lucrare a solului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
4. Rusu T., Imre  A, Bodiş A., 2005, Metode şi tehnici de producţie în agricultura ecologică (ecotehnică), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
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5. Sima R., 2020, Note de curs. 
6. Wistinghausen S., 1994, Ferma biodinamică, Ed. Enciclopedică, Bucureşti; 

 
Bibliografie Facultativă: 
 1. Reviste de specialitate 

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

      Cunostintele teoretice si practice ale disciplinei de Cultura legumelor in sistem ecologic este adaptat si imbogatit in 
fiecare an cu aspectele noi, moderne ale practicii de productie din fermele specializate in cultivarea legumelor in sistem 
ecologic. Acest deziderat se realizeaza prin insusirea informatiei stiintifice, din legatura directa si continua cu 
producatorii de legume, prin valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice proprii. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Raspuns la tematica extrasa  la 
examenul oral Examen 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare în domeniul culturii 
ecologice a legumelor 

Prezentare referat 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Obtinerea calificativelor minime de cunoastere la verificarile periodice si la examen. 

 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

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

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr.Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN  0209010111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe Horticole 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale și ecologice de cultură a florilor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Maria Cantor 

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

Continuă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Floricultură generală, Floricultură specială 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la, morfologia, biologia  şi exigenţele ecologice 

ale speciilor floricole şi  principalele aspecte legate de producerea materialului săditor şi unele 
aspecte de cultură 
 Să cunoască spaţiile care se pretează la cultura protejată şi forţată 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 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 4 
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Să cunoasca  limbajul horticol specific pentru disciplina Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de morfologia, biologia şi ecologia speciilor floricole cultivate în 
spaţii protejate; 
Să cunoască spaţiile adecvate pentru cultura plantelor floricole; 
Să cunoască principalele specii floricole cultivate în spaţii protejate in culturi forţate şi protejate; 
Să stăpânească lucrările de producere a materialului săditor floricol la plantele ornamentale studiate; 
Să-şi însuşească temeinic principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a principalelor specii floricole din culturi 
forţate şi protejate în scopul creşterii calitative şi cantitative a producţiei; 
Sa cunoască principalele specii floricole pretabile la cultură ecologică ;i aspectele tehnologice ale acestora; 
Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor; 
Să cunoască care sunt principalele modalităţi de utilizare a florilor din culturi forţate şi protejate. 
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Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a sortimentului prin luarea în cultură de noi specii, 
varietăţi din climat tropical şi să stabilească cele mai adecvate pentru aclimatizarea în condiţiile pentru ţara 
noastră; 
Să poată dezvolta proiecte de producere a materialului săditor floricol în spaţii protejate; 
Să participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Săpoată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură prin găsirea celor mai 
adecvate substraturi de cultură, fertilizanţi,biostimulatori, inclusiv montarea unor experienţe;  
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 
tehnologice moderne asupra structurii si eficienţei economice a culturilor floricole din spaţii controlate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească la nivelul exigentelor  actuale cunoştinţele referitoare la 
principalele aspecte privind morfologia, ecologia şi cultura plantelor floricole în 
culturi forţate şi protejate 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă cerinţele ecologice ale plantelor floricole care se pretează la cultură 
protejată sau forţată   
Să cunoască  factorii care influenţează calitatea materialului săditor 
Să cunoască care sunt cele mai eficiente metode de înmulţire care duc la 
obţinerea unui material săditor calitativ superior  care să corespundă 
standardelor europene 
 Să înţeleagă rolul unor componente flosite la substraturi de cultură, unele 
substanţe biostimulatoare şi fertilizanţi în producerea materialului săditor şi 
creşterea productivităţii şi calităţii acestuia 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore –28/ 1 prelegere = 2 ore 

 Introducere în floricultură/ definiţie, scop, situaţia 

actuală la noi şi pe plan mondial a   culturilor fără 
sol,  forţate şi protejate de plante ornamentale 

Relaţiile plantelor ornamentale cu factorii ecologici: 
temperatură, lumină, apa, aerul şi substraturile de cultură 
în contextul culturilor pe substraturi fertile sau inerte 
Cultura hidroponică a plantelor ornamentale / 
substrat inert, metode de  înfiinţare şi întreţinere la 
principalele specii  ornamentale 
Cultura în bacuri pe substraturi inerte a plantelor 

ornamentale/ metode de  înfiinţare şi întreţinere la 
principalele specii ornamentale (Amarylis, Anthurium, 

Gerbera, Lisianthus, Zanthedeschia etc) 
Cultura pe vată minerală  și containere a plantelor 

ornamentale/ metode de  înfiinţare şi întreţinere la 
principalele specii  ornamentale (Anthurium, 

Cymbidium, Chrysanthemum, Dianthus,  Gerbera, 

Lisianthus, Rosa, Zanthedeschia etc. 
Culturi forţate şi protejate la speciile bulbo-
rizomantoase tehnica culturii forţate la Tulipa, 

Narcissus, Hyacinthus, Lilium, Iris, Hippeastrum, 

Muscari, Gladiolus, Freesia, Begonia, Canna, 

Alstroemeria 

Tehnologii de cultivare a speciilor floricole anuale in 
sistem ecologic 
Tehnologii de cultivare a speciilor floricole perene in 

Metode de predare 
 

Prelegere interactivă și 
Power point 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegeri = 2 ore 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegeri 

 
 

 
2 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
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sistem ecologic 
Verificarea cunoştinţelor 

  
2 prelegeri 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28/ 1lab = 2 ore 
Componentele utilizate pentru alcătuirea substraturilor 
de cultură/componente naturale, minerale tratate, 
sintetice  
Pregătirea substraturilor necesare/analize, amestecuri în 
funcţie de specii 
Producerea materialului săditor folosit la înfiinţarea 
culturilor pe substrat inert sau în sistem protejat şi 
forţat/butaşi, bulbi, tuberculi, tuberobulbi, reizomi, 
divizare 
Lucrări de înfiinţare a culturilor fără sol la speciile 
floricole 
Lucrări de înfiinţare a culturilor forţate şi protejate, 
ecologice de plante floricole/pregătirea materialului 
pentru forţare şi plantarea acestuia 
Aplicarea unor biofertilizatori ecologici recunoscuţi 
Lucrări de îngrijire a culturilor fără sol și ecologice la 
speciile floricole 
Aplicarea unor sisteme de mulcire 
Vizite la unităţi producătoare de culturi pe substraturi 
inerte şi culturi  forţate/aplicaţii practice 

Verificarea cunoştinţelor 
 

 
 
Însuşirea componentelor 
 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
 
 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
 
 
Aplicaţii practice 
Aplicaţii practice 
 
Aplicaţii practice 
Însuşirea lucrărilor 

 
 
1 lucrare laborator= 2 ore 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare  laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
2 lucrări laborator 
 
 
1 lucrări laborator 
2 lucrări laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrări laborator 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2020-2021, Notiţe de curs  
2. Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2016, Culturi floricole fără sol, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 
4. Cantor Maria, 2015, Floricultură generală, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
5. Buta Erzsebet, Cantor Maria, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
6. Şelaru Elena, 2007, Culturi de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres Bucureşti 

 
Bibliografie Facultativă: 

  1. Băla Maria, 2012 - Floricultură generală şi specială, Ed. Partos Timişoara 
  2. Cantor Maria, 2002 – Practicum în floricultură, Ed. AcademicPres Cluj 
  3  Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 1, 2, 3  Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
 4. Reviste de specialitate etc. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificării unor căi de modernizare si îmbunătăţire continua a predării si a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societăţii Romane de 
Horticultură unde se întâlnesc cu fermierii şi cercetătorii fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă a unor 
tehnologii de cultură pe diferite substraturi inerte şi organice, plantelor floricole care se cultivă în spaţii protejate şi 
tehnologiile moderne aplicate in România si în Europa. 

 

10. Evaluare 

 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea principalelor aspecte 
morfo-decorative, biologice ale 
speciilor floricole  cultivate în spaţii 
controlate în cultură fără sol și 
ecologice 
Cunoaşterea principalelor aspecte 
morfo-decorative. biologice ale 
speciilor floricole care se pretează la 
cultură forţată și ecologică 
Sisteme de cultură a plantelor 
floricole cultivate în spaţii controlate  
Aspecte tehnologice specifice 
plantelor ornamentale din culturi 

 
 

Continuă 

 
 
 
 
70% 
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forţate și ecologice 
10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea plantelor floricole 

bulbo-rizomantoase care se pretează 
la culturi forţate 
Recunoaşterea plantelor floricole 
cultivate în spaţii controlate pentru 
flori tăiate 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 
cultivate la ghivece decorative prin 
flori 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 
cultivate la ghivece decorative prin 
flori 
Recunoaşterea plantelor ornamentale 
tropicale cultivate în spaţii controlate 
cultivate la ghivece decorative prin 
frunze 

Sunt prevăzute  2 verificări pe 
parcurs 

30% 

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

 

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

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

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

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Maria Cantor  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. Maria Cantor  

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 

 



 

 

Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0209010114  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul D.P.P.D. 
1.4.Domeniul de studii Horticultură 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Științe horticole 
1.7. Forma de învăţământ I.F. 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Fărăgău-Dragoș Mirela 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

- 

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

disciplinei 
Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  14 ore curs 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  
 

4.1. de curriculum NU 
4.2. de competenţe NU 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector. În cazul activității didactice desfășurate on-
line se adaptează metodele de predare. 

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 - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 14 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 
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 15 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  15 
3.7. Total ore studiu individual 86 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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

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

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

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

 
8. Conţinuturi 
 

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

Metode de predare 
 

Prelegere, conversație 
 
 
 
Prelegere, conversație 
 
Conversație,  Învățare prin 
descoperire, Brainstorming 
Prelegere, Conversație 
 
Prelegere, Conversație, 
Dezbatere 
Dezbatere, Conversație 
 
Dezbatere, Conversație, 
Philips 6-6 
Conversație, Brainstorming 

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

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  
 

 
 

 
 
 

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

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

 
 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Activitatea din cursul semestrului 
Stăpânirea limbajului 
Implicarea în munca de echipă din 
timpul activităților 

 VP 

50% 
activitatea 
de la curs 
50% proba 
scrisă 

10.5. Seminar/Laborator     
10.6. Standard minim de performanţă 
 

 

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Fărăgău-Dragoș Mirela 

Titular lucrari laborator/seminarii 

…………………… 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

…………………… 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0209010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master  

1.6.Specializarea/ Programul de studii Stiinte Horticole 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Tehnologii speciale de cultura a legumelor  

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Şef lucr.dr.  Apahidean Alexandru Ioan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

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

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.7. Total ore studiu individual 62 

3.8. Total ore pe semestru  90 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca  limbajul  specific pentru disciplina Tehnologii neconvenţionale fară sol) de  cultură a legumelor 

Să inteleaga cauzele care au dus la aparitia culturilot fără sol  

Să cunoasca principalele sisteme de cultura fara sol                  
Sa inteleaga principiile de functionare a principalele sisteme de cultura fara sol                  

Sa stapaneasca sistemul de dirijare a factorilor de vegetatie in culturile fara sol  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de-a utiliza un sisten de cultura fara sol  

Sa poata dezvolta proiecte privind infiintarea unei ferme care să utilizeze sisteme neconventionale de cultură 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la culturilor fara sol , inclusiv montarea unor experiente 

Sa demonstreze preocupare privind folosirea unor substraturi noi de cultura ieftine si accesibile pentru Romania 

Sa participe la activitatile de cercetare ale disciplinei 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele  teoretice si practice privind notiunea de cultura 

“fară sol”. Cunoasterea tehnologiilor noi “fara sol , putin raspandite la noi in 

tara, dar folosite pe scara larga in tarile mari cultivatoare de legume, in cultura 

fortata si protejata a legumelor 

7.2. Obiectivele specifice  Sa inteleaga de ce sunt importante pentru sectorul  legumicol culturile “fara sol  

Sa poata exploata  un sistem de cultura “fara sol”  

Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea plantelor 

cultivate in sisteme neconventionale de cultura 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Evoluţia şi situaţia culturilor pe substraturi 

Clasificarea sistemelor de cultură „fără sol”   

Cultura în apă (hidroponica) 

Cultura pe substraturi organice 

Cultura pe substraturi inerte 

 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

1 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

 Studiul materialelor folosite pentru alcătuirea 

substraturilor nutritive 

Instalarea culturilor de tomate şi castraveţi în cultura 

„fără sol” 

Lucrări speciale de întreţinere a culturilor în sisteme 

„fără sol” (udat, fertilizat, corectat pH, îngrijirea 

plantelor ) 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

 

1 lucrare laborator 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
1.APAHIDEAN MARIA – Note de curs 
2 BAUDOIN w.O., WINSOR G.W., SCHWARZ M., (1990 )– Soilles Culture for Horticultural Crop Production, FAO, Plant.Prod. 
3. BLANC DENISE  şi col., (1987) – Les cultures hors-sol, INRA, Paris 
4. VOICAN V .,LACATUS V., ( 2002) – Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii, Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Reviste specialitate  
7. Surse web 
 

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Voican V., Lăcătuş V., (1998) – Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii, Ed. Ceres, Bucureşti 
 2.Ciofu şi col., (2004),  - Tratat de Legumicultură, Ed Ceres, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de 

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

protejate  in Romania si Europa 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Rezolvarea subiectelor de la examen   

Examen 

scris 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator   Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

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

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

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

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

 

Data completării  

08.09.2020 

Titular curs 

Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr.dr. Apahidean Alexandru Ioan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0209010113 

 

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 I Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Științe horticole 

1.7. Forma de învățământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Condiționarea, păstrarea și valorificarea produselor pomicole 

și viticole 
2.2. Titularul activităților de curs Prof. dr. Lazăr Vasile 

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ 

proiect 
Șef Lucrări dr. Rózsa Sándor 

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

evaluare 

Verificare 

pe parcurs 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 PC 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie, Agrochimie, Fiziologia plantelor, Tehnologia produselor horticole, 

Pomicultură. 

4.2. de competențe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la caracteristicile fizice, senzoriale, tehnologice,  

elemente care servesc la gruparea fructelor  pe clase de calitate, pentru stabilirea modului de 

utilizare.  

De asemenea, trebuie să aibă cunoștințe referitoare la însușirea aspectelor legate de tehnologiile 

de procesare ale fructelor, a metodelor de conservare, care să asigure stabilitatea microbiologică a 

produsului finit, astfel încât valoarea biologică și valoarea alimentară a acestuia să fie afectată în 

mică măsură. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfășurare a cursului Cursul este interactiv, se poartă discuții și exemplificări referitoare la conținutul 

expunerii. Programul privind desfășurarea orelor de curs și lucrări practice are loc 

conform orarului în ceea ce privește locul de desfășurare și durata, cu precizarea de 

interzicere a folosirii telefoanelor mobile pe durata programului didactic. În cazul 

activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Prezentarea aspectelor legate de tematică și efectuarea operațiunilor de către 

studenți, vizite la unități specializate din zonă. În cazul activităților didactice 

desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvență 
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 

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 15 

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

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 14 

3.4.6. Alte activități   

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. Competențe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Să cunoască proprietățile senzoriale, fizice, tehnologice și fitosanitare ale fructelor,  caracteristici pe baza cărora 

acestea se încadrează în categorii de calitate, pentru prelungirea duratei de păstrare. Să stabilească corect 

momentul optim de recoltare, condițiile optime de utilizare, păstrare, transport și comercializare, completate cu 

metode de ameliorare a caracteristicilor tehnologice. 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

  

Să demonstreze capacitatea de a elabora tehnologii complete de valorificare a fructelor, cu cerințe asemănătoare 

față de factorii de păstrare ( sâmburoase, semințoase, bacifere, nucifere), astfel încât să asigure o folosire 

rațională a forței de muncă pe toată durata anului și o desfacere a produselor proaspete și prelucrate în condițiile 

economiei de piață actuale. 

 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aspectelor  legate de valorificarea fructelor în strânsă legătură cu  

cererea și oferta.   

Cunoașterea  aspectelor legate de prelucrarea fructelor, în strânsă legătură cu 

diversitatea și pretabilitatea la procesare prin diferite metode. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască factorii care influențează calitatea fructelor proaspete și prelucrate, 

pe circuitul  producător - procesator - consumator, să asigure condiții optime pe 

durata transportului și comercializării, funcție de specificul  fiecărui produs 

(proaspăt sau prelucrat). 

 

8. Conținuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

- Recoltarea și condiționarea fructelor. Metode și 

procedee de recoltat, fazele tehnologice ale 

condiționării. 

- Ambalarea fructelor, metode de ambalare și 

preambalarea. Caracteristicile ambalajelor, ambalaje 

folosite pentru valorificarea în stare proaspătă a 

produselor horticole. 

- Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor 

semințoase (mere, pere, gutui) și sâmburoase (cireșe, 

vișine, prune, caise, piersici). 

- Valorificarea fructelor obținute de la arbuștii fructiferi 

(cultivați și din flora spontană). 

- Valorificarea fructelor de căpșun și a stolonilor. 

Valorificarea și condiționarea nucilor. 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Observații 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

4 prelegeri 

 

4 prelegeri 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

 

- Determinarea conținutului în apă și substanță uscată. 

- Determinarea intensități respirației. 

- Determinarea conținutului în substanțe pectice. 

- Determinarea conținutului în acid ascorbic. 

- Stabilirea momentului optim de recoltare a fructelor în 

funcție de destinație, întocmirea graficelor de cules, 

organizarea formațiilor de lucru, igiena ambalajelor și a 

mijloacelor de transport. 

- Determinarea rezistenței la brunificare și combaterea 

pe cale chimică a proceselor de brunificare. 

- Elementele de calcul necesare conservării fructelor prin 

uscare. Determinarea capacității de rehidratare. 

 

 

 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator, vizite la unității 

specializate din zonă 

 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

 

 

 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

 

 

 

2 lucrări laborator 

 

2 lucrări laborator 
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 Bibliografie Obligatorie: 

1. Rozsa S., Lazăr V., Gocan T.M., (2020) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 2, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
2. Rozsa S., (2019) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 1, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

3. Lazăr. V., (2013) – Notițe de curs.  

4. Lazăr. V., 2004–Tehnologia valorificării produselor horticole.Ed.AcademicPres, Cluj-N. 
5. Lazăr. V., 2006–Tehnologia valorificării produselor horticole.Ed.AcademicPres, Cluj-N. 

6. Marca Gh., V. Lazăr, Adelina Dumitraș, 2001 – Tehnologia produselor      horticole, Îndrumător de lucrări practice, Ed. 

AcademicPres. Cluj-Napoca. 
7. Enăchescu Georgeta, 1984 - Compoziția chimică a principalelor plante de cultură. Legumele, coordonator Bodea C., Tratat de 

biochimie vegetală. Vol. V, Ed. Academia RSR București. 

8. Marca Gh., 2004 – Tehnologia produselor horticole, Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca. 
9. Banu C. și colab., 1999 – Manualul inginerului din industria alimentară. Ed. Tehnică, Bucuresti. 

10. Beceanu D. și colab., 2003 – Tehnologia produselor horticole Ed. Economică, București. 

11. Neamțu G. și colab., 1997 – Biochimie alimentară. Ed. Ceres, București. 
12. Beceanu D. și colab., 2003 – Fructe, legume și flori, Ed. M.A.S.T., București. 

Bibliografie Facultativă:  

1. Reviste de specialitate, internet. 

 

 

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 si probleme practice, cadrele didactice participă la workshopuri și mese rotunde organizate de 

Facultatea de Horticultură, reuniuni semestriale a Societății Horticultorilor și Silvicultorilor din România, unde se 

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

producerii și valorificării fructelor proaspete și prelucrate. 

 

10. Evaluare  

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea proprietăților fizice, tehnologice, 

senzoriale și fitosanitare care stau la baza 

grupării fructelor pe clase de calitate. 

Comportarea fructelor  sub aspect tehnologic 

la prelucrare prin diferite metode (uscare, 

congelare, concentrare, etc.), asigurarea 

condițiilor optime de păstrare  pentru fiecare 

produs finit, pe durata valorificării în vederea 

prevenirii proceselor de degradare. 

Verificare pe parcurs 

 

70% 

 

10.5. Laborator  Cunoașterea aspectelor practice privind 

stabilirea momentului optim de recoltare în 

funcție de modul de utilizare. 

Însușirea metodologiei de determinare a 

caracteristicilor tehnologice a fructelor 

(materii prime), prin diferite metode: analize 

fizice, chimice și analiza organoleptică. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanță 

Însușirea noțiunilor de specialitate predate la curs și lucrările practice, aprofundarea cunoștințelor de specialitate, 

capacitate de sinteză, orientare și informația existentă în domeniu. 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 master se alege una din variantele:  CA (cunoaștere avansată), PC 

 (pregătire complementară), A (aprofundare), S (sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO (disciplină opțională), 

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. Lazăr Vasile 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef Lucrări. dr. Rózsa Sándor 

Data                                                       

avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu Ioan 
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Nr.__________din _________                                                                      Formular USAMV 0209010107 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

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

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Bazele biologice ale înmulţirii plantelor horticole 
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 

I 2.5. 
Semestru

II 
 

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 Nu e cazul 

4.2. De 
competenţe 

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

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

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

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

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 28 din care: 3.5. curs 14 3.6. 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 24 
3.4.3. Pregătire seminar / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
3.4.4. Tutorială 12 
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 credite  4 
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5.2. De 
desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului/ 
proiectului 

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

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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

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

Însuşirea de către studenţii masteranzi a cunoştinţelor referitoare la bazele biologice ale 
înmulţirii plantelor horticole, aplicarea metodologiilor și tehnicilor moderne de înmulțire a 
plantelor,. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de specialitate şi formarea 
deprinderilor practice necesare în scopul obținerii de semințe și material săditor horticol de 
înaltă valoare biologică. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metoda de predare: prelegerea Observaţii 

Nr. 
cap. 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 

Obiectul şi importanţa producerii de seminţe și material săditor la speciile 
horticole; organizarea producerii de seminţe şi material săditor în România. 
Categorii de sămânţă şi material săditor produse în România, la plantele 
legumicole, floricole, pomi și arbuști fructiferi, viță de vie, specii dendrologice 
ornamentale etc. 

3 
(21,4%) 

1-2-3 

2 

Definiţia cultivarului. Caracteristicile biologice fundamentale ale cultivarului 
(distinctivitatea, uniformitatea, stabilitatea). Particularităţile biologice ale 
cultivarurilor în funcţie de: tipul de polenizare a plantelor (autogame sau 
alogame); tipul de înmulţire (seminal sau vegetativ); ciclul biologic de viaţă 
(anuale, bienale, perene). Principalele tipuri de cultivaruri existente la plantele 
autogame şi alogame cu înmulţire generativă; structura genetică a acestora. 
Structura genetică a cultivarurilor la speciile cu înmulţire vegetativă. 

3 
(21,4%) 

4-5-6 

3 Cauzele care pot deteriora structura genetică a cultivarurilor şi posibilităţile de 
evitare a acestora în procesul de selecţie conservativă. Cauzele care pot deteriora 

3 
(21,4%)

7-8-9 
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structura genetică a cultivarurilor de plante autogame şi alogame cu înmulţire 
seminală. Cauzele care pot deteriora structura genetică a cultivarurilor la speciile 
cu înmulţire vegetativă şi evitarea acestora. Mecanisme biologice utilizate în 
producerea de seminţe şi material săditor: autoincompatibilitatea, 
androsterilitatea, haploidia, înmulţirea celulară şi meristematică.

4 

Metodologia producerii de seminţe la cultivarurile de plante autogame (soiuri 
omogene, neomogene, linii pure, forme parentale componente ale hibrizilor 
comerciali, hibrizi comerciali. Metodologia producerii de seminţe la cultivarurile 
de plante alogame (soiuri, liniile consangvinizate, forme parentale componente 
ale hibrizilor comerciali; producerea seminţei comerciale hibridă F1 – HS, HD). 

3 
(21,4%) 

10-11-
12 

5 
Metodologia producerii materialului săditor la cultivarurile cu înmulţire 
vegetativă (pomi și arbuști fructiferi, viță de vie, specii dendrologice-
ornamentale cu înmulţire vegetativă).

2 
(14,3%) 

13-14 

 Total CURS 
14 

(100%) 14 

 
 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr  de ore – 14  

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

Nr. 
cap 

CONŢINUTUL 
(Tematica) 

Nr. ore/ 
% din 
total 

Săptă-
mâna 

1 Biologia înfloritului şi dubla fecundaţie; formarea seminţelor. Sămânţa – factor 
biologic de producţie. Biologia înfloritului şi polenizarea la plante. Originea şi 
formarea seminţelor. Morfologia şi fiziologia seminţelor; influenţa seminţelor și 
materialului săditor de calitate asupra producţiei la speciile horticole. Instituții și 
organisme naționale și internaționale cu atribuții în domeniul producerii, 
prelucrării şi comercializării seminţelor şi materialului săditor (ISTIS, INCS, 
UPOV, ISTA etc.). 

1 
(7,1%) 

1 

2 Producerea de seminţe și material săditor – activitate instituţionalizată, 
reglementată prin lege. Autorizarea agenţilor economici – persoane fizice sau 
juridice – pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor. Depunerea cererilor pentru producerea, prelucrarea şi 
comercializarea seminţelor şi materialului săditor la ICSMS (Inspecţia de Stat 
pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor). Obţinerea certificatelor de 
atestare profesională pentru activităţile de producere, prelucrare sau 
comercializare a seminţelor şi materialului săditor. Etichetarea seminţelor, 
circulaţia şi comercializarea seminţelor. 

2 
(14,3%) 

2-3 

3 Asigurarea unităţilor de producţie cu seminţe şi material săditor. Autorizarea 
agenţilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor 
şi materialului săditor. Verificarea loturilor semincere şi stabilirea purităţii 
biologice a culturilor pentru sămânţă în vederea certificării. Inspectarea loturilor 
semincere. Verificarea respectării distanţelor de izolare, a rotaţiei culturilor, 
uniformitatea culturilor, agrotehnica aplicată, efectuarea purificărilor biologice, 
starea fitosanitară a plantelor. Determinarea purităţii biologice a loturilor 
semincere. Calcularea purităţii varietale, a procentelor de alte plante de cultură 
cu seminţe greu separabile, buruieni cu seminţe greu separabile, plante atacate de 
boli şi dăunători. Condiţiile generale de declasare şi respingere a culturilor 
pentru sămânţă. 

3 
(21,4%) 

4-5-6 

4 Ridicarea probelor şi formarea probelor de laborator în vederea determinării 
calităţii seminţelor. Terminologia specifică, ridicarea probelor elementare, 
metode de formare a probelor de laborator. Determinarea calității semințelor: 
puritatea fizică; germinaţia; masa seminţelor; starea sanitară a seminţelor.  

3 
(21,4%) 

7-8-9 

5 Determinarea calității materialului săditor; condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească materialul de înmulţire şi plantare: pomi şi arbuşti fructiferi, 
căpșun; materialul de înmulţire viticol; condiţii privind testarea si prevenirea 
infecţiilor cu virusuri; certificarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer 

3 
(21,4%) 

10-11-
12 
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în privinţa autenticităţii; inspecţia în câmp a materialului de înmulţire; stabilirea 
provenienţei şi a categoriei materialului de înmulţire; controlul aplicării 
lucrărilor specifice în plantaţiile de producere a materialului de înmulţire; 
determinarea autenticității, purității varietale și categoriei materialului de 
înmulțire; condiţii generale de declasare sau de respingere în câmp a materialului 
de înmulțire. 

5 Vizită la ICSMS Cluj, AGROSEM Cluj 2 
(14,3%)

13-14 

 
Total Lucrări practice 

14 
(100%) 

14 

Bibliografie obligatorie: 
Sestraş R, Ardelean M, Cordea M (2013). Bazele biologice şi metodologia producerii materialului săditor 

pomicol şi viticol - suport de curs. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Sestraş R, Ardelean M, Cordea M (2013). Bazele biologice şi metodologia producerii de semințe la speciile 

legumicole şi floricole - suport de curs. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
http://www.incs.ro/ 

Bibliografie facultativă: 
Botez C, Savatti M (1987). Tehnologia producerii de seminţe la plantele agricole. Tipo Agro, Cluj-Napoca. 
Creţu A, Simioniuc D, Creţu L (2000). Ameliorarea plantelor, producerea şi multiplicarea seminţelor şi 

materialului săditor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
Salontai Al, Muntean LS, Savatti M, Bârsan M (1988). Certificarea şi controlul calităţii seminţelor şi 

materialului săditor la culturile de câmp. Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
Savatti M (1983). Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - Curs. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. 
Savatti M, Muntean L jr (2002). Caiet de lucrări practice la ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă. Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Legislaţia seminţelor şi materialului săditor în România.       
http://istis.ro/; http://www.upov.int/portal/index.html.en; http://www.seedtest.org/en/home.html.   

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

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

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

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

70% 

10.5. 
Seminar 
/ Laborator  

Evaluarea include aprecierea gradului 
de însuşire a  cunoştinţelor şi 
deprinderilor în funcţie de potenţialul 
studentului; nivelul,  calitatea şi 

Evaluarea performanţelor studenţilor se 
realizează pe întreaga perioadă de 
desfăşurare a învăţământului, prin teste 
curente şi periodice, teste (verificări) 

30% 
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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.).

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. 

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

 

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

Data completării 

8 septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Titular lucrări practice/proiect 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 

Data avizării în departament 

14 septembrie 2020 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul proiectelor în horticultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Gabriela Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr. Gabriela Chiciudean 

2.4. Anul de studiu 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 Microeconomie, Macroeconomie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să cunoască și să stăpânească cunoștințele specifice funcționării economiei de 

piață 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs - 3.3. proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 28 din care: 3.5.curs - 3.6. proiect 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 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din managementul 
produselor și resurselor locale 
Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului produselor și 
resurselor locale şi conducerii proceselor şi sistemelor de producţie de complexitate mare 
Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului produselor și 
resurselor locale şi a unităţilor de aprovizionare şi desfacere de complexitate mare 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri variate de decizii de management al 
produselor și resurselor locale şi a unităţilor de aprovizionare desfacere 
Aplicarea unor principii şi metode de bază specifice managementului produselor și resurselor locale şi al 
unităţilor de aprovizionare desfacere pentru rezolvarea de probleme/ situaţii bine definite 
Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi limitele 
unor metode de management al produselor și resurselor locale şi al unităţilor de aprovizionare desfacere 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 
de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă educaţia economică şi 
antreprenorială a viitorilor specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul 
economiei de piaţă, a rolului individului ca antreprenor, producător, şi 
consumator în economie, astfel încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul 
procesului de învăţământ, aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei 
concurenţiale, performante. Cursul familiarizează studenţii cu politicile de 
calitate ale produselor agroalimentare, prin valorificarea complexa a resurselor 
locale, pentru o cât mai eficientă utilizare a acestora în direcţia îmbunătăţirii 
rezultatelor economice. Oferă studenţilor o viziune superioară a metodelor de 
certificare a produselor agroalimentare, ca element al economiei locale rurale, 
care acoperă întreaga stratificare a afacerii agricole: la nivel internaţional, la 
nivelul fermei sau al individului. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina abordează într-o viziune sistemică şi prin prisma  postulatelor 
specifice economiei de piaţă, problematica de bază a managementului general, 
punând  la dispoziţia viitorilor manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile 
şi instrumentele necesare. Se are în vedere formarea unei gândiri manageriale 
moderne, dublată de dezvoltarea  principalelor aptitudini şi comportamente 
manageriale. Cursanții vor avea cunoștințe generale despre produsele locale: 
mediul legal; cerințele necesare; care sunt instituțiile naționale și europene 
responsabile de evaluarea produselor agricole. La finalul cursului participanții 
vor ști: 1. unde să găsească informații despre PAC și produsele locale; 2. să 
creeze specificații de produs pentru a obține certificarea. 
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8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore –  
 

Metode de predare 
 

 

Observaţii 
 

 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Produse alimentarea locale 
Produse alimentarea localizate 
Politica de calitate alimentară a UE  
Politica europeană de asigurare a calității  
Denumire de Origine Protejată - DOP 
Specialitate Tradiţională Garantată- IGP  
Specialitate Tradiţională Garantată - STG 
Politica de calitate a României – Produs Tradițional 
Românesc 
Politica de calitate a României – DOP, IGP, STG 
Metodologia de certificare 
Politica SUA de calitate 

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

 
 
1 ședință de seminar 
2 ședințe de seminar 
1 ședințe de seminar 
1 ședințe de seminar 
1 ședințe de seminar 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
2 ședințe de seminar 
 
2 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Sarah DeWeerdt, “Is Local Food Better?”, http://www.worldwatch.org/node/6064 

2. Georgina Holt and Virginie Amilien: “Introduction: from local food to localised food” http://aof.revues.org/405 
Bibliografie Facultativă: 

1. Ronald D. Kay, William M. Edwards, and Patricia A. Duffy.  Farm Management, 5th edition, McGraw-Hill, Inc., 
New York 

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

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

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

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

VP 

 
 
 
 
50% 

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

Sunt prevăzute  5 proiect și 
teme ce sunt evaluate pe parcurs 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Dovedirea cunoașterii, înțelegerii și capacitatea de aplicare practică a informației științifice transmisa prin prelegeri și 
ședințe de seminar la un nivel de minim 50%. Obținerea pragului de 50% atât cunoștințele teoretice, cât și pentru 
aplicative este condiție de promovabilitate. 
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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 (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 
 

                                                                                                                           
                                                                

 

 

Data completării 
4.09.2020 

 
 

  Titular curs                                                     
Conf dr. Gabriela Chiciudean 

   
 Titular lucrări seminarii                               
Conf dr. Gabriela Chiciudean 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

                                                

                                                                                                                                  
                
 
 

Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0209010110 

 

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 I Horticultură și peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Științe horticole 

1.7. Forma de învățământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei Condiționarea și conservarea legumelor și florilor 

2.2. Titularul activităților de curs Prof. dr. Lazăr Vasile  

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ 

proiect 
Șef Lucrări dr. Rózsa Sándor 

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

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 S 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie, Agrochimie, Fiziologia plantelor, Floricultură, Arboricultură ornamentală,  

Tehnologia produselor horticole, Legumicultură.           

4.2. de competențe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la caracteristicile fizice, senzoriale, tehnologice și 

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

florilor tăiate, pentru prelungirea duratei de decor la vază. De asemenea, trebuie să aibă 

cunoștințe referitoare la însușirea aspectelor legate de tehnologiile de procesare ale legumelor, a 

metodelor de conservare, care să asigure stabilitatea microbiologică a produsului finit, astfel 

încât valoarea biologică și valoarea alimentară a acestuia să fie afectată în mică măsură. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfășurare a cursului Cursul este interactiv, se poartă discuții și exemplificări referitoare la conținutul 

expunerii. Programul privind desfășurarea orelor de curs și lucrări practice are loc 

conform orarului în ceea ce privește locul de desfășurare și durata, cu precizarea de 

interzicere a folosirii telefoanelor mobile pe durata programului didactic. În cazul 

activităților didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Prezentarea aspectelor legate de tematică și efectuarea operațiunilor de către 

studenți, vizite la unități specializate din zonă. În cazul activităților didactice 

desfășurate on-line metodele de predare se adaptează ca atare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvență 
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 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 

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

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

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 14 

3.4.6. Alte activități   

3.7. Total ore studiu individual 124 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competențe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască proprietățile senzoriale, fizice, tehnologice și fitosanitare ale florilor tăiate și plantelor la ghiveci, 

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

a calității. Să stabilească corect momentul optim de recoltare, condițiile optime de utilizare, păstrare, transport și 

comercializare, completate cu metode de ameliorare a caracteristicilor decorative. 

Să-și însușească tehnologiile de valorificare a legumelor, cultivate în câmp și spații protejate, să stabilească 

corect momentul optim de recoltare, condițiile de transport și depozitare temporară, în funcție de destinația 

produsului, completate dacă este posibil, cu metode de ameliorare a caracteristicilor calitative. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

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

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

aspectului decorativ superior și valorifica la prețuri concurențiale cu  produse similare din import. 

Să înțeleagă și să promoveze pe piață rețete noi de produse finite, care duc la diversificarea sortimentului 

existent, datorită caracteristicilor superioare, comparativ cu al produselor din comerțul actual. 

 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aspectelor  legate de valorificarea florilor tăiate și a plantelor la 

ghiveci în strânsă legătură cu  cererea și oferta. Să demonstreze capacitatea  de a 

promova și valorifica specii și soiuri noi (mai puțin cunoscute) pe piața internă 

și externă în condițiile economiei de piață. 

Cunoașterea  aspectelor legate de prelucrarea legumelor, în strânsă legătură cu 

diversitatea și pretabilitatea la procesare prin diferite metode. 

7.2. Obiectivele specifice Să înțeleagă  sistemul de distribuire al speciilor decorative în funcție de 

specificul  regional, cerințele față de factorii climatici (decor de toamnă-

primăvară, vară-toamnă, balcoane, etc.), de veniturile populației și prețul de 

desfacere. 

Să cunoască factorii care influențează calitatea legumelor proaspete și 

prelucrate, pe circuitul  producător - procesator - consumator, să asigure condiții 

optime pe durata transportului și comercializării, funcție de specificul  fiecărui 

produs (proaspăt sau prelucrat). 

 

8. Conținuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

- Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor 

(bulboase, rădăcinoase, vărzoase, solanacee, 

cucurbitacee, legume verdețuri, cartofi și ciuperci). 

- Conservarea legumelor prin congelare și deshidratare. 

- Conservarea legumelor prin acidifiere naturală, 

acidifiere artificială și mixtă. 

- Tehnologia obținerii sucurilor de legume. 

- Conservarea legumelor prin concentrare. 

- Tehnologia produselor conservate prin pasteurizare și 

sterilizare. 

- Valorificarea produselor din “gama IV”.    

- Recoltarea, manipularea și condiționarea florilor tăiate 

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

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

păstrarea uscată); în condiții de atmosferă controlată și 

păstrarea hipobarică. 

- Alte tratamente aplicate florilor tăiate. 

- Ambalarea florilor și condițiile climatice din 

mijloacele de transport și magazinele de desfacere. 

- Aspecte tehnologice privind valorificarea  plantelor la 

ghiveci.  

- Valorificarea bulbilor, tuberobulbilor, rizomilor și 

tuberculilor la unele specii floricole perene.         

 

 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

Prelegere  

 

Prelegere  

 

Prelegere 

 

Observații 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

- Determinarea acidității produselor horticole proaspete 

și prelucrate. 

- Determinarea acidului ascorbic din produsele horticole 

proaspete și prelucrate. 

- Determinarea clorurii de sodiu din conservele de 

legume. 

- Determinarea nitraților și nitriților din legumele 

frunzoase. 

- Determinarea durității apei. 

- Elementele de calcul necesare conservării legumelor 

prin uscare și deshidratare. 

- Metode de stabilire a momentului optim de recoltare în 

funcție de posibilitățile de valorificare. 

- Condiționarea și ambalarea florilor în vederea 

valorificării. 

- Lucrări de îngrijire aplicate plantelor la ghiveci înainte 

de valorificare. Determinarea duratei de menținere a 

calității florilor tăiate în soluții nutritive. 

- Aprecierea calității florilor și a plantelor la ghiveci. 

 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

 

Laborator 

Laborator 

 

Laborator, vizite la unității 

specializate din zonă 

Laborator 

 

Laborator, vizite la unității 

specializate din zonă 

 

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 

 

3 lucrări de laborator 

 

3 lucrări de laborator 

 

 

1 lucrare de laborator 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Rozsa S., Lazăr V., Gocan T.M., (2020) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 2, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
2. Rozsa S., (2019) – Lucrări practice la Tehnologia Produselor Horticole 1, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

3. Lazăr. V., (2013) – Notițe de curs.  

4. Amăriuței, Alexandrina, 1987, Păstrarea florilor tăiate, Ed. Ceres, București. 
5. Amăriuței, Alexandrina, 1994, Menținerea calității florilor tăiate, Ed. Paco, București. 

6. Banu,C.,1998 Manualul inginerului din industria alimentară, vol. I, Ed. Tehnică, București. 

7. Beceanu,D. și colab., 2003, Tehnologia produselor horticole, Ed. Economică, București. 
8. Beceanu, D. și colab., 2003, Fructe, legume și flori.Metode moderne de prelungire a păstrări în stare proaspătă. Conserve de legume și 

fructe. Ed. M.A.S.T, București. 

9. Lazăr, V., 2006, Tehnologia păstrării și industrializării produselor horticole, Ed.AcademicPres, Cluj-Napoca. 
10. Marca, Gh., V. Lazăr, Adelina Dumitraș, 2001, Tehnologia produselor horticole, Lucrări practice, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.  

11.  Șelaru, Elena, 1995, Cultura de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres, București.                  
Bibliografie Facultativă:  

1. Reviste de specialitate, internet. 

 

 

9. Coroborarea 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 workshopuri și mese rotunde organizate de 

Societatea “Amicii rozelor”, reuniuni semestriale a Societății Horticultorilor și Silvicultorilor din România, Facultatea 

de Horticultură, unde se întâlnesc cu producătorii  și comercianții din acest sector de activitate, fiind dezbătute aspecte 

actuale și de perspectivă a producerii și valorificării florilor tăiate și la ghiveci și a legumelor proaspete și prelucrate. 

 

10. Evaluare  

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea proprietăților fizice, 

tehnologice, senzoriale și fitosanitare care 

stau la baza grupării speciilor decorative 

cultivate în spații protejate pe clase de 

calitate.  Comportarea  florilor tăiate la 

păstrare în diferite soluții nutritive. 

Aspecte tehnologice referitoare la pregătirea 

florilor la ghiveci și a materialului biologic 

de înmulțire pentru valorificare. 

Comportarea legumelor sub aspect 

tehnologic la diferite metode de procesare, 

asigurarea condițiilor optime de păstrare în 

funcție de condițiile specifice fiecărei specii 

pe durata recoltării, condiționării, prelucrării 

și valorificării, în vederea prevenirii 

proceselor de degradare. 

Examen 70% 
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10.5. Laborator  Cunoașterea aspectelor practice privind 

stabilirea momentului optim de recoltare în 

funcție de modul de utilizare. 

Aspecte tehnologice privind ambalarea, 

transportul și valorificarea speciilor 

decorative cultivate în spații protejate.  

Însușirea metodologiei de determinare a 

caracteristicilor tehnologice a legumelor 

(materii prime), prin diferite metode: analize 

fizice, chimice și analiza organoleptică. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanță 

Însușirea noțiunilor de specialitate predate la curs și lucrările practice, aprofundarea cunoștințelor de specialitate, 

capacitate de sinteză, orientare și informația existentă în domeniu.  
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut)- pentru nivelul de master se alege una din variantele:  CA (cunoaștere avansată), PC 

 (pregătire complementară), A (aprofundare), S (sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplină 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 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Lazăr Vasile 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef Lucrări dr. Rózsa Sándor 

Data                                                       

avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu Ioan 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0209010103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică  
1.4.Domeniul de studii Horticol 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Artă florală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Maria Cantor 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Erzsebet Buta 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Sumativa 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 PC* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Floricultură,  Plante de interior, Arboricultură ornamentală 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la materialele vegetale, vasele, accesoriile şi 

stilurile utilizate în arta decorativă 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie si descrise in îndrumătorul de Lucrări practice. De asemenea vor 
participa activ la lucrările practice ce se vor desfăşura la laboratorul de floricultură, 
cu acces materialele folosite în arta decorativă şi interioare. Disciplina academica 
se impune pe toata durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 102 
3.8. Total ore pe semestru 130 
3.9. Numărul de credite

4   5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
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e 
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Săcunoască limbajul horticol specific pentru disciplina Artă florală şi Floricultură; 
Să-şi însuşească cunoştinţele necesare legate de vasele utilizate în arta decorativă; 
Să cunoască principalele plante ornamentale utilizate în designul interior; 
Să stăpânească principii şi modalităţi de aranjare a florilor diferite  
Să cunoască accesoriile utilizate în efectuarea aranjamentelor florale  
Să-şi însuşească paşii necesari pentru efectuarea unor aranjamente  
Să cunoască principalele aspecte legate de recoltarea, condiţionarea, păstrarea  şi valorificarea florilor; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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le

 

Să poată dezvolta proiecte de îmbunătăţire şi diversificare a utilizării materialului vegetal în arta florală  
Să poată dezvolta proiecte de utilizare a plantele ornamentale pentru efectele sanogene; 
Să participe la activităţile de cercetare in câmpurile de experienţe al disciplinei; 
Să poată gândi activităţi  ştiinţifice referitoare la îmbunătăţirea tehnicilor de artă florală inclusiv amplasarea unor 
experienţe  
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesionala prin antrenarea in investigaţii privind impactele 
utilizării artei florale asupra omului. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însuşească cunoştinţele la nivelul cerinţelor actuale referitoare la 
principiile şi modalităţile de artă florală folosind noutăţile din domeniu  
Însuşirea unor cunoştinţe temeinice privitoare la însuşirile si semnificaţia 
florilor, armonia si semnificaţia culorilor in arta florala 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă efectele benefice ale artei florale 
Să cunoască  principiile utilizate în designul floral 
Să înţeleagă rolul plantelor şi tehnicile de asamblare a florilor în diferite lucrări 
de legătorie 

 

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

Introducere  
Importanţa, istoria si utilizarea florilor in designul 
interior /avantaje, dezavantaje  
Vase, materiale şi accesorii utilizate în arta florală 
Materialul vegetal utilizat în arta florală 
Arta florala orientala, Ikebana și occidentală – tehnici şi 
modalităţi de utilizare a florilor 
Concepţii şi modalităţi de utilizare a aranjamentelor 
uscate în designul interior 
Designul floral – ideii şi soluţii practice de folosire a 
aranjamentelor si plantelor floricole pentru diferite 
evenimente - Crăciun, Paşti, Ziua îndrăgostiţilor, Ziua 
mamei, Ziua barbatului, Botez, Cununie, Holloween, 
Funerare, etc. 

Metode de predare 
 

Prelegere interactivă 
 
 
Prelegere interactivă 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere, Power point 
 
 
 

Observaţii 
 

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

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  
Prezentarea si însuşirea plantelor ornamentale si a altor 
materiale vegetale care se utilizează in arta florala 
Prezentarea unor materiale, vase, accesorii necesare în 
amenajarea interioarelor cu plante floricole si in arta 
florala 
Modalităţi de concepere si utilizare a aranjamentelor 
uscate  
Ideii şi soluţii practice de realizare a aranjamentelor 
pentru diferite evenimente speciale-nunţi, botezuri,  etc. 
Aranjamente rustice 
Arta şerveţelui în arta decorativă 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Studiul şi recunoaşterea  
materialelor vegetale 
Studiul materialelor utilizate 
în arta florală  
 
Confecţionarea de 
aranjamente uscate 
Însuşirea tehnicilor 
 
Aplicaţii practice 
Aplicaţii practice 
Demonstraţii practice 

1 lucr.pr = 2 ore 
 
1lucrare laborator 
 
1lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2020-2021, Notiţe de curs  
2. Buta Erzsebet, Cantor Maria, Artă florală, 2015, ED. AcademicPres Cluj-Napoca 
3. Cantor Maria, Buta Erzsebet, 2010, Artă Florală, Ed. Todesco Cluj-Napoca 
4. Cantor Maria, Buta Erzsebet, 2009, Floricultură-Îndrumător de lucrări practice, Ed. Todesco Clu-Napoca 
 5. Şelaru Elena, 2004, Artă florală, Ed. Ceres Bucureşti 
Bibliografie Facultativă: 
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  1. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008, Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 
  2.  Hillier M., 2003, Flower for home, Ed. Dorling Kindersley Limited, London 
  3.  Iordănescu Olimpia, 2004 – Plante de interior şi arta florală, Ed. Eurobit Timişoara. 
  4. Raworth Jenny, Berry Susan, 1996, Fresh flowers for all seasons, The Readers Digest Association, INC., New York – Montreal. 

     5. Toma Florin, 2009 – Floricultură şi Artă florală, Vol. 5, Ed. INVEL Multimedia Bucureşti 
     6. Reviste de specialitate etc. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare si îmbunătăţire continua a predării si a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la reuniunea anuala a Societăţii Romane de 
Horticultură unde se întâlnesc cu florişti şi cercetătorii fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă ale  sortimentului 
si accesoriile utilizate în arta florală, precum şi stilurile actuale folosite in România si Europa 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea materialului vegetal utilizat în 
aranjamentele florale  Cunoaşterea vaselor şi 
accesoriilor  
utilizate în arta decorativă  
Cunoaşterea principiilor de bază ale 
aranjamentelor Ikebana 
Cunoaşterea stilurilor Ikebanei 
Cunoaşterea tehnicilor şi modalităţilor de 
realizare a unor buchete şi aranjamente din 
materiale vegetale proaspete şi uscate 

 
 
 

Examen 
oral 

 
 
 
 

 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea materialelor vegetale folosite 
arta florală 
Recunoaşterea vaselor şi accesoriilor  
Decorarea vaselor prin diferite tehnici 
Confecţionarea unor buchete şi aranjamente 
pentru diferite ocazii 
Executarea tehnicilor însuşite 

Sunt prevăzute  2 
verificări pe parcurs 

30% 

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

 

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

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

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

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Maria Cantor 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr. Erzsebet Buta 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 
 

 
Director de departament 
Conf. dr. Claudiu Bunea 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209010101 

 

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 studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii moderne de producere a materialului săditor pomicol 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Mitre Viorel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Mitre Viorel 

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

disciplinei 
Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie,  Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Îmbunătățiri 
funciare, Protecţia plantelor. 

4.2. de competenţe Noțiuni de horticultură generală. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfașura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrări practice. Disciplina academică se 
impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. 

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 108 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  
Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 
Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  
Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 
Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 
Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 
Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  
Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor dezvoltării economice; 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  
Să participe la activitățile de cercetare în câmpul de experiențe al disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii 
modern  la nivelul exigenţelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie 
speciilor pomicole. 
Să definească corect termenii specifici disciplinei. 
Sǎ cunoască producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi 
întreţinerea plantaţiilor pomicole. 
Să utilizeze în diferite contexte limbajul de specialitate. 
Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice 
ale cursului. 
Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia înfiinţării şi 
întreţinerii livezilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
Tehnologia producerii puieţilor ȋn şcoala de puieţi  
Tehnologia producerii puieţilor la ghivece 
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor mamă 
elită 
Plantaţia mamă elită de seminceri 
Plantaţia mamă elită de lăstari şi ramuri altoi  
Plantaţia elită pentru butaşi  
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor mamă 
de marcote  
Plantaţia mamă de drajoni  
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii stolonierelor  
Înmulţirea prin micropropagare "in vitro"  
Înmulţirea prin altoire  
 

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 
 

2 prelegeri (2 ore) 
2 prelegeri (2 ore) 
1 prelegere (1 oră) 
 
2  prelegeri (2 ore) 
2 prelegeri (2 ore) 
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  
Recunoaşterea metodelor de ȋnmulţire la speciile 
pomicole  
Lucrări în pepinieră (partea 1).  
Categorii de material săditor şi obţinerea lor. 
Altoirea pomilor 
Lucrări de formare şi întreţinere la pomi fructiferi 

 
Prezentarea aspectelor 
practice legate de tematica 
specifică lucrărilor practice de 
pomicultură, punând accent 
pe formarea deprinderilor şi 
abilităţilor practice. 

 
 

1 lucrare laborator (2 ore) 
 

5 lucrări laborator (10 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
4 lucrări laborator (8 ore) 

 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2013) – Note de curs 
2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
3. ROPAN, G., (2000) -Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  
4. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 
5. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  
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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. 

Examen  50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare în tematica disciplinei Susținere de referat 50% 

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); CA* (Cunoaştere avansată) 
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. Viorel MITRE 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Viorel MITRE 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209010101 

 

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 studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii speciale şi ecologice caracteristice plantaţiilor pomicole 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Mitre Viorel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Mitre Viorel 

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

disciplinei 
Continut2 CA* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Botanică, Pedologie,  Agrochimie, Mecanizare, Fiziologia plantelor, Topografie, Îmbunătățiri 
funciare, Protecţia plantelor. 

4.2. de competenţe Noțiuni de horticultură generală. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, 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 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie pomicolă durabilă  
Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor pomicole 
Dezvoltarea unei filiere de producţie pomicolă  
Producerea şi valorificarea materialului săditor pomicol 
Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor pomicole şi aprecierea calităţii acestora 
Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în pomicultură 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 
Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă;  
Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii  
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor dezvoltării economice; 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  
Să participe la activitățile de cercetare în câmpul de experiențe al disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii 
modern  la nivelul exigenţelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie 
speciilor pomicole. 
Să definească corect termenii specifici disciplinei. 
Sǎ cunoască producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi 
întreţinerea plantaţiilor pomicole. 
Să utilizeze în diferite contexte limbajul de specialitate. 
Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice 
ale cursului. 
Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia înfiinţării şi 
întreţinerii livezilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
Tehnologia producerii puieţilor ȋn şcoala de puieţi  
Tehnologia producerii puieţilor la ghivece 
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor mamă 
elită 
Plantaţia mamă elită de seminceri 
Plantaţia mamă elită de lăstari şi ramuri altoi  
Plantaţia elită pentru butaşi  
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor mamă 
de marcote  
Plantaţia mamă de drajoni  
Tehnologia înfiinţării şi întreţinerii stolonierelor  
Înmulţirea prin micropropagare "in vitro"  
Înmulţirea prin altoire  
 

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 
 

2 prelegeri (2 ore) 
2 prelegeri (2 ore) 
1 prelegere (1 oră) 
 
2  prelegeri (2 ore) 
2 prelegeri (2 ore) 
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  
Recunoaşterea metodelor de ȋnmulţire la speciile 
pomicole  
Lucrări în pepinieră (partea 1).  
Categorii de material săditor şi obţinerea lor. 
Altoirea pomilor 
Lucrări de formare şi întreţinere la pomi fructiferi 

 
Prezentarea aspectelor 
practice legate de tematica 
specifică lucrărilor practice de 
pomicultură, punând accent 
pe formarea deprinderilor şi 
abilităţilor practice. 

 
 

1 lucrare laborator (2 ore) 
 

5 lucrări laborator (10 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
2 lucrări laborator (4 ore) 
4 lucrări laborator (8 ore) 

 
 Bibliografie obligatorie: 

1. MITRE V., (2013) – Note de curs 
2. MITRE V., G. ROPAN, IOANA MITRE, 2001, Pomicultură aplicată, ed. ACADEMICPRES, Cluj-Napoca 
3. ROPAN, G., (2000) -Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  
4. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 
5. MITRE V., 2007- Pomologie- Ed. Todesco, Cluj-Napoca  
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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. 

Examen  50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare în tematica disciplinei Susținere de referat 50% 

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); CA* (Cunoaştere avansată) 
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. Viorel MITRE 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. Dr. Viorel MITRE 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Conf. dr. Claudiu Ioan BUNEA 
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Formular USAMV  0209020102 

 

 

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) MASTER 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei 
TEHNOLOGII SPECIALE ȘI ECOLOGICE CARACTERISTICE 

PLANTAȚIILOR VITICOLE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.  dr.  NASTASIA POP 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.  dr.  NASTASIA POP 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Ampelografie, Oenologie 

4.2. de competenţe Studenții trebuie să aibă cunoștințe de bază despre elementele legate de morfologia și anatomia 

speciilor de viță de vie, precum și tehnologia de vinificație pentru a fi familiarizați cu termenii de 

specialitate. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii 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 ONLINE. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice sunt prezentate ONLINE, prin imagini, video și link-uri site-uri 

specialitate, din unități specializate care prelucrează produse secundare din 

vinificație, cu participarea directă la diferite etape de lucru (Blaj, Arany Kapu - 

Ungaria, distileria Caviro - Italia). 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

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

3.4.4. Tutoriala 14 

3.4.5. Examinări 14 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 144 

3.8. Total ore pe semestru 150 

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 Învață limbajul academic specific. 

Îmbunătățire cunoștințelor despre diferite sisteme de cultură și forme de conducere în viticultura modernă, în 

funcție de direcția de producție, atât pe plan intern, cât și în străinătate. Completarea cunoștințelor în ceea ce 

privește legăturile din complexul agrotehnic, specifice soiurilor de  masă și vin. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunoaște condițiile pentru a-și putea face propria afacere. 

Cunoaște limbajul adecvat pentru a dezvolta activități specifice de cercetare. 

Participați la activitățile de producție și cercetare ale colecției didactice sau ale altor unități. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Îmbunătățirea cunoștințelor despre diferite sisteme de cultură și forme de 

conducere utilizate în viticultura modernă, în funcție de direcția de producție, 

atât pe plan intern, cât și în străinătate. Cunoașterea legăturilor din complexul 

agrotehnic, specifice pentru soiurile de vin și de masă. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască particularitățile specifice culturii diferitelor sisteme de cultură și 

forme de conducere, în funcție de direcția de producție. 

Să cunoască tehnologiile specifice în diferite plantații situate pe diferite tipuri de  

sol, pe versanți sau nisipuri. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr de ore – 28 

Caracteristicile de cultivare la soiurile de struguri de vin 

Caractere generale ale sistemelor de cultură și formelor de 

conducere în viticultură modernă. 

Caracteristicilede cultivare la soiurile de struguri de masă 

Metode de predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

5 Prelegeri  – 10 ore 

4 Prelegeri  – 16 ore 

 

5 Prelegeri - 10 ore 

 

8.2. LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr de ore – 28 

Tăierile de formare în funcție de sistemul de cultură 

la soiurile de struguri de masă. 

Tăierile de formare în funcție de sistemul de cultură 

la soiurile de struguri de vin. 

Tăierile de fructificare la soiurile de struguri de 

masă. 

Tăierile de fructificare la soiurile de struguri pentru 

vin 

Conducerea și legarea coardelor 

 

Lucrările în verde (curente și speciale) aplicate 

diferit în funcție de direcția de producție. 

 

 

Colocviu 

 

 

Tăieri de formare în câmp 

 

Tăieri de formare în câmp 

 

Tăieri de fructificare  

 

Tăieri de fructificare 

 

Conducerea și legarea coardelor 

 

Lucrări în verde curente 

 

Lucrări în verde speciale 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

3 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

2 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

2 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
Bibliografie Obligatorie: 
Nastasia Pop, 2011, Indrumător de lucrări practice la Viticultură, Ed. EIKON, Cluj-Napoca 
Nastasia Pop, 2010, Viticultură generală, Ed. EIKON, Cluj-Napoca 
Martin, T.,A. Oprea,1988, Tăierea şi conducerea viţei de vie, Ed. CERES, Bucureşti. 
Târdea, C., Liliana Rotaru, 2003, Ampelografie, vol I si II, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 
 Irimia L-M.,2006, Influenţa tăierilor cu elemente scurte de rod asupra potenţialului vegetativ şi de producţie la soiurile de viţă de vie 
pentru struguri de vin, din centrul viticol Avereşti, podgoria Huşi, rezumat teza doctorat. 

Bibliografie Facultativă: 
Oprea Şt., 2001, Viticultură, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
Oşlobeanu M., şi colab., 1980, Viticultură generală şi specială, EDP Bucureşti 
sites and magazines 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor 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 ţară şi în 

străinătate la unităţi de profil, prin schimburi interprofesionale, pentru a lua contact cu cele mai recente realizări şi 

tehnologii  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 caractersiticile de cultivare pentru soiurile de 

struguri pentru vin și pentru masă 

Cunoașterea caracteristicilor generale a sistemelor de cultură și 

formelor de conducere în viticultura modernă 

Sumativă 

 (E) 
70% 

10.5. Seminar 

/Laborator  

Însuşirea deprinderilor de a efectua tăierile de formare și 

fructificare pentru soiurile de struguri pentru vin și masă 

Cunoaște practic efectuarea lucrărilor în vere curente și speciale 

Continuă 

 (VP) 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la colocviu este conditie de promovabilitate. 
 

1Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat  
2Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată), 

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză); 
3Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), 

 DO (disciplina optională), DF (disciplina facultativă). 
4Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. NASTASIA POP 

Titular lucrări laborator/seminar 

Prof. dr. NASTASIA POP 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209020108 

 

 

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) MASTER 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei DERIVATE ŞI SUBPRODUSE VITICOLE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.  dr.  BUNEA CLAUDIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.  dr.  BUNEA CLAUDIU 

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

Sumativă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 S 

Obligativitate3 DI 

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

 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Oenologie, Viticultură, Ampelografie  

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la noţiuni fundamentale de chimie, biochimie, 

tehnologia prelucrării produselor horticole 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii 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 inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispozitie de către disciplina de profil si în unităţi 

de cercetare şi producţie din zonă în cadrul unor schimburi interprofesionale. 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 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 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

3.4.4. Tutoriala 22 

3.4.5. Examinări 20 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 122 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Capacitatea de a înţelege modul de organizare a unui complex viti-vinicol.  

Capacitatea de a înţelege tehnologia de preparare şi condiţionare a mustului.  

Capacitatea de a înţelege tehnologiile de obţinere a diferitelor tipuri de vin şi a distilatelor din vin. 

Însuşirea cunoştinţelor referitoare la valorificarea produselor secundare din industria vinicolă. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru 

Capacitatea de a lucra în echipă 

Realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism 

Capacitatea de a înţelege condiţiile necesare pentru a-şi putea iniţia şi dezvolta propria afacere. 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea tehnologiilor de producere a vinurilor speciale şi a derivatelor din 

must şi vin în scopul cunoaşterii calităţii acestora, în vederea comercializării 

corecte sau posibilităţii de control, pentru specialişti. Valorificarea produselor 

secundare din industria vinicolă. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască modul de  efectuare practică a tuturor tehnologiilor de producere a 

băuturilor din must şi vin. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

1. Tehnologia preparării sucului de struguri  

2. Tehnologia preparării mustului tăiat şi mustului 
concentrat  

3. Tehnologia preparării vinurilor spumante  

4. Tehnologia de preparare a vinurilor spumoase şi 

aromatizate 

5. Tehnologia de producere a vinurilor de tip oxidativ 

6. Tehnologia obţinerii distilatelor din vin 

7. Valorificarea produselor secundare din industria vinicolă 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 
Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1/2 prelegere – 1 oră  

 
1/2 prelegere – 1 oră 

1+1/2 prelegeri – 3,5 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1+1/2 prelegere – 3,5 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr de ore – 14  
1.  Prepararea sucului de struguri  

2.  Prepararea mustului tăiat şi concentrat 

3.  Prepararea vinului spumant 

4.  Distilarea vinului materie primă 

5.  Pregătirea şi învechirea distilatului 

6.  Analiza produselor secundare 

7.  Colocviu 

Prezentarea teoretică a lucrărilor 

practice 
Operaţiuni fizico-chimice specifice 

Operaţiuni fizico-chimice specifice 

Deplasări şi vizite la unităţi de 

profil specializate. 

Deplasări şi vizite la unităţi de 

profil specializate. 

Observaţii 

 
1lucrare (2 ore/lucrare) 

1lucrare (2 ore/lucrare) 

2lucrări (2 ore/lucrare) 

1lucrare (2 ore/lucrare) 

1lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
Bibliografie Obligatorie: 
Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 

Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenochimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
Târdea Constantin, Sârbu Ghe.,  Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi;  

Bibliografie Facultativă: 
Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 

Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 
Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti 
Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti 

Popa A., Teodorescu S., 1990, Microbiologia vinului, Ed. Ceres, Bucureşti 

Zugravu L., colab., 1984, Tehnologia vinurilor speciale, Ed. Tehnică, Bucureşti 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţiilor 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 ţară şi în 

străinătate la unităţi de profil, prin schimburi interprofesionale, pentru a lua contact cu cele mai recente realizări şi 

tehnologii  în domeniu. 
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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 Cunoaşterea tehnologiei preparării sucului de struguri ,a 

mustului tăiat şi a mustului concentrat. 

Cunoaşterea tehnologiei preparării vinurilor spumante  

Cunoaşterea tehnologiei de preparare a vinurilor spumoase 

şi aromatizate 

Cunoaşterea tehnologiei de producere a vinurilor de tip 

oxidativ 

Cunoaşterea tehnologiei obţinerii distilatelor din vin 

Valorificarea produselor secundare din industria vinicolă 

 

Sumativă 

 (E) 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

10.5. Seminar 

/Laborator  

Însuşirea deprinderilor privind tehnologia de  obţinere 

băuturilor din must. 

Cunoştinţe practice referitoare la tehnologia producerii 

băuturilor speciale (spumante, spumoase, aromatizate-

vermut, bitter, pelin şi a celor licoroase) 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la colocviu este conditie de promovabilitate. 
 

1Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenta/Master/Doctorat  
2Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată), 
PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză); 
3Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie),  
DO (disciplina optională), DF (disciplina facultativă). 
4Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. BUNEA CLAUDIU 

Titular lucrări laborator/seminar 

Conf. dr. BUNEA CLAUDIU 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. BUNEA CLAUDIU 

 



Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209020107 

 

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 şi Peisagistică  
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) Master 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Ştiinţe horticole 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Derivate şi subproduse pomicole 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Rodica Maria Sima 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

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

disciplinei 
Continut2 S* 
Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Pomologie, Pomicultură, Biochimie,  Botanică, Tehnologia produselor horticole 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la speciile și soiurile de pomi fructiferi 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 14 
3.4.5.Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 122 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 5 

 1 



6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de obţinere a derivatelor şi subproduselor din fructe; 
Organizarea şi managementul fermelor de industrializare fructe; 
Dezvoltarea unei filiere pe subproduse şi derivate din fructe; 
Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea subproduselor şi derivatelor pomicole şi aprecierea 
calităţii acestora; 
Asigurarea serviciilor de consultanţă în domeniul industrializării fructelor. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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 a disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-și însușească cunoștințele referitoare la obţinerea derivatelor şi 
subproduselor din fructe 

7.2. Obiectivele specifice Înţelegerea aspectelor  generale  privind valorificarea  prin prelucrare industrială  
a fructelor; 
Însuşirea tehnologiilor de conservare prin deshidratare, concentrare; 
Însuşirea tehnologiilor produselor semiindustrializate din fructe; 
Însuşirea tehnologiilor de obţinere a distilatelor din fructe. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
1. Aspecte  generale  privind valorificarea  prin 
prelucrare industrială  a  produselor pomicole 
1.1. Fluxul tehnologic general de industrializare a 
produselor horticole 
1.2.Materii prime şi auxiliare folosite la 
prelucrarea industrială a produselor pomicole 
2. Tehnologia produselor semiindustrializate din 
fructe 
3.Tehnologia conservării produselor pomicole prin 
deshidratare 
3.1.Aspecte generale privind procesul deshidratării 
3.2. Factorii care influenţează deshidratarea 
3.3. Sisteme şi instalaţii de deshidratare 
3.4. Ambalarea produselor deshidratate 
3.5. Depozitarea produselor deshidratate 
3.6. Obţinerea produselor deshidratate la nivel 
gospodăresc 
4. Conservarea  produselor pomicole prin concentrare 
4.1. Termoconcentrarea 
4.2. Crioconcentrarea 
4.3. Concentrarea prin osmoză inversă 
4.4. Produse negelificate 
5. Distilate din fructe, noţiuni generale 
6.Tehnologia distilării materiilor prime şi 
redistilarea produselor alcoolice brute 
6.1. Procesul tehnologic de fabricare a ţuicii 
6.2. Procesul tehnologic de fabricare a rachiului 
din diferite fructe 
6.3. Redistilarea 

Metode de predare 
 

Prelegerea, conversaţia euristică, 
observaţia, învăţarea prin 
descoperire dirijată, 
problematizarea, modelare, 
demonstraţie, exerciţiu, studiu de 
caz.  

Observaţii 
 

2 prelegeri (2 ore) 
 
 
 
 
 

1 prelegere (1 oră) 
 

4 prelegeri (4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 prelegeri (4 ore) 
 
 
 
 

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

 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

1. Compoturi, gemuri, dulceţuri din fructe 
2. Procesul tehnologic de fabricare a 

rachiului de mere şi pere 

 
Prezentarea aspectelor practice 
legate de tematica specifică 
lucrărilor practice de derivate şi 
subproduse din fructe, punând 

 
 

2 şedinţe 
2 şedinţe 
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3. Fabricarea rachiurilor naturale cu 
tehnologie specială 

4. Ţuica superioară 
5. Şliboviţa 
6. Rachiu superior de caise 
7. Depozitarea, îngrijirea, conservarea şi 

ameliorarea distilatelor 

accent pe formarea deprinderilor şi 
abilităţilor specifice disciplinei 
 
 

2 şedinţe 
 

2 şedinţe 
2 şedinţe 
2 şedinţe 
2 şedinţe 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. SIMA R., 2020. Note de curs. 
2. BECEANU D. şi colab., 2008. Fructe, legume şi flori. Ed. M.A.S.T. 
3. MITRE V., 2007. Pomologie. Ed. Todesco, Cluj-Napoca  

 
Bibliografie Facultativă:  
        1.Stănciulescu Gh. şi colab.,1975. Tehnologia distilatelor alcoolice din fructe şi vin. Ed. CERES. 

 
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 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 tehnologiilor de obținere 
a derivatelor și subproduselor din 
fructe, valorificarea fructelor prin 
prelucrare industrială. 

Verificare pe parcurs din 
tematica prezentată la cursuri 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Întocmirea unui referat de 
documentare în tematica disciplinei Susținere de referat 50% 

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 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. Dr. Rodica Maria Sima 

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

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 
Conf. Dr. Claudiu Bunea 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV form 0209010103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică  

1.4.Domeniul de studii Horticultura 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Stiinte Horticole 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Sisteme informatice în horticultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. Dr. Rodica Sobolu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
S 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Matematica si statistica biologica 

4.2. de competenţe Cunostinte elementare de utilizare a calculatorului 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Laboratorul se desfasoara interactiv. Studentii pot adresa intrebari referitoare la 

continutul expunerii. Ei vor desfasura activitati individuale pe baza problemelor 

prezentate pe fise de lucru. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 

adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 din care: 3.2. curs - 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 15 

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

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

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 11 

3.4.6. Alte activităţi  15 

3.7. Total ore studiu individual 86 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

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

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

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

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

condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 

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

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

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

internaţională 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Studenţii trebuie să aplice metode statistice în cercetările lor în scopul de a 

răspunde unor întrebări de tipul: ce test statistic se potiveşte într-un anumit 

context? Cum se interpretează rezultatul obţinut?  

Studenţii vor ilustra conceptele teoretice  utilizând aplicaţii practice. 

Studentii vor efectua procesari statistice ale datelor experimentale culese din 

domeniul horticol cu ajutorul softului R-Statisctics  

7.2. Obiectivele specifice Sa intrepreteze rezultatele obtinute in urma procesarilor statistice din punct de 

vedere practic si sa formuleze concluzii utile pentru domeniul in care se 

pregatesc. 

 

8. Conţinuturi 

 

Cursuri: -   

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Instalarea si incarcarea pachetelor in R-Statistics. 

Prezentarea pachetului R-cmdr. Crearea unui fisier cu 

date.  Importul fisierelor de tip Excel, SPSS, Acces in R-

Statistics. 

 

Instalarea si incarcarea pachetelor cu date specializate in 

cercetarile horticole. Incarcarea fisierelor si citirea 

datelor  din fisierele incarcate. Statistica descriptiva. 

Grafice. Distributii. 

 

Verificarea distribuirii normale a datelor. Testul 

Shapiro-Wilk, QQ Plot. Analiza graficului de tip Box 

Plot. 

Testul t. Testul Wilcoxon. Omogenitatea dispersiilor. 

Testul F si testul Bartlett. 

 

Analiza variantei. Testul Kruskal-Wallis. 

  

 

Testul χ2 de independenta si de concordanta. 

 

 

Corelatii si regresii 

 

 

Teste de comparatie multipla. Procedura Tukey si 

procedura Dunnett. 

 

 

Exemplificare, problemetizare, 

Aplicatii practice 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

 

 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri  

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri. 

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri.  

 

Exemplificare, discutii 

dezbateri. 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

 

2 lucrari de laborator 

 

Bibliografie Obligatorie: 
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1. R-manual for Biometry 

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

3. R-project.org 

 

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 - - 

 

 

 

- 

 

10.5. Seminar/Laborator  Prezentare Proiect Examen (E) 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa la lucrarile practice la nivel acceptabil. 
 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

                                     - 

Titular lucrari laborator/seminarii      

Conf. Dr. Rodica Sobolu  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea 

 

 


	Master SH_Fise discipline_anul I_RO
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209010101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură şi Peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Ştiinţe horticole
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
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	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
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	3.4.5.Examinări
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	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	108
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	150
	3.9. Numărul de credite4
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	0209010106_Cultura legumelor in sistem ecologic.pdf
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	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultura
	Horticultura si Peisagistica 
	1.3. Departamentul
	Horticultura
	Master
	1.6. Specializarea/ Programul de studii

	Ştiinţe horticole
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6. seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	48
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	40
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	28
	3.4.4.Tutoriala
	26
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	152
	3.8. Total ore pe semestru
	180
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0209010114_Etica si integritate academica.pdf
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0209010114
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	D.P.P.D.
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Master
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	I.F.
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	-
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	21
	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
	15
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	15
	3.7. Total ore studiu individual
	86
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4



	Master SH_Fise discipline_anul II_RO
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0209010101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Horticultură
	Horticultură şi Peisagistică
	1.3. Departamentul
	Horticultură
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Ştiinţe horticole
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	30
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	8
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	108
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6
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