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Nr.__________din _________  Formular USAMV–CN- 0207010101 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

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

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Noţiuni învăţate în liceu 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la calculele matematice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. În cazul predării on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie parcurgerea materialului didactic care conţine fiecare 

temă în parte. Se lucrează la tablă, studiu individual în bancă. Se abordează 

exemple care să ilustreze materialul didactic predat la curs.. Disciplina academica 

se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În cazul predării on-line se 

adaptează metodele de predare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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C1 Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări 

inginereşti. Utilizarea argumentată a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din matematică, pentru 

explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

C
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CT1 Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea noţiunilor şi rezultatelor de bază din algebra liniară. Studiul 

geometriei analitice în plan şi în spaţiu. Studiul curbelor şi al suprafeţelor, 

caracterizarea acestor noţiuni. Utilizarea în aplicaţii. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea deprinderilor de calcul necesare stǎpânirii raţionamentului matematic;  

înţelegerea teoriei intrinseci a matematicii cu ajutorul exemplelor practice; 

adecvate;  aplicarea noţiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor 

probleme specifice şi modelarea unor procese. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

Elemente de algebră: 

Matrice şi operaţii cu matrice 

Analiza combinatorie. Binomul lui Newton 

Determinanti, matrice inversabile si regula lui Cramer 

Rangul unei matrice 

Sisteme de m ecuatii liniare cu n necunoscute 

Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

Elemente de geometrie analitică în plan: 

Vectori, operaţii cu vectori 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Dreapta în plan Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Conice Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Elemente de geometrie analitică în spaţiu: 

Coordonate în plan şi în spaţiu 

Vectori, operaţii cu vectori în spaţiu 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Planul  în spaţiu. 

Dreapta in spaţiu 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Cuadrice. Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

Elemente de geometrie diferenţială: 

Elemente de analiză vectorială  

Curbe în plan  

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Curbe în spaţiu Prelegere - Exemplificare 2 prelegeri 

Suprafeţe Prelegere - Exemplificare 2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Matrice şi operaţii cu matrice 

Analiza combinatorie. Binomul lui Newton 

Determinanti, matrice inversabile şi regula lui 

Cramer 

Rangul unei matrice 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

2 seminarii 
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Sisteme de m ecuatii liniare cu n necunoscute 

Vectori, operaţii cu vectori Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Dreapta în plan Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Conice Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Coordonate în plan şi în spaţiu 

Vectori, operatii cu vectori în spaţiu 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

Testare 

1 seminar 

Planul  în spaţiu. 

Dreapta în spaţiu 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Cuadrice. Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

2 seminarii 

Elemente de analiză vectorială 

Curbe în plan  

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

Testare 

1 seminar 

Curbe în spaţiu Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

2 seminarii 

Suprafeţe Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

2 seminarii 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Pop Ioana, Liana Stanca, Matematici generale, Algebră liniara, geometrie analitica şi diferentiale, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca, 2013.
2. Pop Ioana, Stanca Liana, Matematici generale, Editura DigitalData, Cluj - Napoca, 2011.

Bibliografie Facultativă: 
1. Pop  Maria S, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială ,vol.1,Ed.CUB PRESS 22, Baia Mare 1998, ISBN 973-98169-5-9
2. Pop Maria S , Tascu  I. , Algebră liniară, geometrie analitică si diferenţială, Ed Risoprint 2007, ISBN:978-973-751-636-7

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de 

afaceri. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipurilor de probleme 

prezentate la curs şi exemplificate la 

seminar – examen scris 

Examen scris si oral 

60% 

10.5. Seminar/Laborator 2 verificări în timpul semestrului – 

subiecte similare cu problematica de 

Verificare pe parcurs 40% 
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la lucrări practice 

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. Ioana Pop 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Asist. dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010102 

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 Masuratori terestre si Stiinte Exacte 
1.4.Domeniul de studii Horticultura 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Analiza Matematica I 

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

Lector dr. Rus Cristina Olimpia 

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

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte elementare de matematica 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Tabla, proiector, tableta grafica. Cursul este interactiv , studentii pot adresa 

intrebari referitoare la continutul expunerii. Disciplina universitara impune 
respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La seminar, studentul trebuie sa aiba notitele de curs sau elemente din bibliografia 
obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor desfasura activitati 
individuale pe baza problemelor prezentate la inceputul seminarului si vor urmari 
in paralel rezolvarile prezentate pe tabla de alti colegi.  Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și platformelor online 
utilizate. 

6. Competenţe specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
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es
io

na
le

 

Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din matematică, statistică, fizică și 
de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice 
Identificarea și descrierea metodelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor geospațiale 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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 ingineriei geodezice. 
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 Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de 
bază din analiza matematică. Însușirea și aplicarea logică, corectă și riguroasă a 
aparatului matematic studiat. 

7.2. Obiectivele specifice Intelegerea conceptelor analizei matematice si aplicarea in rezolvarea 
problemelor specifice domeniului ingineriei geodezice, studiilor de caz, în 
vederea explicării unor fenomene sau procese specifice domeniului.  
Stabilirea în cadrul proiectelor, a ipotezelor corecte de calcul, respectând 
regulile impuse. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Funcţii reale de variabile reale. Funcţii elementare. 

Şiruri.  Limita unei funcţii. 

Continuitate şi derivabilitate. Reguli de derivare. 
Teoreme de bază ale calculului diferenţial. Aplicaţii ale 
derivatelor. Reprezentarea grafică a funcţiilor.   

Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale. 

Rolul derivatelor in studiul functiilor. Extremele 
funcţiilor de mai multe variabile. Extreme condiţionale. 
Probleme practice 

Interpolări şi ajustări. 

Diferenţiala unei funcţii de o singură variabilă. 
Diferenţiala de ordin superior. Diferenţiala funcţiilor de 
mai multe variabile. 

Serii numerice. Serii de puteri. Serii Taylor. 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere 

Prelegere- discutii-exemplificare-
problematizare 

Prelegere 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere 

Observaţii 

2 prelegeri 

1 prelegere 

4 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 
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Formula lui Taylor pentru funcţii de mai multe variabile. Prelegere- discutii-exemplificare 
1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Determinarea domeniului maxim de definitie al unei 
functii reale data explicit. Distingerea unor clase 
importante de functii pornind de la exemple si 
contraexemple 

Calculul limitelor de siruri si de functii, in mod special 
in cazurile exceptate 

Studiul continuitatii si al derivabilitatii unor functii reale 
date explicit. Derivatele functiilor elementare. Studilor 
proprietatilor functiilor derivabile. Identificarea si 
rezolvarea unor probleme practice cu ajutorul 
derivatelor.Verificarea verosimilitatii rezultatului si 
interpretarea acestuia. 

Trasarea corecta a graficului unei functii reale prin 
studiul prealabil, etapizat al variatiei functiei. 

Stabilirea domeniului de definitie si calculul derivatelor 
partiale in cazul functiilor de doua variabile. 
Determinarea extremelor acestor tipuri de functii. 

Aproximarea si interpolarea functiilor pornind de la 
perechi de valori numerice concrete, cu ajutorul 
metodelor expuse la curs. Analiza erorii aproximarii. 

Calculul diferentialei in cazul unei functii de o variabila 
respectiv in cazul functiior de mai multe variabile. 

Dezvoltarea in serie Taylor a functiilor de o variabila 
respectiv a functiilor de mai multe variabile. Analiza 
restului. 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

Exemplificare, discutii 
dezbateri 

1 lucrare de laborator 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

3 lucrari de laborator 

 1 lucrare de laborator 

 1 lucrare de laborator 

 1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

2 lucrari de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Notitele de curs si seminar
2. Ioana Pop,Rodica Sobolu, Florica Matei, Cristina Rus, Maria Micula, Elemente de analiza matematica, Ed. Academic Pres,

2009, Cluj-Napoca
3. Micula Maria, R. Sobolu, F. Matei, I. Pop, C. Rus – Analiză matematică, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2008.
4. Andreica D., Duca D.I., Purdea I., Pop I. – Matematica de bază, Ed. Studium, Cluj-Napoca, 2002.
5. Blaga P., Mureşan A.S. – Matematici aplicate în economie, vol. I, II, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996.
6. Blickensdőrfer-Ehlers A., Eschmann W.G., Neunzert H., Schelkes K.- Analysis 1, Analysis 2, Springer - Verlag Berlin –

Heidelberg - New York, 1982.
7. Demidovici B.P. – Culegere de probleme şi exerciţii de analiză matematică, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1956.
8. Duca D.I., Duca E. – Analiză matematică, Culegere de probleme, Ed. GIL, Zalău, 1999.
9. Fihtenholt G.M. – Curs de calcul diferenţial şi integral, vol. I,II,III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1963, 1964, 1965.
10. Nicolescu M. – Analiză matematică, vol. I, II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1957, 1958.

Bibliografie Facultativă: 
1. Rosculet M. şi col. – Culegere de probleme de analiză matematică, Ed. D.P., Bucureşti, 1968.

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 in domeniul proiectarii si executiei unde 
intalnesc diverse tipuri de probleme practice si formuleaza model matematic al acestora. Studentii intocmesc planul de 
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rezolvare al modelului matematic, realizeaza acest plan, au o privire retrospectiva asupra solutiei obtinute, inclusiv 
verificarea verosimilitatii rezultatului, interpretarea acestuia, eventual gasirea unei solutii mai simple, mai clare. 

10. Evaluare

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Insusirea notiunilor de baza expuse la 
curs, identificarea si  incadrarea unor 
tipuri de probleme in clasa 
corespunzatoare. Probleme practice 

Examen. Rezolvarea 
problemelor specifice 

disciplinei. Fiecare student va 
avea subiect distinct, dar cu 
acelasi grad de dificultate. 

80% 

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

Implicarea activa si voluntara 20% 

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

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

Data completării 
8.09.2020 

Titular curs 
 Lect. dr. Rus Cristina Olimpia 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. dr. Rus Cristina Olimpia 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Prof. dr. Matei Florica 



Nr.__________din _________     Formular USAMV  0207010104 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 
1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Fizică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef. lucrari dr. Andronie Luisa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucrari.dr. Andronie Luisa 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare sumativa 
2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 33 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 3 

http://horticultura.usamvcluj.ro/catedre/catedra-vi-masuratori-terestre-si-stiinte-exacte


4.1. de curriculum Matematică, 

4.2. de 

competenţe 
 Informatica, desen tehnic 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. 

Studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  

obligaţia de a respecta orarul destinat cursului. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

La 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. 

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

respectarea continutului din fisa disciplinei 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e

Dirijarea activităţii fenomenelor fundamentale fizicii  cu aplicare practică ţinând cont de procesele ce 

au loc in mediul înconjurător. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le Creaza studentilor aptitudini pentru urmarirea, descrierea si intelegerea fenomenelor din orice domeniu 

de activitate  

Participarea la activităţile de cercetare prin implicarea studenţilor la experienţele din cadrul proiectelor 

interdisciplinare.  

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fenomenele fizice  

Dezvoltarea aptitudinilor şi a spiritului creativ în vederea formării unor 

specialişti în domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea legilor şi principiilor fizicii  

Studierea efectelor factorilor fizici (temperatură, presiune, radiaţii, câmp 

electric, câmp magnetic, câmp gravitaţional etc) asupra dezvoltării şi 

funcţionării biosistemelor; 

Cunoaşterea tehnicilor şi metodelor utilizate în studierea fenomenelor 

fizice; 

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de termodinamică clasică şi 

înţelegerea comportării sistemelor deschise din punct de vedere al 

termodinamicii; 

Studierea noțiuniilor fundamentale de electricitate și optică; 



8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 

 Noțiuni de mecanică a  punctului material

 Principi și teoreme din mecanica fizică.

 Mișcări: rectilinie, circulară, oscilatorie.

 Unde mecanice stationare, armonici

 Noțiuni de termodinamică. Sisteme, parametri

de stare şi procese termodinamice.

 Principiul I al termodinamicii-legea

conservării energiei.Entalpia. Legea lui Hess.

 Principiul II al termodinamicii. Entropia.

 Principiul III al termodinamicii. Legea lui

Nemst. Interpretarea statistică a entropiei

 Structura moleculară a materiei. Stări de

agregare ale materiei, proprietăți, legături.

 Campul electric, legea lui Coulomb.

 Corpuri izolatoare, conductoare,

semiconductoare.

 Campul magnetic, inducția magnetică.

 Notiuni de optică geometrică
 Oglinzi, lentile

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

 Noţiuni de tehnică şi securitatea muncii în

laboratorul de fizică. Prezentarea şi

organizarea lucrărilor de laborator. Mărimi

fizice. Sisteme de unităţi.

 Noţiuni de calcul al erorilor, trasarea graficelor

 Determinarea dimensiunilor şi masei corpurilor

Studierea mărimilor fizice 

şi a unităţilor fundam. 

Calcule şi prelucrare 

statistică a rezultatelor; 

determinarea erorilor din 

timpul experienţelor 

Utiliza instrumente de 

măsură adecvate, ca de 

exemplu: şublerul şi 

şurubul micrometric, 

balanta 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborato 

2 lucrari laborator 



 Determinarea indicelui de refracţie al lichidelor

 Determinarea concentraţiei unei soluţii printr-o

metodă colorimetrică

 Determinarea distantei focale a lentilelor

convergente

 Efectul Hall

Determinarea fortelor electromegnetice 

 Colocviu de laborator

Indicele de efracţie prin 

metode optice 

Concentraţiile prin metodă 

colorimetrică, adica de 

comparare 

Determinarea distantei 

focale prin metoda directa 

si prin metoda directa 

Un conductor sau 

semiconductor, traversat de 

un curent electric supus 

acțiunii unui cîmp magnetic 

perpendicular pe direcția 

curentului  

Evidenţierea 

comportamentului a doi 

conductori străbătuţi de 

curenţi electrici, aflaţi la 

distanţă mică unul de 

celălalt 

Colocviu 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. L. Andronie , Indrumator de lucrari practice specializarea biotehnologii , Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2014

2. L. Andronie , Indrumator de lucrari practice specializarea zootehnie , Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2014

3. G. Ţarălungă, Biofizică şi meteorologie – Curs ,Ed. Todesco,Cluj-Napoca, 2003

4. G.  Ţarălungă, Biofizică moleculară şi celulară, Ed.Todesco, Cluj-Napoca, 2002

5. R. Bozac, C. Trifan, Lucrări practice de biofizică, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 1996

6. H. R. Criveanu, G. Ţarălungă, Elemente de fizică şi meteorologie aplicate la biosisteme, Editura Digital Data, Cluj-

Napoca, 2004.

Bibliografie Facultativă: 
1. R. Bozac, Curs de biofizică, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 1989

2. C. Dimoftache, S. Herman, Elemente de biofizică, Ed. Cerres, Bucureşti, 1995

3. E. Dragomirecu, L.Enache, Biofizică, EDP, Bucureşti,1993

4. C. A. Dissescu, I. Luca, M.Tudor, M. L.Dăbulescu, D. Georgescu, V. Şoltuz, Fizică şi climatologie agricolă,EDP,

Bucureşti,1971.

5. A. Popescu, Fundamentele biofizicii medicale, vol.I.,Ed. ALL, Bucureşti, 1994

6. M. Blank, Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, San Francisco Press.Inc., 1993

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 



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

practice, cadrele  didactice participă la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de profil din consorţiul 

USAMV-urilor şi nu numai. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii 

prezentate 

 la curs 

Examen scris 60% 

10.5. 

Seminar/Laborator 

Cunoaşterea tematicii 

prezentate 

la lucrările practice 

Activitate la lucrări practice şi 

rezultate la colocviul de 

laborator  

Referate de specialitate  

Rezultatele testelor  

20% 

10% 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( 

disciplina fundamentala), DD 

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

DO 

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef lucrari.dr.Andronie Luisa 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrari.dr.Andronie Luisa 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr.Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010105 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf dr. ing. Molnar Adrian 

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

evaluare Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum GEOMETRIE PLANA SI IN SPATIU 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

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

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de învățământ 42 3.5. din care: curs 28 3.6. 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 5 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

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

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

tehnologice de producţie 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

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

cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii 

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

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

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

interpretare a desenelor 

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

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

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1.Sistme de proiecţii

Proiecţia centrală (perspectiva) – reprezentarea in proiectie 

centrala a punctului, a dreptei si a curbei. 

Proiecţia paralelă. Proiecţia paralelă oblică  a punctului, a 

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

dreptei si a curbei. 

2. Dubla proiecţie ortogonală

Împărţirea spaţiului  Sistemul de proiecţie Monge. 

Epura punctului.  Alfabetul punctului.  

3.Tripla proiecţie ortogonală

Reprezentarea în epură 

Poziţii particulare ale punctelor. 

4. Reprezentarea dreptei pe planele de proiecţie.

Urmele dreptei. Traseul dreptei. 

5. Poziţii particulare ale unei drepte faţă de planele de

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

cu doua plane de proiectie. Vizibilitatea in epura. 

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

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

drepte disjuncte.     

7. Reprezentarea planului

Urmele planului. Urmele planului determinat de 2 drepte 

concurente si de 2 drepte paralele.     

Drepte particulare ale unui plan. 

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

de proiectie; plane perpendiculare pe un plan de proiectie; 

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

10. Metodele geometriri descriptive. Metoda rabaterii, metoda

rotatiei  şi metoda schimbării planelor de proiecţie. 

11. Reprezentarea poliedrelor.

Reprezentarea suprafetelor prismatice; 

Reprezentarea suprafetelor piramidale; 

Reprezentarea suprafetelor de revolutie. 

12. Reprezentarea şi notarea vederilor în desenul tehnic.

Dispoziţia vederilor. Stabilirea numărului de proiecţii. 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Reprezentarea pe epură a punctului in pozitie oarecare si puncte

simetrice faţă de planele de proiecţie.  - 2 planşe la scară, format A4. 

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

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

perpendiculare -   planşă la scară format A4. 

4. Reprezentarea planului determinat de 2 drepte concurente si

determinat de 2 drepte paralele -  2  planşe la scară format A3. 

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

scară, format A3. 

6. Metodele geometriei descriptive - 2 planşe la scară format A3.

7. Reprezentarea poliedrelor - 2 planşe la scară format A3.

Planşe individuale 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

Planşe individuale 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Materialul predat în timpul orelor de curs; 

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

3. SORIN STĂNILĂ, (2009), Geometrie Descriptivă ş Desen Tehnic, Ed. Risoprint Cluj Napoca; 
1. SOPA, S., MIHAIU, I.,STÃNILÃ, S. (1998), Geometrie Descriptivã Si Desen Tehnic, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca;

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

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

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

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

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Reprezentarea în proiecţie ortogonală a 

elementelor geometrice: punctul, dreapta, 

planul şi corpurile geometrice. 

Poziţii particulare ale elementelor 

geometrice, 

Metodele geometriei descriptive. 

Dispoziţia normală a vederilor şi 

denumirea acestora. 

Modul de executarea a schiţei. 

Modul de executare a  desenului la scară. 

Verificare pe parcurs 

75% 

10.5. Laborator Reprezentarea pe triedrul de proiecţie şi în 

epură a elementelor geometrice simple 

(punct, dreaptă, figuri plane, corpuri 

simple). 

Reprezentarea corpurilor prin desene 

tehnice.Interpretarea desenelor. 

Se realizează planşe pe formate A4, 

A3 pe baza temelor primite 

individual.  

Fiecare planşă se predă şi se 

notează de către cadrul didactic. 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

planşe şi obtinerea notei de trecere pe fiecare planşă  este conditie de promovabilitate. 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. ing. Sorin Stănilă 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. ing. Adrian Molnar 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

 Prof. Dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010110 

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 Masuratori terestre si Stiinte Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Informatică aplicată 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

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 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematici generale 

4.2. de competenţe Studentul trebiue sa aiba cunostinte elementare de utilizare a calculatorului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor puse la dispozitie si descrise in 

fisele primite. Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 

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 5 

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

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

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 19 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite
4 3 
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lucrarilor. 

6. Competenţe specifice acumulate
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Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice. 

Selectarea şi evaluarea de software dedicat şi mijloace CAD şi GIS pentru aplicaţii inginereşti de topografie, 

geodezie, fotogrametrie, astronomie, cadastru, inclusiv în domeniul proiectării și execuției. 

Întocmirea de planuri şi hărţi cu respectarea legislației și a normelor tehnice din domeniu; modelul digital al 

terenului. 

Reprezentarea suprafeţelor terestre pe hărţi şi planuri, utilizând tehnici și tehnologii specifice 
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Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor 

de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice. 

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

condiţiile asumării  de roluri specifice  diferitelor niveluri ierarhice. 

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

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

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

internaţională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare tehnici de bază şi tehnici avansate în 

utilizarea uneltelor de calcul tabelar  precum şi a limbajului de programare 

necesar creării unor macrouri utile în gestiunea informaţiilor utilizate în 

domeniul în care se pregătesc. 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga noţiunile dobândite în cadrul calcului tabelar. 

Sa poata alege metoda care se foloseşte în funcţie de datele de intrare. 

Sa poată interpreta rezultatele şi prin analogie să utilizeze metodele învăţate 

ulterior în alte situaţii similare. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

Elemente de tehnoredactare – Word; realizarea 

prezentărilor ȋn Power Point 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Personalizarea aplicaţiei Excel; Utilizarea operatorilor 

aritmetici; Formatarea tabelelor;Funcţii corespunzătoare 

operatorilor aritmetici; Funcţii de tip sumă 

Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

Calculul mediei; Funcţii trigonometrice; Calculul ariilor şi 

volumelor. Aplicarea funcţiilor predefinite în Excel în 

scopul efectuării unor calcule topografice/geodezice. 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Reprezentarea datelor în format grafic ; Reprezentări 

grafice ale funcţiilor. Grafice dinamice 

Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

Calcul matricial ; Goal Seek Prelegere – Discuţii 1 prelegeri 

Utilizarea SOLVER-ului ; Rezolvarea sistemelor de ecuaţii 

liniare ; Probleme de programare liniară ; Probleme de 

transport şi de tip transport 

Prelegere - Discuţii 2 prelegeri 

Crearea listelor personalizate; Baze de date ; Funcţii pentru 

gestionarea bazelor de date ; Funcţii de căutare 

Prelegere - Exemplificare 2 prelegeri 

Ataşare subtotaluri bazelor de date ;Funcţii condiţionale Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Analiza « What – if ? » ; Scenario Manager ; Tabele şi 

grafice pivot 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 

Utilizarea limbajului Visual Basic for Applications  în 

Excel ; Definirea funcţiilor VBA; Definirea macrourilor 

VBA 

Prelegere - Exemplificare 1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Elemente de tehnoredactare – Word; Prezentări Power 

Point 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Personalizarea aplicaţiei Excel 

Utilizarea operatorilor aritmetici 

Formatarea tabelelor 

Funcţii corespunzătoare operatorilor aritmetici 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Funcţii de tip sumă Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Calculul mediilor 

Funcţii trigonometrice 

Calculul ariilor şi volumelor. Aplicarea functiilor 

predefinite ȋn Excel ȋn scopul efectuarii unor calcule din 

domeniul topografic sau geodezic. 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Reprezentarea datelor în format grafic ; Reprezentări 

grafice ale funcţiilor ; Grafice dinamice 

Studiu individual 2 lucrări de laborator 

Calcul matricial; Goal Seek Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Utilizarea SOLVER-ului 

Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare 

Probleme de programare liniară 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Probleme de transport şi de tip transport Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Crearea listelor personalizate 

Baze de date 

Funcţii pentru gestionarea bazelor de date 

Funcţii de căutare 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Ataşare subtotaluri bazelor de date 

Funcţii condiţionale 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Analiza « What – if ? » 

Scenario Manager 

Studiu individual 1 lucrare de laborator 

Tabele şi grafice pivot Studiu individual 

Verificare pe parcurs 

2/3 lucrare de laborator 

1/3 verificare pe parcurs 

Scrierea unor funcii VBA şi a unor macrocomenzi VBA 

ȋn scopul efectuării unor calcule topografice. 

Studiu individual 

Verificarea finală 

2/3 lucrare de laborator 

1/3 verificare pe parcurs 
 Bibliografie Obligatorie:  
Notiţe de curs;   
Pop Ioana – Informatică aplicată- îndrumător lucrări practice, 2014, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

Bibliografie Facultativă: Elemente de informatică forestieră, 2014, AcademicPres, Cluj-Napoca. 

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 in domeniul proiectarii si executiei unde 

intocmesc planuri si harti topografice pornind de la cazuri concrete. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Identificarea  tipurilor de probleme 

prezentate la curs şi exemplificate la seminar 

Verificari pe parcurs 30% 

10.5. Seminar/Laborator 2 verificări în timpul semestrului – subiecte Verificari pe parcurs 70% 
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similare cu problematica de la lucrări 

practice 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

 Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

Titular lucrări laborator/seminarii       

Conf. Dr. Rodica Sobolu  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________       Formular USAMV 0207010112 

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 Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4. Domeniul de studii Geodezie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Desen tehnic și infografică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef de lucrări dr. Lupuț Ioan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef de lucrări dr. Lupuț Ioan 

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

evaluare 
Sumativă 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geometrie – puncte, linii, forme geometrice 2D și 3D; formule de calcul pentru perimetru, 

suprafață – arie, volum. 

4.2. de competenţe Utilizarea instrumentelor de desen și materiale grafice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la modalitățile 

de comunicare ale informațiilor redate într-o grafică plană. Studentul are 

obligativitatea de a nota aspectele referitoare la întocmirea documentațiilor tehnice. 

Vor fi respectate regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne 

sau generale. Termenul examenului este stabilit de comun acord.   

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Se va face o prezentarea teoretică a regulilor și convențiilor stabilite în scopul 

reprezentării grafice în plan a obiectelor din spațiu. Se va pune accentul pe 

dezvoltarea dexterității reprezentării grafice prin desen de mână (liber și utilizând 

instrumente). Pentru transmiterea informațiilor se vor utiliza prezentări în format 

PowerPoint și Word. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 33 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Deținere cunoștințe teoretice și factuale privind reprezentarea grafică: 

-  a formelor de relief prin desen liber – desen de mână; 

- a amplasamentelor (construcțiilor) prin desen liber – desen de mână; 

- a traseelor elementelor de infrastructură prin desen liber – desen de mână. 

Utilizarea logicii, gândirii intuitive și a gândirii creative privind reprezentarea grafică a formelor de relief, 

amplasamentelor (construcții) și a traseelor elementelor de infrastructură. 

Dexteritate în reprezentare grafică liberă - de mână, utilizând instrumente ajutătoare. 

Dexteritate în utilizarea metodelor, materialelor, uneltelor și instrumentelor necesare reprezentării grafice libere –

de mână. 

Responsabilitate. 

Autonomie. 

C
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Să prezinte informații corecte din punct de vedere estetic, epistemologic și etic. 

Să-și dezvolte imaginația. 

Să-și dezvolte creativitatea. 

Să-și îmbunătățească precizia în execuție, pentru desenul executat cu mâna liberă. 

Să caute scrupulozitatea în activitatea profesională privind realizarea pieselor desenate aferente documentațiilor 

tehnice. 

Să desfășoare o muncă organizată. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Comunicarea vizuală a detaliilor din teren: 

 reprezentare grafică a reliefului;

 reprezentare grafică a lucrărilor inginerești.

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de a produce desene tehnice corecte – dexteritate în desenul liber, 

de mână: 

→ Reprezentarea grafică prin: 

 puncte;

 linii;

 formă;

 culoare;

 semne convenționale;

 simboluri convenționale.

→ Cunoașterea regulilor privind: 

 scrierea topografică;

 formatul hârtiei;

 întocmirea  profilelor;

 întocmirea schițelor;

 întocmirea perspectivelor tridimensionale.

Capacitatea de a prezentare grafic informații în funcție de tipul de date, prin: 

 enumerare;

 comparație;

 organigrame;

 serii cronologice.

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Generalităţi

 Definiţie, obiect, scop, importanţă

 Clasificarea desenelor tehnice

2. Instrumente şi materiale utilizate în desenul topografic

şi cartografic 

3. Norme generale la întocmirea desenelor topografice

 Despre standardizare

 Standarde generale utilizate în desenul tehnic:

formatele desenelor tehnice; indicatorul

desenelor tehnice; împăturirea desenelor; tipuri

de linii; cotarea desenelor

 Scări utilizate în desenul topografic şi

Metode de predare 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Observaţii 

2 ore 

6 ore 

2 ore 

4 ore 

4 ore 
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cartografic 

4. Scrierea în desenul topografic şi cartografic

 Norme generale privind scrierea;

 Tipuri de scriere utilizate în desenul topografic

şi cartografic: bloc filiform, bloc, romană şi

cursivă.

5. Sisteme de proiecţie utilizate în desenul cartografic

 Proiecţie stereografică;

 Proiecţia conformă cilindrică transversală

Gauss-Kruger;

 Proiecţia ortogonală folosită în desenele

topografice.

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

. 

5 ore 

5 ore 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

1. Desenarea în creion, în tuş şi la calculator, a

elementelor grafice ce intră în alcătuirea semnelor 

convenţionale. Lucrul cu trusa rotring, cu balustrul şi la 

calculator. 

2.Studiul tehnicilor diferitelor tipuri de scriere (cu mâna

liberă şi automatizată) pentru diferite înălţimi nominale 

şi înclinări diferite: 

 Scrierea bloc;

 Scrierea bloc filiform;

 Scrirea romană;

 Scrierea cursivă

3. Scara grafică simplă şi scara grafică compusă pentru

versante, precum şi scara pantelor. 

4. Semne convenţionale:

 Exerciţii de desenare a semnelor convenţionale

la scara şi în culorile standardizate, pentru un

număr de detalii selectate din atlase, pentru

scări cuprinse între 1:500 şi 1:10000.

Expunere. Reprezentare 

grafică 

Expunere. Reprezentare 

grafică 

Expunere. Reprezentare 

grafică 

Expunere. Reprezentare 

grafică 

2 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

3 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. ***Atlasde semne convenționale – indicații pentru folosirea și desenarea semnelor convenționale.
2. Hoble, A. (2018). Note de curs
3. Leu, I.Nelu, V. Budiu, V. Moca, C.Ritt, Ana Ciotlăuş, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003, Topografie generală şi aplicată.

Cadastru, Ed. Universul, Bucureşti

Bibliografie Facultativă: 
1. Grigore, M. (1979). Reprezentarea grafică și cartografică a formelor de relief. Ed. Academiei, București.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prevederi legislative/normative în vigoare – STAS-uri. Directive/norme europene – ISO. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Va fi testat gradul de însuşire teoretic 

privind noțiunile specifice desenului 

tehnic topografic. 

Examen scris – 

- Subiect teoretic; 

- Problemă  

50% 

10.5. Seminar/Laborator Se va evalua gradul de: 1. Asimilare 

și cunoaștere a normelor și 

convențiilor de reprezentare grafică; 

2. Prezentarea desenelor întocmite; 3.

Reflecție critică și constructivă asupra 

realizării profilelor geomorfologice; 

4. Autonomie și responsabilitate în

efectuarea reprezentărilor grafice. 

Evaluarea portofoliului compus 

din desenele întocmite. 

50% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5) și întocmirea portofoliului (min. 

5). 

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Șef de lucrări Dr. Lupuț Ioan Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucrări Dr. Lupuț Ioan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV 0207010109 

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 Măsurători terestre și științe exacte 
1.4. Domeniul de studii Inginerie geodezica 
1.5. Ciclul de studii1) 

Licenta 
1.6. Specializarea/ Programul de 
studii 

Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Instrumente geodezice şi metode de măsurare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucări dr. Diana Ficior 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucări dr. Diana Ficior 

2.4. Anul de 

studiu 
I 2.5. Semestrul I 

2.6. Tipul de 

evaluare 

Sumativa 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate
3 

DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum 
4.2. de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si 

terminare a cursului. 

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

mobile sa fie inchise. 
5.2. de desfăşurare a 
laboratorului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala sau in echipă cu instrumentele 

topografice  puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 

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

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 

56 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 7 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 
100

3.9. Numărul de credite4 4 



2 

6. Competenţe specifice acumulate
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Sa cunoasca  instrumentele folosite pentru masuratorile geodezice 

Sa inteleaga functionarea aparatelor 

Sa inteleaga  modul de verificare si rectificare a aparatelor 

Sa cunoasca  metodele de măsurare folosite in topografie 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

 Sa demonstreze capacitatea de a lucra in echipa 

Sa poata efectua măsurători topografice în teren  cu diferite tipuri de instrumente clasice si moderne 

Sa demonstreze capacitatea de a  alege cel mai potrivit instrument si cea mai potrivită metodă de măsurare în 

funcție de scopul urmărit 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele privind componentele principale si modul de 

utilizare a intrumentelor si aparatelor topografice , precum si metodele de 

masurare folosite in activitatile geodezice. 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga principiile care stau la baza funcționării aparatelor topografice 

Sa poata efectua verificarea instrumentelor topografie 

Sa cunoasca  modul de funcționare al aparatelor geodezice 

Sa demonstreze abilitatea de a putea  utiliza diferite aparate geodezice 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Clasificarea aparatelor si instrumentelor. Noțiuni de 

optică 

Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor. 

Instrumente pentru măsurarea unghiurilor şi pentru 

determinarea indirectă a lungimilor 

Staţii totale 

Metode de măsurare a unghiurilor 

Metode de masurare a distantelor 

Instrumente pentru determinarea diferentelor de nivel 

Metode de determinare a diferentelor de nivel 
Instrumente de birou 

Metode de predare 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

3 prelegeri– 6 ore 

4 prelegeri – 8 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 
1 prelegere – 2 ore 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

 Prezentarea instrumentelor pentru masurarea directa a 

distantelor. 

Studiul teodolitelor şi tahimetrelor 

Studiul staţiilor totale 

Instrumente pentru nivelment 

Instrumente clasice pentru preluarea si raportarea 

elementelor topografice. Instrumente moderne pentru 

preluarea si raportarea elementelor topografice 

Verificarea cunoştinţelor 

lucrari laborator 

Studiul instrumentelor 

Studiul instrumentelor 

Studiul instrumentelor 

Studiul instrumentelor 

Studiul instrumentelor 

Studiul instrumentelor 

test 

1 lucrare/seminar - 2 ore 

1 lucrare laborator  

5 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

4 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie obligatorie: 

1. Johan Neuner, Gheorghe Badea, Instrumente și metode de Măsurare,  în Măsurători terestre –

Fundamente, vol I, Ed. Matrix Rom, București, 2002

2. Neamtu M, Ulea E., Atudorei M.,Bocean I.-Instrumente topografice si geodezice, Ed.Tehnica,

Bucuresti, 1985

3. Raluca Manea Topografie, ed. a II-a revizuita, Ed. Noua, Bucuresti, 2013

4. Nicolae Bos, Ovidiu Iacobescu, Topografie Moderna, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007

5. Dodoc P.,- Teoria si constructia aparatelor optice, vol 2, Ed. Tehnica, Bucuresti 1989

6. ***  Manualul inginerului geodez vol II, Ed. Tehnică, București, 1973

Bibliografie facultativă: 
1. Johan Neuner, Sisteme de pozitionare globala, Matrix Rom, Buc 2000
2. Rusu A., Bos N.,Kiss A.-Topografie-Geodezie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
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3. Cristescu N., Neamtu M., Ulea V., Sebastian –Taub M.-Topografie, Ed. Didactica si
Pedagogica , Bucuresti 1980

4. Dima N., Padure I., Herbei O. –Topografie miniera –Ed.Corvinul Deva 1996
5. Ghitau D. –Geodezie si gravimetrie geodezica, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti 1983

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la prezentari de aparate 

si instrumente de masurat organizate de firmele de specialitate. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoasterea notiunilor de baza de optica 

Cunoasterea partilor componente si a 

principiului de functionare al principalelor 

instrumente topografice 

Cunoasterea principalelor erori care pot 

afecta aparatele topografice 

Colocviu 

70% 

10.5. Laborator Punerea in statie a aparatelor topografice 

Verificarea instrumentelor topografice  

Efectuarea de masuratori in teren 

Verificare continua 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.  Intrarea in examen este conditionata de nota minima 5 

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Sef lucrari dr. Diana Ficior 

Titular lucrări de laborator 

Sef lucrari dr. Diana Ficior 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010114 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrari.Aniela Brindusa Rusu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef Lucrari.Aniela Brindusa Rusu 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3.3.seminar/laborator/proiect 1 

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 10 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 36 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numărul de credite
4 2 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

jocurilor sportive organizate 

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

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

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

8. Conţinuturi

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

Probe şi norme de control 

Verificarea nivelului de pregãtire fizicã generală 

  Forţa musculaturii abdominale 

  Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Prelegere 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

1 prelegere 
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Circuit pentru dezvoltarea fizică generală cu accent pe 

dezvoltarea forţei (abdominale, spate, braţe şi picioare) 

Volei 

 Pasa de sus cu 2 mâini 

Serviciul de jos 

Noţiuni de regulament ale jocului de volei 

Gimnastică aerobică 

Volei. 

Aşezarea în teren, deplasarea în teren, pasa de jos cu 2 mâini 

Joc de volei 

Atletism : Alergare de viteză 

Startul de jos şi din picioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Joc de volei 

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii: rostoigoliri înainte si 

inapoi din ghemuit si din indepartat. 

Volei – serviciul de sus din faţă 

Joc de volei. 

Baschet -aruncarea la coş de pe loc 

Aruncarea la coş din deplasare 

Circuit de dezvoltare fizică generală 

Joc de baschet 

Baschet 

Repetarea elementelor de tehnciă din lecţiile anterioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Startul din picioare 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale şi spatelui 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate studente 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare 

Flotări băieţi şi fete 

Norme şi probe de control pentru studenţii care nu şi-au dat 

normele 

Joc de volei şi baschet 

Norme şi probe de control cu studenţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească performanţele obţinute 

Joc de volei şi baschet. 

Aprecierea actzivităţii desfăţurate în timpul primului semestru 

al anului universitar şi acordarea calificativului 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

 Bibliografie Obligatorie: 

- Ardelean, T. – Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. I.E.F.S., Bucureşti, 1990 

- Băieşu, Gh. – Lecţii de gimnastică. Editura Stadion, Bucureşti, 1974 

- Cârstea, Gh. – Teoria şi metodica ed. fizice şi sportului. Editura ANDA, Bucureşti, 2000 
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- Dragnea, A. – Teoria activităţilor motrice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996 

- Motroc, I. – Fotbal de la teorie la practică. Editura Rodos, Bucureşti, 1994 

- Neţa, Gh.; C. Popovici – Fotbal. Editura J.R.C., Turda, 2000 

- Predescu, T., G. Ghiţulescu – Baschet – pregătirea echipelor. Editura Semn E., Bucureşti, 2001 

- Paşcanu, I. – Gimnastica acrobatică în şcoală. Editura Presa Universitară Clujeană, 1996 

- Scralat, E. – Volei. Editura Stadion, Bucureşti, 1973  

Bibliografie Facultativă: 
Nu este cazul 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

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

10. Evaluare

Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1. Seminar/Laborator 

 notare de seminar (prezenţă, activitate) 1,00

 Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 3,00

 Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale

şi spatelui

 Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate

studente 3,00

Este prevazuta o 

verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

30% 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 
   Director de departament 

      Prof.dr.Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV–CN- 0207010103 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Analiză matematică 2 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. dr. Iulia Coroian 

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

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Analiză matematică 1 

Algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la noţiuni matematice de bază. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studențtii pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de ăncepere și terminare 

a cursului. În cazul predării on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie parcurgerea materialului didactic care conţine fiecare 

temă în parte. Se lucrează la tablă, studiu individual în bancă. Se abordează 

exemple care să ilustreze materialul didactic predat la curs. Disciplina academică 

se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. În cazul predării on-line se 

adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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C1 Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări 
inginereşti. Utilizarea argumentată a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din matematică, pentru 
explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

C
o

m
p

et
en

ţe
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CT1 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 ingineriei geodezice 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Prezentarea metodelor de calcul pentru integrale simple, duble si triple. 

Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale – metode utilizate în domeniul programului de 

studii. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea deprinderilor de calcul necesare stǎpânirii raţionamentului matematic;  

înţelegerea teoriei intrinseci a matematicii cu ajutorul exemplelor practice; 

adecvate;  aplicarea noţiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor 

probleme specifice şi modelarea unor procese. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

Funcţii de bază în software matematic Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Limite şi derivate;  Dezvoltare în serie Taylor Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Integrale. Metoda substituţiei Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Integrale. Metoda integrării prin părţi Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Integrale. Integrarea funcţiilor raţionale Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Integrala definită Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Aplicaţii ale calculului integral Prelegere – Exemplificare 2 prelegeri 

Integrale duble Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Integrale triple Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Ecuații diferențiale Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Ecuații diferențiale liniare de ordinul întâi; Ecuații 

diferențiale de tip Bernoulli; Ecuații diferențiale de tip 

Riccati 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Ecuații diferențiale totale exacte; Factor integrant; 

Ecuația diferențială a lui Lagrange; Ecuația diferențială a 

lui  Clairaut; 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

Ecuații diferențiale de ordin superior rezolvabile prin 

coborârea ordinului 

Prelegere – Exemplificare 1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Funcţii de bază în software matematic Studiu individual; 1 seminar 
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Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

Limite şi derivate; Dezvoltare în serie Taylor Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Integrale. Metoda substituţiei Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Integrale. Metoda integrării prin părţi Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Integrale. Integrarea funcţiilor raţionale Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Integrala definită Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Aplicaţii ale calculului integral Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

2 seminarii 

Integrale duble Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Integrale triple Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Ecuații diferențiale Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Ecuații diferențiale liniare de ordinul întâi; Ecuații 

diferențiale de tip Bernoulli; Ecuații diferențiale de tip 

Riccati 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Ecuații diferențiale totale exacte; Factor integrant; 

Ecuația diferențială a lui Lagrange; Ecuația diferențială a 

lui  Clairaut; 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

Ecuații diferențiale de ordin superior rezolvabile prin 

coborârea ordinului 

Studiu individual; 

Rezolvarea de exerciţii şi 

probleme 

1 seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Pop Ioana Delia, Pop Oana Maria: Analiză matematică II, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2015.

2. Pop I., Sobolu R., Matei F., Rus C., Micula M.: Elemente de analiză matematică, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca, 2009

3. Micula M., Sobolu R., Matei F., Pop I., Rus C.: Analiză matematică, Editura AcademicPres, Cluj - Napoca,

2008 

Bibliografie Facultativă: 

1. Aldea Florica, Matematici aplicate în ştiinţele agricole şi silvice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
2. Micula Maria, Matematici aplicate în agronomie, Casa de Editurǎ Transilvania Press, Cluj - Napoca, 1997.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului

de afaceri. 

10. Evaluare

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

Pondere din 



4 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipurilor de probleme 

prezentate la curs şi exemplificate la 

seminar – examen scris 

Examen scris si oral 

60% 

10.5. Seminar/Laborator 2 verificări în timpul semestrului – 

subiecte similare cu problematica de 

la lucrări practice 

Verificare pe parcurs 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Asimilarea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel optim. 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. Ioana Pop 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Asist. dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________         Formular USAMV  0207010107 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superiorUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TOPOGRAFIE 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. DEAK JUTKA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ 

laborator/ proiect 
Şef lucr.dr. DEAK JUTKA 

2.4. Anul 

de studiu 
I 2.5. Semestrul II 

2.6. Tipul de 

evaluare 
sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut
2 

DD 

Obligativitat

e
3 DI 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână– forma cu 

frecvenţă 

6 din care: 3.2. curs 3 3.3. laborator 3 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
84 din care: 3.5.curs 42 3.6.seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

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

pe teren 

15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de 

curriculum 

Trigonometrie, geometrie plană si în spatiu, notiuni de optică elementară - nivel 

liceu real. 

4.2. de 

competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
PC; videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

Aparate şi instrumente pentru măsurători topografice; reţea de 

calculatoare; minicalculatoare electronice 

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

continutului din fisa disciplinei 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

C2  Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri şi hărţi 

topografice tematice.  

C 2.1 Însuşirea conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din matematică, fizică şi 

de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul topografiei; 

C 2.2. Aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de măsurare pentru determinarea poziţiei 

spaţiale a punctelor topografice de detaliu; 

C 2.3 Utilizarea corectă a conceptelor şi a instrumentelor din ingineria geodezică pentru 

elaborarea planurilor topografice de situaţie, de execuţie, de cadastru, etc.  

C 2.4 Însuşirea modului de întocmire a planurilor topografice şi tematice, precum şi a 

particularitaţilor acestora; 

C 2.5 Reprezentarea suprafeţelor terestre pe hărţi şi planuri, utilizând tehnici și tehnologii 

specifice 

C 2.6. Interpretarea planurilor şi hărţilor topografice. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT.1  Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini 

responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice;  

CT.2 Dobândirea de abiltăţi necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin 

cultivarea unor atitudini constructive în contexte orgazitionale variate;  

CT. 3 Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a noţiunilor 

însuşite, în scopul dezvoltării competenţelor dobândite. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina introduce si dezvoltă noţiuni specifice, tehnici şi 

tehnologii care pun bazele teoretice şi practice reprezentării în plan 

a unei părţi din suprafaţa terestră. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea noţiunilor şi a principiilor teoretice ce stau la baza 

reprezentării în plan a unei părti din suprafaţa terestră; 

Studiul aparatelor şi instrumentelor topografice; 

Studiul modalităţilor de determinare a elementelor topografice ale 

terenului. 
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8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Număr  de ore – 42 

I NOŢIUNI GENERALE INTRODUCTIVE 

Definiţie, obiect, scop, ramurile topografiei  

Elemente topografice de bază. Unităţi de 

măsură. Scări utilizate în topografie. Forma 

şi dimensiunile Pământului ; suprafeţe de 

referinţă 

II SISTEME DE COORDONATE UTILZATE 

ÎN TOPOGRAFIE 

 Sistemul coordonatelor geografice pe sferă 

 Sistemul coordonatelor geodezice pe elipsoid 

 Sistemul coordonatelor rectangulare plane   

 Sistemul coordonatelor polare 

III TRANSCALCULUL COORDONATELOR

RECTANGULARE PLANE  

IVMARCAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE 

V SEMNALIZAREA PUNCTELOR 

TOPOGRAFICE 

VI MĂSURAREA DISTANȚELOR ȘI A 

UNGHIURILOR 

VI  RIDICAREA ÎN PLAN A TERENURILOR 

Reţele de sprijin utilizate în topografie 

Îndesirea reţelelor de sprijin cu puncte de ordinul 

V.  

    Intersecţia inainte 

    Intersecţia înapoi 

    Intersecţia combinată 

    Intersecţia la limită 

    Precizia intersecţiilor 

Reţeaua de ridicare 

Generalităţi. Clasificare. Metode utilizate 

Drumuirea sprijinită la capete pe puncte de 

coordonate cunoscute și orientări cunoscute 

Drumuirea în circuit închis 

Drumuirea cu punct nodal 

Drumuirea în vânt 

Determinarea greşelilor în drumuirile 

planimetrice. Precizia drumuirilor 

Metode de ridicare a detaliilor 

VII. REDACTAREA PLANULUI 

TOPOGRAFIC PLANIMETRIC 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

0,5 prelegere 

0,5 prelegere 

1 prelegere 

4 prelegeri 

4 prelegeri 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 42  

1. Calculul unghiurilor orizontale măsurate

prin metoda simplă și metoda reiterației

2. Calculul coordonatelor rectangulare din

coordonate polare și invers

3. Determinarea poziţiei planimetrice a

punctelor reţelei de îndesire prin metoda

intersecţiei inainte (etapa de teren si

birou);

4.Determinarea poziţiei planimetrice a 

punctelor reţelei de îndesire prin metoda 

intersecţiei inapoi (etapa de teren si birou); 

5.Determinarea poziţiei planimetrice a 

punctelor reţelei de ridicare prin metoda 

drumuirii sprijinite (etapa de teren si 

birou); 

6.Determinarea poziţiei planimetrice a 

punctelor reţelei de ridicare prin metoda 

drumuirii inchise (etapa de teren si birou); 

7.Determinarea poziţiei planimetrice a 

punctelor de detaliu prin metoda radierii 

(etapa de teren si birou); 

8.Drumuirea planimetrică combinată cu

radierea (etapa de teren și birou); 

9.Verificarea cunoştinţelor

Aplicaţii practice în 

teren sau laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 

1. Boş, N., Iacobescu O., 2007. Topografie modernă, Editura C.H. Beck Bucureşti.

2. Ciotlăuş Ana, 2008. Topografie generală. Editura AcademicPRES Cluj-Napoca ISBN 978-973-744-

116-4

3. Leu, I. Nelu, V. Budiu, V.Moca, C.Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003.

Topografie si generala si aplicata. Cadasatru, Ed. Universul, Bucuresti, 566 p. ISBN 973-9027-

64-4.

4. Leu, I.N. V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, , Valeria Ciolac, Ana Ciotlaus,2002. Topografie si cadastru,

Ed. Universul., Bucureşti.

5. Mureşan, D., V. Budiu, Ana Ciotlăuş,  1988. Topografie şi desen tehnic lucrări practice, Cluj-

Napoca, Tipo Agronomia.
6. Notitele de curs si seminar 

Bibliografie Facultativă: 

1. Colectiv cadre didactice,  Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,

2005. Masuratori terestre.Fundamente, 3 volume. Ed.MatrixRom Bucuresti.

2. Neamţu, M. şi colab., 1982. Instrumente topografce şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului 

cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice colaborează cu marile 

companiii producătoare de echipamente topografice din lume (Leica, Trimble), prin reprezentanţii 

săi autorizaţi din România, participând la campaniile de promovare a celor mai noi realizări din 

domeniul aparaturii topografice şi geodezice. De asemenea, periodic au loc întâlniri cu specialiştii 

Oficiului  de Cadastru şi Publicitare Imobiliară Cluj, pe teme ce privesc cadastru şi publicitatea 

imobiliară. 
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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  verificarea gradului de 

sistematizare şi utilizare a 

noţiunilor însuşite;  

 coerenţa logică şi forţa 

argumentativă;  

 gradul de asimilare a 

terminologiei de specialitate; 

 capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele noi asimilate. 

Examen scris (in sesiunea 

de examen) 
70% 

10.5. 

Seminar/Laborator 

- participarea activă la 

activităţile din laborator; 

- examen practic, în 

săptămâna 14. 
30% 

- capacitatea de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice  în 

practică; 

- abilitatea de a efectua calcule 

topografice; 

-abilitatea de a utiliza 

terminologia si limbajul 

topografic; abiltatea de a 

efectua calcule topografice; 

- abilitatea de a a utiliza 

aparatele topografice 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activităţilor de laborator (nota minimă 5), în cadrul fiecărui criteriu de evaluare, este o 

condiţie de participare la examenul de verificare a  cunoştinţelor predate la curs. 

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. DEAK JUTKA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr.dr. DEAK JUTKA  

Data avizării în 

departament 

    14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. MATEI FLORICA 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV   0207010108 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TOPOGRAFIE - PROIECT 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Şef lucr. dr. DEAK JUTKA 

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

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Dobândirea de abilităţi  privind utilizarea aparatelor şi instrumentelor topografice; cunoaşterea şi 

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 

Identificarea şi descrierea metodelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor topografice. 

5. Condiţii (acolo unde este caz ul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
PC; videoproiector ; Retea calculatoare; minicalculatoare electronice. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 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 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite
4

3 



2 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Competenţele profesionale dobândite de studenţi sunt în concordanţă cu cele şase competenţe profesionale 

dobândite de absolvenţii specializării Măsurători Terestre si Cadastru, competenţe precizate în RNCIS 

(Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior din România). 

Din perspectiva celor mai sus mentionate, principalele competenţe profesionale ce le conferă disciplina sunt: 

dobândirea de noţiuni necesare înţelegerii modului de măsurare a terenului şi prelucrare a datelor din măsurători, 

în scopul determinării poziţiei planimetrice şi nivelitice a punctelor. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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- Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a notiunilor însuşite, în scopul 

dezvoltării competentelor dobîndite; 

- Dobândirea de abiltăti necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin cultivarea unor atitudini 

constructive în contexte orgazitionale variate; 

- Disciplina promoveaza manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de mediul academic, în general, 

si fata de cel stiintific, in special, relevand in permanenta rolul important  pe care inginerii geodezi il au in 

societate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina introduce si dezvoltă notiuni specifice, tehnici si tehnologii care pun 

bazele teoretice si practice reprezentării  terenului in plan. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea tehnicilor specifice necesare determinării poziţiei planimetrice a 

punctelor reţelelor de îndesire şi ridicare, precum şi a detaliilor; cunoaşterea 

tehnicilor de reprezentare în plan a suprafeţelor de teren,  precum şi calcul 

mărimii acestora. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Nu este cazul 

Metode de predare Observatii 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Proiect individual - studiu de caz 

1. Prezentarea temei proiectului

2. Determinarea poziţiei planimetrice a punctelor

reţelei de îndesire prin metoda intersecţiei înainte:

rezolvare analitică şi trigonometrică;

3. Determinarea poziţiei planimetrice a punctelor

reţelei de îndesire prin metoda intersecţiei înapoi:

rezolvare Delambre şi prin metoda coordonatelor

baricentrice;

4. Determinarea poziţiei planimetrice a punctelor

reţelei de îndesire prin metoda intersecţiei la

limită: rezolvare Kadner-Otokar; rezolvare

Hansen.

5. Determinarea poziţiei planimetrice a punctelor

reţelei de ridicare prin metoda drumuirii:

drumuirea sprijinită; drumuirea în circuit închis;

6. Determinarea poziţiei planimetrice a punctelor de

detaliu prin metoda radierii;

7. Redactarea planului reţelei de sprijin

8. Redactarea planului drumuirilor

9. Raportarea punctelor de detaliu

10. Calculul suprafeţelor prin metoda numerică,

procedeul analitic

11. Verificarea cunoştinţelor

Expunere, aplicatii practice 

1 laborator 

2 laboratoare 

2 laboratoare 

2 laboratoare 

2 laboratoare 

1 laborator 

0.5 laboratoare 

0.5 laboratoare 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 
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 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 
1. Boş, N., Iacobescu O., 2007. Topografie modernă, Editura C.H. Beck Bucureşti.
2. Ciotlăuş Ana, 2008. Topografie generală. Editura AcademicPRES Cluj-Napoca ISBN 978-973-744-116-4 
3. Leu, I. Nelu, V. Budiu, V.Moca, C.Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003. Topografie si generala si aplicata. Cadasatru,

Ed. Universul, Bucuresti, 566 p. ISBN 973-9027-64-4.
4. Leu, I.N. V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, , Valeria Ciolac, Ana Ciotlaus,2002. Topografie si cadastru, Ed. Universul., Bucureşti.
5. Leu, I.N., V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac,1999. Topografie si cadastru agricol, Ed. Did.şi Ped.R.A., Bucureşti.
6. Mureşan, D., V. Budiu, Ana Ciotlăuş,  1988. Topografie şi desen tehnic lucrări practice, Cluj-Napoca, Tipo Agronomia.

Bibliografie Facultativă: 
1. Colectiv cadre didactice,  Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 2005. Masuratori

terestre.Fundamente, 3 volume. Ed.MatrixRom Bucuresti.
2. Neamţu, M. şi colab., 1982. Instrumente topografce şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti.
3. Site-ul companiilor producătoare de aparatură topografică: Trimble, Leica, Nikon.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice colaborează cu marile companiii producătoare de echipamente 

topografice din lume (Leica, Trimble), prin reprezentanţii săi autorizaţi din România, participând la campaniile de 

promovare a celor mai noi realizări din domeniul aparaturii topografice şi geodezice. De asemenea, periodic au loc 

întâlniri cu specialiştii Oficiului  de Cadastru şi Publicitare Imobiliară Cluj, pe teme ce privesc cadastru şi publicitatea 

imobiliară. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Nu este cazul 

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la activităţile din 

laborator. 
- oral,  continuu. 10% 

- abilitatea de a utiliza terminologia si 

limbajul topografic; abilitatea de a 

efectua calcule topografice. 

- testarea periodica prin lucrari de 

control. 
20% 

- capacitatea de aplicare a cunoştinţelor 

teoretice în practică. 
- proiect individual(tema de casa). 30% 

- abilitatea de a prelucra datele 

topografice rezultate din teren, pentru 

situatii specifice. 

-  examen scris - aplicaţie practică, 

in saptamana 14. 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin exemplele practice, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activitatilor de laborator (nota minima 5), in cadrul fiecarui criteriu de evaluare, este o conditie de 

participare la examenul final(scris) de verificare a  cunostintelor. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr. dr. DEAK JUTKA  

Data avizării în departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. MATEI FLORICA 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010111 

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 Masuratori Terestre şi Stiinte Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Programarea calculatorului şi limbaje de programare 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

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

evaluare 
Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematici generale 

4.2. de competenţe Cunostinte elementare de utilizare a calculatorului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ La laborator  este obligatoriu ca studentul sa aiba notitele de curs sau elemente din 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

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

3.4.4.Tutoriale 4 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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laboratorului/ proiectului bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor puse la dispozitie si descrise in 

fisele primite. Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 

lucrarilor. 

6. Competenţe specifice acumulate

C
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Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice. 

Selectarea şi evaluarea de software dedicat şi mijloace CAD şi GIS pentru aplicaţii inginereşti de topografie, 

geodezie, fotogrametrie, astronomie, cadastru, inclusiv în domeniul proiectării și execuției. 

Întocmirea de planuri şi hărţi cu respectarea legislației și a normelor tehnice din domeniu; modelul digital al 

terenului. 

Reprezentarea suprafeţelor terestre pe hărţi şi planuri, utilizând tehnici și tehnologii specifice 

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 ingineriei geodezice. 

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 Studentii trebuie sa inteleaga si sa promoveze metodele si mijloacele de utilizare 

ale AutoCAD-lui 2D şi 3D, ale aplicatiei VBA si ale aplicatiei Excel, adecvate 

la specificul specializarii lor. 

Să aplice tehnici de bază şi tehnici avansate în utilizarea foilor de calcul tabelar 

în scopul rezolvării unor probleme de topografie/geodezie. 

7.2. Obiectivele specifice Introducerea conceptelor şi procedurilor CAD. 

Programarea in Visual Basic for Applications si integrarea cu sistemul CAD. 

Implementarea metodelor de calcul specifice geodeziei si topografiei in 

Microsoft Excel. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere ȋn AutoCAD. Geometrie Simplă. Geometrie acurată. 

Trasarea poligoanelor. Trasarea elipsei. Haşurarea obiectelor. 

Calculul ariilor. 

Modificări ale geometriei obiectelor. Blocuri. Organizarea 

obiectelor pe straturi.  

Introducerea textului ȋn AutoCAD. Cotarea desenelor. 

Referinţe in AutoCAD. 

Scalarea adnotărilor. Template-uri. Plotarea desenelor. 

Inserarea obiectelor ȋn AutoCAD. Tabele. Inserarea imaginilor in 

AutoCAD. 

Desene izometrice. Introducere ȋn 3D Modelling. Operaţii cu 

obiecte 3D. Editarea obiectelor 3D. Randarea 

Metode de predare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegerei 
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Scrierea şi rularea unor macrocomenzi VBA ȋn scopul inserarii ȋn 

desenul curent a elementelor unui fisier de tip dwg existent sau a 

unor entităţi (de ex. Blocuri) definite in fişiere de tip dwg. 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Configurarea interfeţei AutoCAD 2016 conform 

informaţiilor prezentate la curs: activarea unor toolbar-uri, 

ancorarea, redimensionarea  şi poziţionarea paletelor de 

instrumente în spaţiul de lucru.  

Trasarea liniilor ȋn diferite moduri. Trasarea cercului, a 

elipsei, a poligoanelor. Aplicarea haşurilor. Exemplificare 

pe arhitectura unui desen. 

Parcurgerea etapelor de modificare şi editare a 

caracteristicilor unui obiect folosind comenzile expuse la 

curs. Crearea şi inserarea blocurilor. Definirea straturilor. 

Exemplificare pe arhitectura unui desen. 

Inserarea unor referinţe. Definirea unui template 

personalizat si crearea unui fisier pornind de la acesta. 

Machetarea plotării. 

Inserarea obiectelor şi a imaginilor ȋn cadrul unui desen. 

Tabele. Inserarea blocurilor de titlu. 

Realizarea unor desene izometrice folosind alternarea 

planelor izometrice corespunzatoare. Crearea unor forme 

volumice simple cu dimensiuni prestabilite cu ajutorul 

comenzilor elementare prezentate la curs. Aplicarea 

operatiilor de editare a obiectelor 3D în scopul obţinerii 

unui obiect specific.  

Exemplificarea comenzilor Extrude, Revolve, Loft  si 

Sweep în scopul generării unor obiecte 3D. Obiecte 

spatiale compozite. Generarea unor suprafeţe.  Randarea.  

Inserarea unor butoane de tip Command ȋn AutoCAD 

pentru crearea automatizată a unor figuri geometrice. 

Exemplificare VBALOAD si VBARUN.  

Identificarea elementelor 

prezentate la curs. Exemplificare. 

Discuţii. 

Aplicarea etapelor prezentate la 

curs pentru a realiza arhitectura 

unui desen 

Aplicarea comenzilor de editare 

pe arhitectura unui desen. 

Identificarea elementelor 

prezentate la curs in scopul 

stabilirii setarilor unui template 

personalizat folosit la disciplinele 

de specialitate. 

Studiul amanuntit si 

recunoasterea particularitatilor 

unui anumit stil de vizualizare. 

Problematizare 

Exemplificarea comenzilor in 

scopul obtinerii unor corpuri 

geometrice cu dimensiuni 

predefinite 

Exemplificare. Generarea unor 

obiecte 3D cu caracteristici 

predefinite. 

Exemplificare pe arhitectura unui 

desen. Exemplificare, discutii 

dezbateri 

1 lucrare de laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

2 lucrări de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Notitele de la curs si laborator.
2. Sobolu Rodica. Utilizarea calculatorului-manual didactic. AcademicPres. Cluj-Napoca. 2015.
3. Ioana Pop. Informatica aplicată-îndrumător de lucrări practice. Roprint. Cluj-Napoca. 2014.
4. AutoCAD 2013- 2D Tutorials, Kristen S. Kurland. 2012.
5. Introduction to AutoCAD 2011, 2D and 3D Design, Alf Yarwood, Published by Elsevier Ltd. 2010.
6. Florica Matei, N. Aldea. Bazele informaticii. Utilizarea si programarea calculatorului, AcademicPres. Cluj-Napoca. 2006.
7. Ionel Simion, AutoCAD pentru ingineri, editura Teora, Bucuresti. 2007.
8. http://www.cadtutor.net

Bibliografie Facultativă: 
1. Paul Richard. VBA for AutoCAD. Goodheart-Willcox Pub. 2005.
2.- http://www.autodesk.com 

http://www.cadtutor.net/
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei este in concordanta cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si strainatate. 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 in domeniul proiectarii si executiei unde 

intocmesc planuri si harti topografice pornind de la cazuri concrete. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prezentarea notiunilor expuse la curs Examen 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Exemplificarea si aplicarea 

comenzilor si notiunilor  de baza din 

AutoCAD pe arhitectura unui desen. 

Utilizarea macrourilor VBA pentru 

realizarea automatizata a unor desene. 

Elaborarea si ȋntocmirea 

schiţelor cerute la laborator. 

20% 

Realizarea unui proiect  ȋn 

AutoCAD pornind de la un 

template cu setări specificate. 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

   Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

Titular lucrări laborator/seminarii       

Conf. Dr.  Rodica Sobolu  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________               Formular USAMV-CN  0207010106 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiine Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 
1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezicăa 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Astronomie geodezică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Florica Matei 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

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

sumativa 2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Analiză matematica 1 şi  Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială 
4.2. de competenţe Analiză matematică 2 

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

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului/ 
proiectului 

La seminar  este obligatoriu ca studentul sa aiba notitele de curs sau elemente din bibliografia 
obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor desfasura activitati individuale 
pe baza problemelor prezentate la inceputul seminarului si vor urmari rezolvarile prezentate pe 
tabla de alti colegi.  Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutoriala 2 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi 0 
3.7. Total ore studiu individual 19 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
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C2Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice. 

C
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C.T.3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în /profesie, de dezvoltare a competentelor 
dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice 

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

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Utilizarea argumentată a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din astronomia de pozitie 
pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

7.2. 
Obiectivele 
specifice 

Aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de măsurare pentru determinarea poziţiei spaţiale a 
punctelor topografice de detaliu:  
-sistemele de coordonate cereşti folosite în astronomia de poziţie, modul de trecere de la un sistem de 
coordonate la altul, metodele practice de măsurare a coordonatelor unui astru.  
-tudiul fenomenelor care modifică poziţia aştrilor pe cer şi modul în care acestea influenţează poziţia 
observată a unui astru.  
- legătura între mişcăriile Pământului şi sistemele de timp folosite în astronomie şi rolul pe care îl 
joacă acestea în determinarea longitudinii geografice din observaţii astronomice. 

8. Conţinuturi
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observatii 

Noţiuni de trigonometrie sferică: Triunghiul sferic. Formulele 
lui Gauss. Rezolvarea triunghiurilor sferice.  

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Sisteme generale de coordonate. Sfera cereasca aparenta. Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 
Sisteme de coordonate cereşti. Coordonate geografice. 
Coordonate orizontale. Coordonate orare şi ecuatoriale. 
Transformari de coordonate. 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Miscarea aparenta a Soarelui. Coordonate ecliptice. An tropic 
An sideral. Coordonate galactice. 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Clasificarea aştrilor în funcţie de traiectoria descrisă pe bolta 
cerească. Aştrii circumpolari. Aştrii cu răsărit şi apus. Aflarea 
momentului de răsărit sau apus al unui astru. 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Pamantul corp ceresc. Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 
Sisteme de timp folosite în astronomie. Relaţii între sistemele de 
timp astronomic. Unităţi de timp.  

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Corectiile astronomice-Fenomenele care modifică poziţia 
aştrilor pe cer (refracţia astronomică, paralaxa, aberaţia luminii, 
precesia şi nutaţia astronomică). Reducerea poziţiei observate a 
unui astru.  Cataloage stelare, folosirea lor pentru a afla poziţia 
astrului la un moment dat. 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Metode de măsurare şi înregistrare a momentului de timp la care 
se observă un fenomen astronomic:   masurarea distantei 
zenitale, metoda inaltimilor egale, metoda inaltimilor egale a 
doua stele, metoda trecerii stelei la meridian. 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 
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Determinarea azimutului: metoda masurarii distantei zenitale a 
unui astru, metoda inaltimilor egale, folosind steua polara. 

1 prelegere 

Determinarea latitudinii (metoda distantei zenitale, trecerea 
stelei la meridian, metoda masuratorilor circummeridiane.). 
Determinarea longitudinii. 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Problema celor două corpuri. Legile lui Kepler. Elementele 
orbitei unui satelit. 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

8.2 SEMINAR 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observatii 

Noţiuni de trigonometrie sferică :Triunghiul sferic. Formulele 
lui Gauss. Rezolvarea triunghiurilor sferice.  

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Sisteme generale de coordonate. Sfera Cereasca aparenta. Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 
Sisteme de coordonate cereşti. Coordonate geografice. 
Coordonate orizontale. Coordonate orare şi ecuatoriale. 
Transformari de coordonate 

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Miscarea aparenta a Soarelui. Coordonate ecliptice. An tropic 
An sideral. Coordonate galactice 

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Clasificarea aştrilor în funcţie de traiectoria descrisă pe bolta 
cerească. Aştrii circumpolari. Aştrii cu răsărit şi apus. Aflarea 
momentului de răsărit sau apus al unui astru. 

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Pamantul corp ceresc. Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 
Sisteme de timp folosite în astronomie. Relaţii între sistemele de 
timp astronomic. Unităţi de timp.  

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Corectiile astronomice - Fenomenele care modifică poziţia 
aştrilor pe cer (refracţia astronomică, paralaxa, aberaţia luminii, 
precesia şi nutaţia astronomică). Reducerea poziţiei observate a 
unui astru.  Cataloage stelare, folosirea lor pentru a afla poziţia 
astrului la un moment dat. 

Exemplificare, discutii dezbateri 2 laboratoare 

Metode de măsurare şi înregistrare a momentului de timp la care 
se observă un fenomen astronomic:   masurarea distantei 
zenitale, metoda inaltimilor egale, metoda inaltimilor egale a 
doua stele, metoda trecerii stelei la meridian 

Exemplificare, discutii dezbateri 1 laborator 

Determinarea azimutului: metoda masurarii distantei zenitale a 
unui astru, metoda inaltimilor egale, folosind steua polara 

Exemplificare discutii dezbateri 1 laborator 

Determinarea latitudinii (metoda distantei zenitale, trecerea 
stelei la meridian, metoda masuratorilor circummeridiane.). 
Determinarea longitudinii. 

Exemplificare discutii dezbateri 1 laborator 

Problema celor două corpuri. Legile lui Kepler. Calcul de 
efemeridă. 

Exemplificare discutii dezbateri 2 laboratoare 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. N. Lungu, Astronomie geodezica, Ed UT Press, Cluj-Napocxa 2010

Bibliografie Facultativă: 
1. D. B. Thomson, Introduction to geodetic Astronomy, Public lecture notes produced in the Department of Geodes
Geomatics Engineering, 1997 

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

Continutul disciplinei este in concordanta cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si strainatate. Pentru o 
mai buna adaptare la  cerintele pietei muncii  a continutului disciplinei au avut loc discutii  si intalniri cu reprezentanti ai 
mediului de afaceri. 

10. Evaluare

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

Pondere din 
nota finală 
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10.4. Curs Probleme practice/ exercitii Examen  scris 70% 

10.5. Seminar/Laborator 1 Verificare pe parcurs Verificari pe parcurs 30% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si seminarii la nivel acceptabil. 

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Florica Matei 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Asist. Dr. Iulia Coroian  

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010113 

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 Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4. Domeniul de studii Geodezie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Desen tehnic și infografică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef de lucrări dr. Lupuț Ioan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Șef de lucrări dr. Lupuț Ioan 

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

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Desen tehnic și infografică 1. Geometrie – puncte, linii, forme geometrice 2D și 3D; formule de 

calcul pentru perimetru, suprafață – arie, volum. Geometrie descriptivă 

4.2. de competenţe Utilizarea instrumentelor de desen și materiale grafice. Utilizarea softurilor/programelor 

specializate/licențiate pentru reprezentarea grafică a caracterelor geomerfologice și a detaliilor 

din teren 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Actualizarea desenelor de mână utilizând tehnica CAD. Pentru a se familiariza cu 

softurile profesionale de planificare, design, construire – execuție, management  

desene (2D/3D CAD) și analiză 5D – simularea designului, studentul va reda 

reprezentărire grafice executate liber – manual utilizând softurile specifice 

desenului tehnic topografic. Se va pune accentul pe reprezentarea grafică a 

formelor de relief. Documentarea va consta în reprezentarea grafică a 

amplasamentelor - construcțiilor și a elementelor de infrastructură.  

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

Deținere cunoștințe teoretice și factuale privind reprezentarea grafică: 

-  a formelor de relief utilizând softuri/programe specifice; 

- a amplasamentelor (construcțiilor) utilizând softuri/programe specifice; 

- a traseelor elementelor de infrastructură utilizând softuri/programe specifice. 

Utilizarea logicii, gândirii intuitive și a gândirii creative privind reprezentarea grafică a formelor de relief, 

amplasamentelor (construcții) și a traseelor elementelor de infrastructură. 

Dexteritate în reprezentare grafică utilizând softuri/programe specifice domeniului măsurătorilor terestre. 

Dexteritate în utilizarea metodelor, materialelor, uneltelor și instrumentelor necesare reprezentării grafice asistate 

de calculator. 

Responsabilitate. 

Autonomie. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să prezinte informații corecte din punct de vedere estetic, epistemologic și etic. 

Să-și dezvolte imaginația. 

Să-și dezvolte creativitatea. 

Să-și îmbunătățească precizia în execuție, pentru desenul asistat de calculator. 

Să caute scrupulozitatea în activitatea profesională privind realizarea pieselor desenate aferente documentațiilor 

tehnice. 

Să desfășoare o muncă organizată. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Comunicarea vizuală a detaliilor din teren: 

 reprezentare grafică a reliefului;

 reprezentare grafică a lucrărilor inginerești.

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de a produce desene tehnice topografice corecte – dexteritate în 

desenul asistat de calculator. 

Capacitatea de a prezentare grafic informații topografice în funcție de tipul de 

date utilizate/necesare. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 0 

Metode de predare Observaţii 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Relevarea unei clădiri şi reprezentarea acesteia în

secţiune principală la scara 1:50 

2. Forme de relief:

- reprezentarea formelor de relief tipice. 

3.Redactarea unui plan topografic de bază 1:5000, pe

baza unei schiţe din teren, a unui inventar de coordonate 

şi a unei oleate cu curbe de nivel, conform Atlasului de 

semne convenţionale. 

4. Redactarea unui plan topografic de bază 1: 10000

folosind datele de la planşa anterioară 4, conform 

Atlasului de semne convenţionale. 

5. Desenarea unui plan de amplasament a unui corp de

proprietate, la scara 1:500, cu explicarea în legendă a 

simbolurilor cadastrale. 

Expunere. Instrucțiuni. 

Activitate practică 

Expunere. Instrucțiuni. 

Activitate practică 

Expunere. Instrucțiuni. 

Activitate practică 

Expunere. Instrucțiuni. 

Activitate practică 

Expunere. Instrucțiuni. 

Activitate practică 

Verificare 

3 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

5 lucrări de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

3 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

verificare cunoștințe – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. ***Atlasde semne convenționale – indicații pentru folosirea și desenarea semnelor convenționale.
2. Hoble, A. (2018). Note de curs
3. Leu, I.Nelu, V. Budiu, V. Moca, C.Ritt, Ana Ciotlăuş, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003, Topografie generală şi aplicată.

Cadastru, Ed. Universul, Bucureşti

Bibliografie Facultativă: 
1. Grigore, M. (1979). Reprezentarea grafică și cartografică a formelor de relief. Ed. Academiei, București.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Studiul cazurilor reale în care se recurge la procesul de 

evaluare imobiliară. 

10. Evaluare

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

din nota finală 

10.4. Curs Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

10.5. Seminar/Laborator Se va evalua nivelul: 

1. teoretic și factual – desene

realizate corect; 

2. utilizării logicii - etape de lucru;

3. gândirii intuitive și creative;

4. dexteritatea în utilizarea

metodelor digitale; 

5. dexteritatea în utilizarea

materialelor digitale; 

6. dexteritatea în utilizarea uneltelor

digitale; 

7. dexteritatea în utilizarea

intrumentelor digitale. 

Verificare 

- procedeu de lucru; 

- reprezentări grafice 

plotate. 

40% - aspecte 

cognitive - 

teoretice; 

50% - aspecte 

practice; 

10% - 

autonomie și  

responsabilitate. 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5). 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef de lucrări Dr. Lupuț Ioan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucrări Dr. Lupuț Ioan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010115 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii MTC 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica si sport 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3.3.seminar/laborator/proiect 1 

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 

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

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

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 36 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numărul de credite
4 2 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
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ţe
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

jocurilor sportive organizate 

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

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

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

8. Conţinuturi

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

Probe şi norme de control 

Verificarea nivelului de pregãtire fizicã generală 

  Forţa musculaturii abdominale 

  Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Prelegere 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

1 prelegere 



3 

Circuit pentru dezvoltarea fizică generală cu accent pe 

dezvoltarea forţei (abdominale, spate, braţe şi picioare) 

Volei 

 Pasa de sus cu 2 mâini 

Serviciul de jos 

Noţiuni de regulament ale jocului de volei 

Gimnastică aerobică 

Volei. 

Aşezarea în teren, deplasarea în teren, pasa de jos cu 2 mâini 

Joc de volei 

Atletism : Alergare de viteză 

Startul de jos şi din picioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Joc de volei 

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii: rostoigoliri înainte si 

inapoi din ghemuit si din indepartat. 

Volei – serviciul de sus din faţă 

Joc de volei. 

Baschet -aruncarea la coş de pe loc 

Aruncarea la coş din deplasare 

Circuit de dezvoltare fizică generală 

Joc de baschet 

Baschet 

Repetarea elementelor de tehnciă din lecţiile anterioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Startul din picioare 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale şi spatelui 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate studente 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare 

Flotări băieţi şi fete 

Norme şi probe de control pentru studenţii care nu şi-au dat 

normele 

Joc de volei şi baschet 

Norme şi probe de control cu studenţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească performanţele obţinute 

Joc de volei şi baschet. 

Aprecierea actzivităţii desfăţurate în timpul primului semestru 

al anului universitar şi acordarea calificativului 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 
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 Bibliografie Obligatorie: 

- Ardelean, T. – Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. I.E.F.S., Bucureşti, 1990 

- Băieşu, Gh. – Lecţii de gimnastică. Editura Stadion, Bucureşti, 1974 

- Cârstea, Gh. – Teoria şi metodica ed. fizice şi sportului. Editura ANDA, Bucureşti, 2000 

- Dragnea, A. – Teoria activităţilor motrice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996 

- Motroc, I. – Fotbal de la teorie la practică. Editura Rodos, Bucureşti, 1994 

- Neţa, Gh.; C. Popovici – Fotbal. Editura J.R.C., Turda, 2000 

- Predescu, T., G. Ghiţulescu – Baschet – pregătirea echipelor. Editura Semn E., Bucureşti, 2001 

- Paşcanu, I. – Gimnastica acrobatică în şcoală. Editura Presa Universitară Clujeană, 1996 

- Scralat, E. – Volei. Editura Stadion, Bucureşti, 1973  

Bibliografie Facultativă: 
Nu este cazul 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

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

10. Evaluare

Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1. Seminar/Laborator 

 notare de seminar (prezenţă, activitate) 1,00

 Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 3,00

 Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale

şi spatelui

 Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate

studente 3,00

Este prevazuta o 

verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

30% 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV   0207010116 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
PRACTICA - TOPOGRAFIE 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Şef lucr. dr. DEAK JUTKA 

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

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe  Dobândirea de abilităţi  privind utilizarea aparatelor şi instrumentelor topografice; cunoaşterea şi 

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice domeniului. 

5. Condiţii (acolo unde este caz ul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului/practicii 

Aparate şi instrumente topografice: tahimetre electonice, tahimetere clasice, nivele, 

reţea calculatoare; minicalculatoare electronice; software de specialitate. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2.14 din care: 3.2. curs - 3.3. laborator - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 60 din care: 3.5.curs - 3.6.practica 60 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Numărul de credite
4

2 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Competenţele profesionale dobândite de studenţi sunt în concordanţă cu cele şase competenţe profesionale 

dobândite de absolvenţii specializării Măsurători Terestre si Cadastru, competenţe precizate în RNCIS 

(Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior din România). 

Din perspectiva celor mai sus mentionate, principalele competenţe profesionale ce le conferă disciplina Practica 

topografie 1, sunt: 

- dobândirea de abilităţi în utilizarea aparatelor şi instrumentelor topografice, în situaţii specifice din 

teren; 

- dobândirea de noţiuni necesare înţelegerii modului de măsurare a terenului şi prelucrare a datelor din 

măsurători,  în scopul determinării poziţiei planimetrice şi nivelitice a punctelor. 
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- Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a notiunilor însuşite, în scopul 

dezvoltării competentelor dobîndite; 

- Dobândirea de abiltăti necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin cultivarea unor atitudini 

constructive în contexte orgazitionale variate; 

- Disciplina promoveaza manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de mediul academic, în general, 

si fata de cel stiintific, in special, relevand in permanenta rolul important  pe care inginerii geodezi il au in 

societate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina introduce şi dezvoltă notiuni specifice, tehnici si tehnologii care pun 

bazele teoretice si practice reprezentării  terenului in in plan. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea tehnicilor specifice necesare determinării poziţiei planimetrice a 

punctelor reţelelor de îndesire şi ridicare, precum şi a detaliilor; cunoaşterea 

tehnicilor de reprezentare în plan a suprafeţelor de teren,  precum şi calcul 

mărimii acestora. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Nu este cazul 

Metode de predare Observatii 

8.2. PRACTICA TOPOGRAFICA 

Număr  de ore – 60 

1. Verificarea şi rectificarea aparaturii topografice în

vederea lucrului în teren (teodolite electronice;

nivele).

2. Îndesirea punctelor reţelei de sprijin prin metoda

intersecţiei înainte şi înapoi: lucrări de teren şi de

birou

3. Executarea unei drumuiri tahimetrice cu radieri în

vederea întocmirii unui plan topografic la scara

1:500: lucrări de teren şi de birou

4. Lucrări de nivelement geometic : nivelementul

geometric al  suprafeţelor

5. Lucrări de redactare a planului topografic

(planimetric şi nivelitic). Calculul suprafeţelor

6. Verificarea cunostintelor

Demonstraţii  practice în 

teren si laborator 

1 zi* 6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

3 zile*6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

1 zi*6 ore/zi 

1 zi*6 ore/zi 

 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 

1. Boş, N., Iacobescu O., 2007. Topografie modernă, Editura C.H. Beck Bucureşti.

2. Ciotlăuş Ana, 2008. Topografie generală. Editura AcademicPRES Cluj-Napoca ISBN 978-973-744-116-4

3. Leu, I. Nelu, V. Budiu, V.Moca, C.Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003. Topografie si generala si

aplicata. Cadasatru, Ed. Universul, Bucuresti, 566 p. ISBN 973-9027-64-4.

4. Leu, I.N. V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, , Valeria Ciolac, Ana Ciotlaus,2002. Topografie si cadastru, Ed. Universul.,

Bucureşti.

5. Leu, I.N., V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac,1999. Topografie si cadastru agricol, Ed. Did.şi

Ped.R.A., Bucureşti.

6. Mureşan, D., V. Budiu, Ana Ciotlăuş,  1988. Topografie şi desen tehnic lucrări practice, Cluj-Napoca, Tipo Agronomia.

7. Neamţu, M. şi colab., 1982, Instrumente topografce şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti,

Bibliografie Facultativă: 

Site-ul companiilor producătoare de aparatură topografică: Trimble, Leica, Nikon. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice colaborează cu marile companiii producătoare de echipamente 

topografice din lume (Leica, Trimble), prin reprezentanţii săi autorizaţi din România, participând la campaniile de 

promovare a celor mai noi realizări din domeniul aparaturii topografice şi geodezice. De asemenea, periodic au loc 

întâlniri cu specialiştii Oficiului  de Cadastru şi Publicitare Imobiliară Cluj, pe teme ce privesc cadastru şi publicitatea 

imobiliară. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Nu este cazul 

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la activităţile din 

laborator si teren 
- oral,  continuu. 20% 

- abilitatea de a prelucra datele 

topografice rezultate din teren, pentru 

situatii specifice. 

- caiet de practica 30% 

- abilitatea de a aplica, in practica, 

cunostintele predate la curs si lucrari 

practice pe parcursul anului. 

- examen practic 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stapanirea informatiei stiintifice transmisa lucrari practice si practica in teren, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activitatilor propuse in portofoliul de practica(nota minima 5), in cadrul fiecarui criteriu de evaluare, este o 

conditie de participare la examenul practic. 

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

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

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

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

Data completării 

    08.09.2020 

Titular curs 

- 

Titular lucrari laborator/seminarii/practica 

Şef lucr. dr. DEAK JUTKA 

Data avizării în departament 

  14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. MATEI FLORICA 



Nr.__________din _________ Formular USAMV 0207010217

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 IV, Măsurători terestre și științe exacte
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Măsurători Terestre și Cadastru 
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

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

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DO

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

-

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 6
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
3.4.4.Tutoriala 2
3.4.5.Examinări 4
3.4.6. Alte activităţi 4

3.7. Total ore studiu individual 36
3.8. Total ore pe semestru 50

3.9. Numărul de credite4 2

 



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

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

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

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

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor
fundamentale de investigare şi prospectare specifice măsurătorilor terestre și cadastrului.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 

academic
7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;

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

8. Conţinuturi
8.1. Curs  Număr  de ore – 14 

1. Importance of Surveying
2. Land and Geographic Information Systems
3. The Surveying Profession
4. Basic  Methods  for  Performing  Mapping

Surveys
5. Map Scale
6. Units and Field Notes
7. Test

- predare frontală
- metoda piramidei
- metoda bulgărelui de 
zăpadă

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – A Handbook of English for Land Survey, Beograd, 2012
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture

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

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



10. Evaluare

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

Pondere din
nota finală

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

Verificare pe parcurs

Frecvența la curs

75%

25%

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
---

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Prof. dr. Florica Matei
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II. 
Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010223 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Etică şi integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

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

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

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

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

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

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 16 

3.8. Total ore pe semestru  30 

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

conținutului din fișa disciplinei. 

6. Competenţe specifice acumulate
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e Competenţa de identificare şi soluţionare a situaţiilor cu implicaţii de natură etică în cadrul activităţilor didactice, 

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

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

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

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

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

specifice eticii şi  integritaţii  academice pentru  aplicarea  lor  în  dezvoltarea 

unei   cariere   profesionale  caracterizată de probitate. 

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

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

competenţei de a realiza cercetări ştiinţifice prin respectarea normelor etice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Obiectul şi problematica eticii şi deontologiei 

academice.  

 Fundamentele eticii, abordări interdisciplinare. 

Codificarea eticii.  Etica aplicată. 

Principiile etice ale cercetării ştiinţifice. Metode şi 

tehnici de cercetare ştiinţifică 

Responsabilitate socială şi deontologie academică. 

Proprietatea intelectuală. Problematica drepturilor de 

autor.   

 Plagiatul şi alte forme de lipsă de integritate academică 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

4 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

 Bibliografie Obligatorie: 

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

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

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

Bibliografie Facultativă: 

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

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

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

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

Universităţii din Bucureşti, Bucureşti;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea obiectului şi 

problematicii eticii şi deontologiei 

academice şi  profesionale, a 

metodelor şi tehnicilor de cercetare 

ştiinţifică, precum şi principalele 

probleme etice care vizează 

activitatea ştiinţifică universitară.     

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 
     100% 

10.5. Seminar/Laborator  

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8/09/2020 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Florica Matei 



Nr.__________din _________ Formular USAMV 0207010219

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 IV, Măsurători terestre și științe exacte
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Măsurători Terestre și Cadastru
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

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

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DO

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

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 2
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi -

3.7. Total ore studiu individual 8
3.8. Total ore pe semestru 50

3.9. Numărul de credite4 2

 



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

bunelor practici etc.

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

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

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

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor
fundamentale de investigare şi prospectare specifice măsurătorilor terestre și cadastrului.

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

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

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

8. Conţinuturi
8.1.CURS  Număr  de ore – 14
1. The Article (I)
2. The Article (II)
3. The Noun(I)
4. The Noun(II)
5. The Adjective - The Degrees of Comparison
6.The Pronoun
7. The Personal Pronoun. The Reflexive Pronoun
8. The Demonstrative Pronouns. The Relative
Pronoun
9. The Numeral – Cardinal Numbers
10. The Numeral – Ordinal Numbers
11.The Numeral – Fractions
12. The Verb
13. The Present Tenses (Simple Present and Present
Continuous)
14. Revision&Test

Metode de predare 

– predare frontală
– metoda piramidei

Note
1 curs=1 oră/săpt.

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

1 oră

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  Număr  de ore – 28
LEVELING 
1. Leveling Vocabulary
2. Categories of Levels

- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală

2 ore
2 ore



DISTANCE AND ANGLE MEASUREMENTS
3. Summary of Methods for Making Linear
Measurements
4. Electronic Distance Measurements
5. Angles
TOTAL  STATION  INSTRUMENTS  AND  ANGLE
OBSERVATIONS  
6. Characteristics of Total Station Instruments
7. Functions Performed by Total Station
Instruments 
8. Relationship of Angles and Distances
9. Observing Horizontal Angles with Total
Station Instruments   
10. Sights and Marks
TRAVERSING
11.Selection of Traverse Stations. Traversing with Total
Station Instruments
12. Radial Traversing
13.Sources  of  Error  in  Traversing.  Mistakes  in
Traversing 
14.Test

- metoda bulgărelui de zăpadă
- exerciții de team-building 2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia –  A Handbook of English for Land Survey, Beograd, 2012
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture

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

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

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare
10.2. Metode de

evaluare
10.3. Pondere din

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

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

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. 
Seminar/Laborator

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

Verificare pe parcurs

Sunt prevăzute două
teste semestriale.

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



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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Prof. dr. Florica Matei
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010221 

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 Măsurători terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Filosofie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

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

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

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

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

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

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala. Se vor realiza discuţii interactive pe 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 0 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 0 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 2 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4   1 
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baza bibliografiei anunţate în prealabil. Se vor dezbate principalele noţiuni ale 

filosofiei. Metodele de lucru vor fi explicate, comentate şi exemplificate. Disciplina 

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

În cazul activităților desfășurate online se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

conținutului din fișa disciplinei. 

6. Competenţe specifice acumulate
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Îmbunătătirea capacitătilor de analiză și sinteză,   

Competențe privind managementul informatiei, capacitatea de a lua decizii si de a soluționa probleme;  

Aplicaţiile şi studiile permit studentilor să dezvolte abilităţi de argumentare şi interpretare. 

Obtinerea discernământului necesar pentru evaluări si autoevaluări obiective, disponibilitatea de a aprecia 

diversitatea si multiculturalitatea; 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Formarea unei concepţii cuprinzătoare asupra unor elemente ale filosofiei (ontologia, gnoseologia, praxeologia) 

precum şi dobândirea unor cunoştinţe referitoare la principalele curente realizate de către cei mai reprezentativi 

filosofi aparţinători diferitelor civilizaţii sau perioade istorice. 

Capacitatea de a transpune în practică cunostintele dobândite; abilităti de cercetare, deschiderea pentru a înțelege 

cultura. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina tratează într-o viziune sistemică modernă problematica de bază a 

filosofiei.  

7.2. Obiectivele specifice Se vizează formarea unei concepţii cuprinzătoare asupra unor elemente ale 

filosofiei (ontologia, gnoseologia, praxeologia) precum şi înţelegerea ştiinţífică 

a problemelor fundamentale ale omului și societății contemporane. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Noţiuni introductive 

- Conceptul de filosofie şi obiectul filosofiei 

- Problematica şi domeniile filosofiei 

- Specificul filosofiei 

- Raportul filosofiei cu ştiinţa, arta, religia, 

literatura, poezia 

- Filosofia şi problemele omului 

contemporan. Valoarea filosofiei 

Probleme de ontologie 

- Obiectul şi problemele ontologiei 

- Conceptul de existenţă 

- Conştiinţă, gândire, limbaj 

- Devenirea 

- Spaţiul şi timpul; problema finitului şi 

infinitului 

- Structură şi sistem 

- Cauzalitate şi condiţionare 

- Necesitate şi întâmplare 

- Posibilitate, realitate, probabilitate 

- Legea 

Probleme de gnoseologie 

- Obiectul şi problematica gnoseologiei 

- Conceptul de cunoaştere şi modalităţile 

cunoaşterii 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

2 prelegeri 

4 prelegeri 

3 prelegeri 
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- Structura şi dinamica procesului de 

cunoaştere 

- Problema adevărului 

Aspecte ale cunoaşterii ştiinţifice contemporane 

- Caracteristici ale cunoaşterii ştiinţifice 

contemporane 

- Clasificarea ştiinţelor 

- Demersurile cunoaşterii: problema 

ştiinţifică; ipoteza; teoria ştiinţifică 

- Observaţia şi experimentul ştiinţific 

- Rolul cunoaşterii ştiinţifice  în viaţa omului 

şi a societăţii contemporane. 

Problema omului în filosofie 

- Aspecte esenţiale ale antropologiei 

filosofice 

- Aspecte ale umanismului contemporan 

Cultură și civilizaţie 

Problema libertăţii 

- Conceptul de libertate 

- Dimensiuni ale libertăţii 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Noţiuni introductive 

- Conceptul de filosofie, obiectul şi 

problematica filosofiei 

- Raportul: filosofie - ştiinţă – religie-

literatură, poezie 

Probleme de ontologie 

- Conceptul de existenţă 

- Gândire şi limbaj 

- Devenirea. Spaţiul şi timpul 

- Structură şi system 

- Cauzalitate. Necesitate şi întâmplare. 

Legea 

Probleme de gnoseologie 

- Cunoaşterea şi modalităţile cunoaşterii 

- Problema adevărului 

Aspecte ale cunoaşterii ştiinţifice contemporane 

- Caracteristicile esenţiale şi clasificarea 

ştiinţelor 

- Problema ştiinţifică; ipoteza; teoria 

ştiinţifică 

Problema omului în filosofie 

- Aspecte ale umanismului contemporan 

Cultura si libertatea 

Problema libertăţii 

- Conceptul de libertate. Dimensiuni ale 

libertăţii 

Verificarea cunoştinţelor 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

Prezentare de referate 

2 seminarii 

4 seminarii 

2 seminarii 

2 seminarii 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Furst,M. Trinks,J. - Manual de filosofie, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1992

2. Cucerzan, E. – Filosofie. Sinteze de curs. Cluj-Napoca, 2002, 2003

Bibliografie Facultativă: 

1. Cucerzan, E. – Filosofia ca sistem, Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2011.

2. Blaga, L. - Spaţiul mioritic. În: Opere, Vol. 9. Edit. Minerva, Bucureşti, 1985
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3. Vergez, André; Denis Huisman - Curs de filosofie. Edit. Humanitas, Bucureşti, 1995

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea obiectului şi 

problematicii filosofiei, a raportului: 

filosofie - ştiinţă – religie. 

Cunoasterea problemelor specifice 

ontologiei. 

Cunoasterea problemelor specifice 

gnoseologiei. 

Intelegerea dimensiunilor specifice 

cunoasterii stiintifice contemporane. 

Cunoasterea problematicii specifice 

omului si libertatii.  

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 

     60% 

10.5. Seminar/Laborator Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevăzute  2 verificări pe 

parcurs 

 Un test de verificare a

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice

(referate) realizate. 

     40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8/09/2020 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010222 

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 Măsurători terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Sociologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

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

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

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

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

propuse. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activități pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ La seminarii este obligatorie consultarea bibliografiei de specialitate, iar fiecare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 0 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 0 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 2 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4   1 
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laboratorului/ proiectului student va desfasura o  activitate de cercetare individuala. Se vor realiza discuţii 

interactive pe baza bibliografiei anunţate în prealabil. Se vor dezbate principalele 

teme ale sociologiei. Metodele de cecetare vor fi explicate şi exemplificate. 

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

În cazul activităților desfășurate online se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

conținutului din fișa disciplinei. 

6. Competenţe specifice acumulate
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Competenta de a analiza şi sintetiza informaţii sociale; abilitatea de a identifica fenomene si procese sociale; 

abilitatea de a utiliza instrumente de cercetare specifice sociologiei; capacitatea de  a explica fenomene şi procese 

sociale; îmbunătăţirea  capacităţii de a investiga cauzele diferitelor fenomene sociale; capacitatea de a analiza 

date, de a interpreta rezultatele cercetarilor.  

Capacitatea de a realiza studii si cercetari sociologice şi de a  propune soluţii pentru îmbunătăţirea problemelor 

constatate; capacitatea de a  elabora şi de a  pune în practică politici si măsuri de redresare sociala; cap 

 Însuşirea de către studenţi a principalelor aspecte privind dinamica schimbărilor din spaţiul social din România. 

pacitate acitate de organizare si planificare 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

 

Competenta de a proiecta şi conduce cercetări stiintifice pe teme sociale, studii de piaţă şi comunicare publică; 

coordonarea unor activităţi de analiză socială; capacitatea de a aborda pluriparadigmatic problematica sociala; 

cunoasterea teoriilor sociologice privind fenomenele, faptele si actiunea sociala. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu problemele de bază ale sociologiei în contextul 

viitoarei lor integrări în viaţa socio-economică a ţării şi a adaptării lor la 

realităţile sociale caracteristice economiei de piaţă. 

7.2. Obiectivele specifice Abilitatea studentilor de a identifica fenomene si procese sociale, înţelegerea 

realitatilor sociale, precum si dobandirea competentei de a realiza cercetări 

stiintifice pe teme sociale. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Obiectul şi problematica sociologiei 

   Constituirea sociologiei ca ştiinţă 

   Temele majore ale sociologiei 

   Funcţiile şi importanţa sociologiei 

Metode şi tehnici de cercetare în sociologie 

   Cadru teoretic. Designul cercetarii. 

   Ancheta sociologică și sondajul de opinie 

   Chestionarul ca instrument al cercetării sociologice 

   Interviul 

   Observația 

   Experimentul 

   Analiza documentelor (documentarea) 

   Metode sociometrice 

Individul, grupul şi societatea 

   Personalitatea umană. Definiţii şi tipologii 

   Grupurile sociale 

   Globalizarea 

   Socializarea 

   Comunicarea 

Familia şi gospodăria 

   Definiţii și clasificări 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

3 prelegeri 

4 prelegeri 

3 prelegeri 

2 prelegeri 
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   Funcţii ale familiei  

   Tipuri de familii şi gospodării 

   Familia şi societatea 

Stratificarea şi mobilitatea socială 

   Aspecte teoretice. Cauze ale stratificării 

   Tehnici de stratificare. Efectele stratificării 

   Tipuri de mobilitate sociala.  

   Caracteristici ale mobilităţii sociale contemporane 

Prelegere 2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Obiectul şi problematica sociologiei 

   Temele majore ale sociologiei 

   Funcţiile şi importanţa sociologiei 

Metode şi tehnici de cercetare în sociologie 

   Cadru teoretic. Designul cercetarii. 

   Ancheta sociologică și sondajul de opinie 

   Chestionarul ca instrument al cercetării sociologice 

   Interviul 

   Observația 

   Experimentul 

   Analiza documentelor 

   Metode sociometrice 

Individul, grupul şi societatea 

   Personalitatea umană. Definiţii şi tipologii 

   Grupurile sociale 

   Globalizarea 

   Socializarea 

   Comunicarea 

Familia şi gospodăria 

   Definiţii și funcţii ale familiei 

   Tipuri de familii şi gospodării 

   Familia şi societatea 

Stratificarea şi mobilitatea socială 

   Tehnici de stratificare. Efectele stratificării 

   Tipuri de mobilitate sociala.  

 Caracteristici ale mobilităţii sociale contemporane 

Verificarea cunoştinţelor 

Realizarea și prezentarea 

unor referate teoretice.  

Proiectarea unor cercetări 

stiintifice pe teme sociale. 

Realizarea unor referate. 

Realizarea unor referate. 

Realizarea unor referate. 

2 seminarii 

5 seminarii 

2 seminarii 

2 seminarii 

2 seminarii 

1 seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cucerzan, M. – Introducere în sociologie, Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2010.

2. Rotaru, T.; P. Iluţ – Sociologie. Ediţia a II-a. Cluj-Napoca, Edit. Mesagerul, 1996.

Bibliografie Facultativă: 

1. Gusti, D. – Opere. Vol. I-IV. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968

2. Rotariu,T., Iluţ, P.- Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Edit. Polirom, Iaşi, 1999

3. Giddens, A. – Sociologie. Edit. BicAll, Bucureşti, 2000

4. Boudon, R. – Tratat de Sociologie, Edit. Humanitas, 2005

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea obiectului şi 

problematicii sociologiei, a metodelor 

şi tehnicilor de cercetare în sociologie 

(designul cercetarii, ancheta 

sociologică, interviul, observația, 

experimental, analiza documentelor) 

  Cunoasterea unor aspecte privind 

personalitatea umana, grupul, 

societatea, globalizarea, socializarea,  

 familia şi gospodăria, stratificarea şi 

mobilitatea sociala. 

Este prevazută o verificare pe 

parcurs 

60% 

10.5. Seminar/Laborator Studenţii realizează lucrările practice 

pe baza noţiunilor însuşite. 

Pentru fiecare lucrare practică vor 

pregăti materialele, temele şi 

aplicaţiile care vor fi prezentate şi 

evaluate de către cadrul didactic.  

Sunt prevazute  2 verificări pe 

parcurs 

 Un test de verificare a

cunoştinţelor; 

 Susţinerea lucrărilor practice

(referate teoretice si 

cercetări). 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8/09/ 2020 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Data avizării în 

departament 

14/09/ 2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Florica Matei 



1 

Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207010325 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licența 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învățământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Hidrografie și hidrologie generală 

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

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr.  Nicolae Pop 

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

evaluare C 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DF 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

sa fie inchise. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

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

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 
42 

din care: 3.5.curs 28 3.6.laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografia recomandată 16 

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

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren 17 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 60 

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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Să cunoasca  limbajul specific disciplinei de Hidrografie și hidrologie. 

Să inteleaga functionarea staţiilor hidrologice în regim hidrologic normal, precum şi în situaţii extreme (pericol 

de inundaţii, de îngheţ şi dezgheţ pe râuri şi lacuri). 
C
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Sa demonstreze capacitatea de a măsura elementele  hidrologice caracteristice unei reţele hidrografice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele de hidrologie la nivelul exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească diferitele metode de prelucrare statistică a datelor înregistrate la 

posturile şi  staţiile hidrologice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1.Noţiuni generale de hidrologie

1.1.Obiectul şi diviziunile hidrologiei 

1.2.Răspândirea apei pe Terra 

1.3.Structura moleculară şi stările naturale ale apei 

1.4.Circuitul şi bilanţul apei în natură 

2.Proprietăţile generale ale apei

2.1.Proprietăţile organoleptice 

2.2.Proprietăţile fizice 

2.3.Proprietăţile chimice 

2.4.Proprietăţile biologice şi bacteriologice 

3.Hidrogeologie (apele subterane)

3.1.Originea apelor subterane 

3.2.Precipitaţiile hidrogeologice ale rocilor 

3.3.Categorii de apă din porii rocilor 

3.4.Distribuţia apelor subterane pe verticală 

3.5.Stratele acvifere 

4.Regimul de curgere a apelor subterane

4.1.Debitul stratelor acvifere 

4.2.Reţeaua hidrometrică a apelor subterane 

4.3.Determinarea direcţiei de scurgere a apelor subterane 

4.4.Măsurarea nivelurilor apelor subterane 

4.5.Măsurarea vitezei apelor subterane 

4.6.Izvoarele 

5.Potamologie (hidrologia râurilor)

5.1.Bazinul hidrografic 

5.2.Reţeaua hidrografică 

5.3.Văile şi albiile cursurilor de apă 

5.4.Regimul de îngheţ şi principalele forme de gheaţă 

5.5.Dinamica apei din râuri 

5.6.Nivelul apei râurilor 

6.Determinarea debitelor lichide şi tipurile de scurgere pe

râuri 

6.1.Calculul debitelor lichide 

6.2.Scurgerea apei râurilor 

6.3.Scurgerea solidă (scurgerea aluviunilor) 

7.Limnologie (hidrologia lacurilor)

7.1.Elementele morfologice şi morfometrice ale lacurilor 

7.2.Parametrii tehnici şi tehnico-economici ai lacurilor 

7.3.Bilanţul apei din lacuri şi regimul variaţiilor de nivel 

7.4.Dinamica apei din lacuri 

7.5.Reţeaua hidrometrică şi hidrometria lacurilor 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 
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8.Noţiuni de fizică atmosferică

8.1.Structura atmosferei 

8.2.Radiaţia solară 

8.3.Temperatura aerului 

8.4.Presiunea atmosferică 

8.5.Umiditatea aerului 

8.6.Precipitaţiile atmosferice 

8.7.Modernizarea sistemului naţional de meteorologie 

Prelegere 2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

1. Prelucrarea și interpretarea datelor   hidrologice:

- întocmirea curbei de frecfență și a celei de durată; 

- întocmirea curbei de asigurare empirice și a celei teoretice.. 

2.Măsurarea şi calculul vitezei apei cu ajutorul flotorilor de suprafață

și a moriștii hidrometrice -Jestovski JR-21M. . 

3. Vizită la Muzeului Apei  – Florești, jud. Cluj și la Stația Hidrometrică a

Clujului. 

4. Determinarea debitului de apă scurs cu ajutorul deversorilor

hidrometrici - Aplicaţii practice. 

5. Dimensionarea hidraulică a canalelor în vederea stabilirii capacității de

preluare a  debitelor de apă scurse pe versanți. 

Laborator 

Teren 

Teren 

Laborator 

Laborator 

4 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie. 
1. Viorel Budiu, Nicolae Pop, Marcel Dârja, Laura luca, 2017 – Hidrologie, Editura Risoprint Cluj-Napoca
2. Ion Giurma şi colab., 2006 – Hidrologie, Editura Poliehnium, Iaşi
3. Victor Sorocovschi, 2003, Hidrologia uscatului, Editura Casa Cărţii de Ştiinţa, Cluj-Napoca
4. Gheorghe Şerban, Răzvan Horaţiu Bătinaş, 2009 -    Editura Casa Cărţii de Ştiinţa, Cluj-Napoca

Bibliografie Facultativă: 
1. Ion Vladimirescu, 1962 – Curs de hidrologie, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2. Hâncu S., P. Stănescu, Gh. Platagea, 1971 – Hidrologie agricolă., Editura Ceres, Bucureşti

3. Pişota I., I. Buta, 1975 – Hidrologie, EDP Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la masa rotunda organizată în cadrul Simpozionului 

Internaţional al USAMV Cluj-Napoca pe probleme de îmbunătăţiri funciare şi gospodărirea apelor, precum şi la întâlniri 

cu specialişti din cadrul ANIF Cluj. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, problematizarea şi 

învăţarea prin descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă  

Examinare orală pe 

platforma Google meet 70% 

10.5. Laborator În teren, muncă individuală şi de echipă, prelegeri, 

metoda conversaţiei, problematizarea şi învăţarea 

prin descoperire, principiul legării teoriei de practică, 

metoda interactivă 

 Verificarea finală cu 

prezentarea referatelor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri de curs si lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de 

trecere la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Titular lucrări practice 

Conf. univ. dr.  Nicolae Pop 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. univ. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020101 

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 Măsurători terestre si Stiinte Exacte 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5. Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Metode Numerice 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr. Rodica Sobolu 

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

evaluare E
2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematici generale 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor prezentate la inceputul 

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

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 7 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite
4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din matematică, statistică, fizică și 

de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice 

Efectuarea de măsurători geodezice pentru realizarea unei reţele geodezice spaţiale, folosind  tipuri de aparate de 

măsurare performante, metode de calcul numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei. 

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 ingineriei geodezice. 

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 Să înţeleagă  şi să aplice metodele numerice in scopul rezolvarii unor tipuri de 

probleme de aproximare  specifice materiilor de specialitate  

7.2. Obiectivele specifice Să dobândească notiuni de teoria erorilor 

Sa analizeze comparativ erorile obtinute in urma aplicarii unor tipuri de  metode 

numerice  

Sa aleaga metoda cea mai eficienta in scopul obtinerii unor erori cat mai mici in 

solutionarea unor probleme  

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Noţiuni de teoria erorilor. Propagarea erorilor. 

Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii algebrice 

liniare. Metode exacte: Eliminarea gaussiană, 

Factorizarea LU, Factorizarea DOOLITTLE. Metode 

iterative: Metoda lui Jacobi, Metoda Gauss – Seidel. 

Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare. Metoda 

înjumătăţirii. Metoda coardei. Metoda lui Newton. 

Diferenţe finite. Definiţii şi proprietăţi. Diferenţele finite 

ale funcţiei polinomiale. 

Diferenţe divizate: Definiţii şi proprietăţi. Diferenţe 

divizate cu noduri multiple. 

Aproximarea funcţiilor. Metoda celor mai mici pătrate. 

Interpolarea funcţiilor: Polinoamele de interpolare ale lui 

Lagrange, Newton şi Hermite şi analiza erorii lor. 

Interpolare spline polinomială  

Integrarea şi derivarea numerică. Metode de integrare 

numerică: Metoda dreptunghiurilor, Metoda trapezelor, 

Formula de cuadratură a lui Simpson. Evaluarea erorii 

formulelor de cuadratură. Metoda interpolativă de 

derivare numerică. 

Metode de predare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Prelegere- discutii-exemplificare 

Observaţii 

1 prelegere 

3 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

3 prelegeri 

4 prelegeri 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Determinarea erorii absolute si relative in cazul unor 

probleme practice.  Problema directa si problema 

inversa. 

Rezolvarea unor sisteme algebrie liniare cu ajutorul 

algoritmului lui Gauss, a  metodei matriceale si a 

metodei Doolitle. Implementarea metodelor folosind 

aplicatia Maple. 

Rezolvarea sistemor algebrice liniare folosind metode 

iterative. Implementarea algoritmilor corespunzatori in 

cadrul aplicatiei Maple. 

Aplicarea metodelor numerice prezentate la curs in 

scopul rezolvarii unor ecuatii algebrice neliniare. Studiul 

vitezei de convergenta a metodelor aplicate. 

Implementarea in Maple a metodei înjumătăţirii, 

coardei, tangentei. 

Exercitii de calcul a diferentelor finite si divizate. 

Aplicarea proprietatilor acestora. Implementarea 

formulelor in Maple.  

Aproximarea si interpolarea functiilor pornind de la 

perechi de valori numerice concrete, cu ajutorul 

metodelor expuse la curs (interpolare Lagrange, Newton, 

Hermite). Analiza erorii aproximarii. Interpolare spline 

polinomială. 

Calculul unor integrale definite folosind metode 

numerice specifice (metoda dreptunghiurilor, metoda 

trapezelor, formula de cuadratură a lui Simpson). 

Evaluarea erorii formulelor de cuadratură. Studiul 

comparativ al vitezei de convergenta a metodelor 

aplicate.  

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

1 lucrare de laborator 

2 lucrari de laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

3 lucrari de laborator 

3 lucrari de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Notitele de curs si seminar
2. Micula Sanda, R. Sobolu, M. Micula – Analiză numerică cu MAPLE, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2008.
3. Stancu D.D. : Analiza numerică, curs şi culegere de probleme, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 1977 (lito).
4. Coman Gh. : Analiza numerică, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.
5. Agatini O.,  Blaga P., Chiorean Ioana, Coman Gh., Stancu D.Dimitrie, Trânbiţaş R., : Analiza numerică şi teoria aproximării (vol. I, II,

III), Presa Univ. Clujeană, 2002.
6. Gelfand A.O. : Calculul cu diferenţe finite, Ed. Tehnică Bucureşti, 1956.

Bibliografie Facultativă: 
1. Walter Gautschi, Numerical Analysis. Birkhauser. 2010
2. Demidovici B.P., Maron A. : Elements de calcul numerique, Ed. Mir, Moscou, 1979.

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 in domeniul proiectarii si executiei unde 

folosesc  tipuri de aparate de măsurare performante, metode de calcul numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 
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10.4. Curs Insusirea si identificarea metodelor 

numerice specifice rezolvarii unui 

anumit tip de problema. Probleme 

practice 

Examen 
70% 

10.5. Seminar/Laborator Aplicarea metodelor numerice 

adecvate in scopul rezolvarii unor 

tipuri de probleme specificate 

Verificari pe parcurs si 

examinarea sub forma orala şi 

practică a cunostintelor 

dobandite 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

 Conf. Dr.   Rodica Sobolu 

Titular lucrări laborator/seminarii  

Conf. Dr. Rodica Sobolu  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

. 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________       Formular USAMV 0207020103 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei COMPENSAREA MASURATORILOR si STATISTICA MATEMATICA 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Dr.ing. Silvia CHIOREAN 

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

evaluare 

Sumativă 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Matematica, Topografie, Instrumente si aparate geodezice. 

4.2. de competenţe Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice; 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  reţele geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. In cazul realizarii cursurilor utilizand 

platformele online de predare continutul acestora se va adapra pentru respectarea continutului din fisa 

disciplinei 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie si 

descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de comun  acord 

cu studentii. In cazul realizarii lucrarilor practice utilizand platformele online de predare continutul 

acestora se va adapra pentru respectarea continutului din fisa disciplinei 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 

formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 

realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 

unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 
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Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 

suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 

calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 

şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C5.1. Utilizarea în comunicarea profesională a conceptelor şi teoriilor referitoare la comportarea 

în timp a construcţiilor şi terenurilor. 

C5.2 Explicarea etapelor specifice urmăririi comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor, cu 

precizarea tehnicilor şi aparatelor utilizate la determinarea deplasărilor şi deformaţiilor acestora. 

C5.3 Efectuarea de măsurători geodezice pentru determinarea deplasărilor şi deformaţiilor 

utilizând tehnici şi aparate specifice. 

C5.4 Analiza comparativă a sistemelor de monitorizare a construcţiilor şi a terenurilor şi 

utilizarea înregistrărilor istorice la interpretarea rezultatelor obţinute. 

C5.5 Întocmirea unui proiect de monitorizare a comportării unui obiectiv (pod, baraj, construcţie 

civilă). 

Competenţe transversale Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice. 

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. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea asimilarii cunostintelor aferente 

Teoriei prelucrarii marimilor geodezice. 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 
Obs. 

1. Obiectul si importanta. Clasificarea Erorilor si masuratorilor 

P
re

le
g

er
i 

- 
d

is
cu

ţi
i 

2 

2. Concepte statistice in prelucrarea masuratorilor geodezice 2 

3. Valori tipice folosite in studiul repartitiei teoretice a erorilor intamplatoare 2 

4. Valori tipice folosite la prelucrarea rezultatelor  obtinute din masuratori 4 

5. Repartitia erorilor aleatoare. Indicele de precizie al masuratorilor 4 

6. Compensarea masuratorilor directe de aceeasi precizie diferite 4 

7. Transmiterea erorilor intr-o functie de mai multe marimi masurate direct de 

aceesi precizie 

2 

8. Compensarea masuratorilor directe de precizii diferite 4 

Transmiterea erorilor intr-o functie de mai multe marimi masurate direct cu 

precizii diferite 

2 

9. Compensarea masuratorilor directe particulare (masuratori duble) 2 

Total 28 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE Număr  de ore – 28 Metode 

de predare 

Nr. De 

ore 
Obs. 

1. Aplicatii privind Concepte statistice in prelucrarea masuratorilor 

geodezice 

Aplicatii 2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2. Valori tipice folosite in studiul repartitiei teoretice a erorilor 

intamplatoare 

3. Valori tipice folosite la prelucrarea rezultatelor  obtinute din masuratori 

4. Aplicatii privind Repartitia erorilor aleatoare. Indicele de precizie al 

masuratorilor 

5. Aplicatii  practice privind Compensarea masuratorilor directe de 

aceeasi precizie 

6. Aplicatii  practice privind Transmiterea erorilor intr-o functie de mai 

multe marimi masurate direct de aceeasi precizie si cu precizii diferite 

7. Aplicatii  practice privind Compensarea masuratorilor directe de 

precizii diferite 

8 Aplicatii  practice privind Compensarea masuratorilor duble 

Total 28 
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Bibliografie Obligatorie: 

1. N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Editura Universitas Petrosani, 1999.

2. Ghitau D., -  Prelucrarea marimilor geodezice, Editura Tehnica Bucuresti, 2009.

3. Gh. Nistor-Teoria prelucrarii masuratorilor geodezice, Lit. U.T.Gh. Asachi, Iasi, 1996.2.

4. M. Palamariu E. Koncsag.- Compensarea masuratorilor si statistica, Seria didactica, Alba Iulia, 2008.

5. Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de compensarea măsurătorilor geodezice – curs universitar-Editura

Risoprint, 2009

Bibliografie Facultativa: 

1. Ghiţău, D., – Geodezie şi gravimetrie geodezică, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983

2. Moldoveanu, C. – Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare, Editura Matrix Rom, Bucureşti,

2002 

3. Palamariu, M. -Cartografie şi Geodezie (Aplicaţii), Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2004

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala Examen oral 60% 

Verificare pe parcurs Test 20% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Dr.ing. Silvia CHIOREAN 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020106 

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 Măsurători  Terestre  şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Geodezie Elipsoidală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. Tudor Sălăgean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Drd. ing. Elemer-Emanuel Șuba 

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

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Instrumente geodezice şi metode de 

măsurare 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor și tehnicilor de măsurare  ȋn  reţele geodezice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu  videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 

puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator 

de comun  acord cu studenții 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

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

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 3 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind

determinarea formei şi dimensiunilor Pământului şi a . principiilor de bază
necesare pentru proiectarea şi realizarea reţelelor geodezice spaţiale.

 Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din

matematică, statistică, fizică și de specialitate pentru explicarea şi interpretarea

unor probleme din domeniul ingineriei geodezice..

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

 Efectuarea de măsurători geodezice pentru realizarea unei reţele geodezice
spaţiale, folosind  tipuri de aparate de măsurare performante, metode de calcul

numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

 Utilizarea aparatelor  geodezuce clasice şî moderne, de înaltă precizie, pentru

efectuarea observaţiilor azimutale şi zenitale în reţele geodezice de ordin superior.

 Aprecierea calităţii unor metode şi procedee din domeniul ingineriei geodezice, a
consistenţei proiectelor si programelor si analiza comparativă a măsurătorilor

geodezice spaţiale, efectuate cu aparatură performantă

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
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 ingineriei geodezice.

 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

 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Determinarea formei şi dimensiunilor Pământului, proiectarea şi realizarea de 

reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări 

inginereşti. 

7.2. Obiectivele specifice Aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de măsurare pentru determinarea 

poziţiei spaţiale a punctelor geodezice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1 INTRODUCERE.Obiectul geodeziei matematice. Notiuni generale asupra formei 

şi dimensiunilor pământului. Suprafeţe de referinţă. 

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 Sistemul de coordonate naturale.Sistemul cartezian geocentric.Sistemul 

astronomic local.Sistemul global elipsoidal .Sistemul elipsoidal local 

3 Parametri elipsoidului de referinţǎ.Ecuaţiile parametrice ale elipsoidului de rotaţie. 

4 Razele principale de curburǎ 

 Raza de curburǎ a elipsei meridiane “M”

 Raza de curburǎ a primului vertical “N”

 Raza de curburǎ a unei secţiuni normale în funcţie de azimut..

 Raza medie de curburǎ “Rm”

5 Lungimea arcului de meridian 

Lungimea arcului de paralel 

Metode de reducere a observaţiilor geodezice pe suprafaţa elipsoidului de referinţǎ 

6 Secţiuni normale pe elipsoid 

Linia geodezicǎ 

 Poziţia liniei geodezice faţǎ de secţiunile normale reciproce

 Corecţia de reducere la linia geodezicǎ

7 Reducerea observaţiilor zenitale la normala la elipsoid 

Reducerea distanţelor pe elipsoid 

 Reducerea bazelor geodezice mǎsurate cu firul de invar

 Reducerea laturilor mǎsurate cu aparate electronice.

8 Intocmirea fişei de centrare -  reducere 

Corecţia de centrare ȋn punct de staţie 
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Corecţia de  reducţie a semnalului vizat 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

9 Excesul sferic 

Rezolvarea triunghiurilor sferice mici prin metoda Legendre 

Rezolvarea triunghiurilor sferice mici, prin metoda Soldner 

10 Probleme geodezice de baza 

 Scopul şi importanţa problemelor geodezice de bazǎ

 Precizia de calcul a coordonatelor geodezice

 Rezolvarea problemei geodezice directe

 Metoda dezvoltǎrilor în serie.

11 Rezolvarea problemei geodezice inverse 

 Metoda dezvoltǎrilor în serie.

12  Rezolvarea problemei geodezice directe prin medoda Gauss

 Rezolvarea problemei geodezice directe prin medoda Bessel

13 Metoda înlocuirii suprafeţei elipsoidului cu sfera Gauss. 

 Problema geodezică directă

 Problema geodezică inversă

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Metode de 

predare 
Observaţii 

1 Calculul parametrilor elipsoidului de rotaţie 

R
ez

o
lv

ar
ea

 p
ro

b
le

m
el

o
r 

in
te

ra
ct

iv
. 

P
re

ze
n

ta
re

a 
te

h
n

ic
ii

 d
e 

lu
cr

u
 î

n
 t

er
en

 c
u
 

in
st

ru
m

en
te

le
 g

eo
d

ez
ic

e 
d

in
 d

o
ta

re
. 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 
1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

1 laborator 

2 Calculul razelor de curbură 

3 Calculul lungimii arcului de meridian.şi paralel 

4 Calculul excesului sferic 

5 Rezolvarea triunghiurilor geodezice mici prin Metoda Legendre 

6 Rezolvarea problemei geodezică directă 

7 Rezolvarea problemei geodezică inversă 

8 Intocmirea fişei de centrare şi reducere 

9 Determinarea înălţimii semnalelor punctelor de triangulaţie 

10 Efectuarea observaţiilor azimutale prin metoda seriilor complete reiterate 

11 Efectuarea observaţiilor azimutale prin metoda seriilor binare 

12 Prelucrarea observaţiilor din reţelele de triangulaţie prin metoda observaţiilor 

condiţionate  

13 Prelucrarea observaţiilor din reţelele de triangulaţie prin metoda observaţiilor 

indirecte 

14 Predarea lucrărilor 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ortelecan , M., : Geodezie, Editura AcademicPRES, Cluj-Napoca, 2006.

2.Ghiţǎu, D : Triangulaţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1972.

3. Ghiţǎu, D. : Geodezie şi gravimetrie geodezică. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1983.

4.Moldoveanu, C. : Geodezie, Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

5.Dima, N., : Geodezie, Editura Universitas, Petroşani, 2005.
6.Notitele de curs si seminar 

Bibliografie Facultativă: 

1.Dragomir,V., Ghiţǎu, D., Mihǎilescu, M., Rotaru, M: Teoria figurii Pământului, Editura Tehnică,
2.Bucureşti.

Botez M. : Geodezie, Vol.1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 

3.*   *   * Manualul inginerului geodez vol.2, Editura tehnica, Bucureşti, 1973 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul măsurătorilor 
terestre. 

10. Evaluare

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

din nota finală 

10.4. Curs La evaluarea cunoştinţelor teoretice, 

se are ȋn vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a

Examen 
scris 
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noţiunilor geodezice ȋnsuşite. 

 Prezentarea corectă a modelelor

matematice şi interpretarea acestora. 

 Corelarea reprezentărilor grafice cu
relaţiile de calcul. 

 Analiza comparativă a indicilor de

precizie obţinuţi la prelucrarea 

mărimilor geodezice prin diverse 

metode.  

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Verificarea deprinderilor practice

de utilizare a aparaturii geodezice la 

efectuarea observaţiilor azimutale şi 

zenitale. 

 Abilităţile de calcul a mărimilor

geodezice determinate la lucrările de 
laborator 

Test practic care condiţionează 

accesul la examenul teoretic 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor geodezice.Explicitarea termenilor aferenţi modelelor matematice.Abilitatea de utilizare 

a instrumentelor geodezice ȋn efectuarea măsurătorilor. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 
Titular Aplicatii, 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.Dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________        Formular USAMV  0207020105 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superiorUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TOPOGRAFIE 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. DEAK JUTKA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ 

laborator/ proiect 
Sef lucr. dr. DEAK JUTKA 

2.4. Anul 

de studiu 
II 2.5. Semestrul I 

2.6. Tipul 

de evaluare 
sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut
2 

DD 

Obligativitate
3

DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de 

curriculum 
Promovarea examenului  de Topografie 1 

4.2. de 

competenţe 

 Dobândirea de abilităţi privind utilizarea aparatelor şi instrumentelor 

topografice; cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână– forma cu 

frecvenţă 

6 
din care: 3.2. 

curs 
3 3.3. laborator 3 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
84 

din care: 

3.5.curs 
42 3.6.seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

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

şi pe teren 

15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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5. Condiţii (acolo unde este caz ul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
PC; videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

Aparate şi instrumente pentru măsurători topografice (nivele si staţii 

totale); minicalculatoare electronice; planuri topografice. 

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

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

C2  Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri şi hărţi 

topografice tematice.  

C 2.1 Însuşirea conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din matematică, fizică şi 

de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul topografiei; 

C 2.2. Aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de măsurare pentru determinarea poziţiei 

spaţiale a punctelor topografice de detaliu; 

C 2.3 Utilizarea corectă a conceptelor şi a instrumentelor din ingineria geodezică pentru 

elaborarea planurilor topografice de situaţie, de execuţie, de cadastru, etc.  

C 2.4 Însuşirea modului de întocmire a planurilor topografice şi tematice, precum şi a 

particularitaţilor acestora; 

C 2.5 Reprezentarea suprafeţelor terestre pe hărţi şi planuri, utilizând tehnici și tehnologii 

specifice 

C 2.6. Interpretarea planurilor şi hărţilor topografice. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT.1  Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini 

responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice;  

CT.2 Dobândirea de abiltăţi necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin 

cultivarea unor atitudini constructive în contexte orgazitionale variate;  

CT. 3 Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a 

noţiunilor însuşite, în scopul dezvoltării competenţelor dobândite. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina introduce si dezvoltă noţiuni specifice, tehnici şi 

tehnologii care pun bazele teoretice şi practice reprezentării  

reliefului terenului în plan. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea tehnicilor specifice necesare determinării poziţiei 

nivelitice a punctelor  reţelelor de ridicare nivelitică, precum şi a 

punctelor caracteristice; cunoaşterea tehnicilor de reprezentare în 

plan a reliefului terenului. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Număr  de ore – 42  

I. TRANSMITEREA PUNCTELOR LA SOL 

II.METODE DE CALCUL AL

SUPRAFEŢELOR 

III. ALTIMETRIE. DATE GENERALE

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegeri 

Observaţii 

2 prelegeri 

1 prelegere 

4 prelegeri 
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NIVELMENTUL GEOMETRIC 

Drumuirea de nivelment geometric (sprijinită, 

închisă, cu punct nodal) 

Radierea de nivelment geometric 

Drumuirea de nivelment geometric combinată cu 

radierea 

Nivelmentul geometric pe suprafaţă 

Erori, precizii, toleranţe în nivelmentul geometric 

NIVELMENTUL TRIGONOMETRIC: principiu 

şi clasificare 

Nivelmentul trigonometric la distanţe mici și 

mari 

Radirea de nivelment trigonometric 

Drumuirea de nivelment trigonometric 

Alte tipuri de nivelment 

IV. RIDICARI TAHIMETRICE

Drumuirea şi radierea tahimetrică 

Erori, precizii şi toleranţe în ridicările tahimetrice 

V. REPREZENTAREA RELIEFULUI IN PLAN 

Reprezentarea reliefului prin curbe de nivel 

Forme de relief şi reperezentarea lor prin curbe 

de nivel 

Alte metode de reperezentare a reliefului 

Panta terenului 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

3 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 42 

Calculul suprafețelor 

Ridicări nivelitice prin nivelment geometric şi 

trigonometric (operaţii de teren) 

Calculul și compensarea drumuirii de nivelment 

geometric sprijinită la capete 

Calculul și compensarea drumuirii închise de 

nivelment geometric  

Calculul și compensarea drumuirii cu punct nodal 

Reprezentarea reliefului terenului prin metoda 

curbelor de nivel şi a profilelor 

Panta terenului 

Citirea planurilor topografice. Operaţii pe 

planurile topografice 

Verificarea cunostintelor 

Aplicatii practice in 

teren sau laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

1,5 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

0,5 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 

1. Boş, N., Iacobescu O., 2007. Topografie modernă, Editura C.H. Beck Bucureşti.

2. Ciotlăuş Ana, 2008. Topografie generală. Editura AcademicPRES Cluj-Napoca ISBN 978-973-744-

116-4

3. Leu, I. Nelu, V. Budiu, V.Moca, C.Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003.

Topografie si generala si aplicata. Cadasatru, Ed. Universul, Bucuresti, 566 p. ISBN 973-9027-

64-4.

4. Leu, I.N. V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, , Valeria Ciolac, Ana Ciotlaus,2002. Topografie si cadastru,

Ed. Universul., Bucureşti.
5.Notitele de curs si seminar
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Bibliografie Facultativă: 

1. Colectiv cadre didactice,  Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,

2005. Masuratori terestre.Fundamente, 3 volume. Ed.MatrixRom Bucuresti.

2. Neamţu, M. şi colab., 1982. Instrumente topografce şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti.

3. Site-ul companiilor producătoare de aparatură topografică: Trimble, Leica, Nikon.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului 

cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice colaborează cu marile 

companiii producătoare de echipamente topografice din lume (Leica, Trimble), prin reprezentanţii 

săi autorizaţi din România, participând la campaniile de promovare a celor mai noi realizări din 

domeniul aparaturii topografice şi geodezice. De asemenea, periodic au loc întâlniri cu specialiştii 

Oficiului  de Cadastru şi Publicitare Imobiliară Cluj, pe teme ce privesc cadastru şi publicitatea 

imobiliară. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs  verificarea gradului de 

sistematizare şi utilizare a noţiunilor 

însuşite;  

 coerenţa logică şi forţa 

argumentativă;  

 gradul de asimilare a 

terminologiei de specialitate; 

 capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele noi asimilate. 

Examen scris (in 

sesiunea de examene) 

70% 

10.5. 

Seminar/Laborator 

- participarea activă la activităţile 

din laborator. 

- examen practic, in 

saptamana 14 
30% 

- capacitatea de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice  în practică. 

- abilitatea de a efectua calcule 

topografice. 

-abilitatea de a utiliza terminologia 

si limbajul topografic; abilitatea de 

a efectua calcule topografice 

- abilitatea de a a utiliza nivelele 

clasice, automate si digitale 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activităţilor de laborator (nota minimă 5), în cadrul fiecărui criteriu de evaluare, este o 

condiţie de participare la examenul de verificare a  cunoştinţelor predate la curs. 

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). 
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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 

04.09.2020 

Titular curs 

Şef lucrări dr. DEAK JUTKA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucrări dr. DEAK JUTKA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. MATEI FLORICA 



Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020110 

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 Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte 
1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Pedologie 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr Ioan PĂCURAR 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Asist. Dr.  Cornel NEGRUȘIER 

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

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Fizică şi Agrometeorologie, Geologie 
4.2. de competenţe Studenții trebuie să aibă în vedere aprofundarea cunoştinţelor legate de condiţiile de 

pedogeneză şi apreciere calitativă a terenurilor 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se 
adaptează condițiilor și platformelor online utilizate Zoom Meeting sau 
Googel meeting. 

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

proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru  100 
3.9. Numărul de credite4 4 

1 



Cursul este interactiv, ilustrat cu imagini şi schiţe în Power Point. Studenţii 
pot adresa intrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară 
impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

In cazul lucrărilor practice desfășurate online platfomele utilizate sunt Zoom 
Meeting sau Google Meeting. In laborator este obligatorie consultarea 
îndrumătorului  practic, fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 
eșantionale și aparatura de laborator pusă la dispozitie, să respecte 
instrucţiunile de protecţia muncii la folosirea reactivilor şi substantelor 
chimice de laborator. Disciplina academică se impune pe toată durata de 
desfăşurare a lucrărilor. 

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

6. Competenţe specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 Să cunoască factorii şi procesele de formare a solului în scopul aprecierii calitative a terenurilor agricole; 
 Să înteleagă modalităţile de identificare și interpretare a factorilor restrictivi ai solurilor; 
 Să cunoască  resursele funciare sub aspectul capacităţii lor de producţie; 
 Să cunoască măsurile agropedoameliorative care conduc la creşterea capacităţii de producţie; 
 Să stăpanească  metode de calcul a valorii de patrimoniu a pământului. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să demonstreze aptitudini practice în identificarea capacităţii productive a solurilor/terenurilor agricole; 
Să poată organiza desfășurarea protocolului de laborator; 
Să poată determina practic în teren și laborator proprietățile solului; 
Să demostreze logică și organizare în evaluarea indicatorilor de calitate  a solului; 
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 

- Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor legate de pedogeneza solurilor şi 
cunoaşterea proprietăţilor acestora. 

7.2. Obiectivele specifice    - Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază legate de geneza, evoluția şi 
cunoaşterea învelişului pedogenetic al principalelor zone naturale din tara noastră. 

 -  Dobăndirea de către studenţi a principalelor aspecte privind evoluţia solului; 
 -  Familiarizarea studenţilor cu cele mai uzuale analize fizico-chimice ale solului; 
 -  Să cunoască  factorii edafici şi de mediu care influenţează calitatea şi productivitatea 
terenurilor agricole. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul şi rolul pedologiei în dezvoltarea producţiei
agricole. Definiţii şi concepte privind solul. Scurt istoric al 
dezvoltării Pedologiei.  

Prelegere  1 prelegere 

2. Factorii de formare a solului Timpul. Clima. Materialul
parental. Relieful. Apa freatică şi stagnantă. Organismele 
vegetale ți animale  

Prelegere 1 prelegere 

3. Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solului. Originea
părţii minerale a solului (compoziţia mineralogică şi 
petrografică a scoarţei terestre). Alterarea principalelor tipuri de 
roci. Procesele de formare a părţii minerale a solului 
(dezagregarea şi alterarea). 

Prelegere 1 prelegere 

4. Formarea şi alcătuirea părţii organice a solului Biocenoza

2 



solului. (Structura şi funcţiile principalelor organisme din sol. 
Microflora solului. Originea părţii organice a solului şi 
compoziţia ei. Descompunerea resturilor organice din sol. 
Humificarea Alcătuirea humusului. Tipuri de humus 

Prelegere 1 prelegere 

5. Procese pedogenetice de formare a profilului de sol
Formarea profilului de sol sau procese care determină 
diferenţierea în adâncime a solului (bioacumularea, argilizarea. 
argiloiluvierea, chiluvierea, criptopodzolirea, gleizarea şi 
stagnogleizarea, salinizarea şi sodizarea, migrarea şi acumularea 
carbonaţilor, procese vertice, formarea de allofane)  

Prelegere 3 prelegeri 

6. Profilul de sol şi orizonturile pedogenetice. Prelegere 2 prelegeri 
7. Morfologia profilului de sol- Proprietăţile fizice ale
solului Textura solului. Structura solului Densitatea sau 
greutatea specifică. Densitatea aparentă. Porozitatea solului. 
Proprietăţile fizico-mecanice ale solului. 

Prelegere 2 prelegeri 

8. Însuşirile hidrofizice, de aeraţie şi termice ale solului Apa
din sol (forţele ce acţionează asupra apei din sol, constantele 
hidrofizice, stările apei şi formele d eapă din sol, permeabilitatea 
solului pentru apă, pierderea apei din sol, regimul hidric al 
solurilor) Aerul din sol (compoziţia aerului din sol, regimul 
aerului din sol. Temperatura solului (proprietăţile termice ale 
solurilor, regimul termic al solului). 

Prelegere 1 prelegere 

9. Proprietăţile chimice ale solului. Coloizii solului. Soluţia
solului. Reacţia solului. Capacitatea de tamponare a solului. 

Prelegere  1 prelegere 

10. Clasificarea solurilor. Clasificari internaţionale actuale
Structura Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS) 

Prelegere  1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

Metode de predare Observaţii 

1. Identificarea şi descrierea principalelor minerale constitutive
ale rocilor (proprietăţi, clasificare şi descriere) 

Studiul mineralelor 1 lucrare laborator 

2. Identificarea rocilor magmatice (geneză, clasificare,
descriere) 

Studiul rocilor 1 lucrare laborator 

3. Identificarea rocilor metamorfice (geneză, clasificare,
descriere) 

Studiul rocilor 1 lucrare laborator 

4. Identificarea rocilor sedimentare (geneză, clasificare,
descriere) 

Studiul rocilor 1 lucrare laborator 

5. Studiul monolitilor de sol din laborator Studiul monolitilor 1 lucrare laborator 
6. Alterarea mineralelor şi rocilor (procese de alterare, factorii
care influenţează alterarea). 

1 lucrare laborator 

7. Testarea teoretică şi practică a cunoştinţelor dobândite Testare recunoaştere 
minerale şi roci 

1 lucrare laborator 

8. Metode de recoltare a probelor şi pregătirea probelor de sol
pentru analize de laborator 

Protocol pregătire 
probe 

1 lucrare laborator 

9. Determinarea indicilor hidrozizici (Coeficientul de
higroscopicitate, coeficientul de ofilire, capacitatea de câmp, a 
densităţii aparente, porozităţii totale şi porozităţii de aeraţie 

Analize 1 lucrare laborator 

10. Determinarea compoziţiei granulometrice (textura Analize 1 lucrare laborator 
11. Determinarea carbonaţilor din sol Analize 1 lucrare laborator 
12. Determinarea humusului din sol Analize 1 lucrare laborator 
13. Determinarea acidităţii actuale a solului (pHH2O, pHHCl) –
metode potenţiometrice şi colorimetrice 

Analize 1 lucrare laborator 

14. Testarea teoretică a cunoştinţelor prin utilizarea testelor grilă
şi practică prin determinări/interpretări de rezultate 

Testare şi interpretare 
date analitice 

1 lucrare laborator 

3 



 Bibliografie obligatorie:
• PĂCURAR I., (2016) - Pedologie generală şi bonitatea terenurilor agricole – curs;
• PĂCURAR I., BUTA M., (2010) - Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole-lucrări practice, Ed.

RisoPrint; 
• PĂCURAR I., (2006) - Pedologie şi staţiuni forestiere, Ed. Risoprint;
• BLAGA Gh. şi colab, (2005) - Pedologie, Ed. AcademicPress;
• PAULLETE D. BUTA M., (2012) - Noțiuni teoretice și practice de cartare și bonitare a terenurilor

agricole, Ed Risoprint 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunățătire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu 
cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la diferite dezbateri, simpozioane și 
conferințe atât pe plan național  cât și internațional. 

10. Evaluare

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

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs - Răspuns la tematica extrasă la 
examenul oral 
- Activitatea la disciplina 

 Colocviu 
oral 70% 

10.5. Seminar/Laborator - Recunoasterea mineralelor şi rocilor 
- Determinarea şi interpretarea 
proprietăţilor fizice şi chimice ale 
solului  

Sunt prevăzute  2 verificări 
pe parcurs 

30% 

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 
11/09/2020 

Titular curs 
Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 Asist. Dr. Cornel NEGRUȘIER 

Data avizării în 
departament 
14/09/2020 

Director de departament 
 Prof. Univ. Dr. Florica MATEI 

4 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020102 

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 Masuratori terestre si Stiinte Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Matematici Speciale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr. Rodica Sobolu 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematici generale 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

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

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

metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

bibliografia obligatorie care acopera notiunile predate la curs. Studentii vor 

desfasura activitati individuale pe baza problemelor prezentate la inceputul 

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

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din matematică, statistică, fizică și 

de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice 

Efectuarea de măsurători geodezice pentru realizarea unei reţele geodezice spaţiale, folosind  tipuri de aparate de 

măsurare performante, metode de calcul numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei. 

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 ingineriei geodezice. 

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 Introducerea studenţilor în principiile geometriei diferenţiale prin însuşirea 

acestora a modului de operare cu noţiuni de bază: triedrul lui Frenet, elementul 

de arc al unei curbe, curbura şi torsiunea, elementul de arie. 

7.2. Obiectivele specifice Insuşirea    în scopul efectuării unor calcule geodezice/topografice. 

Scrierea  sub diferite forme a ecuaţiei dreptei în spaţiu şi a planului 

Reprezentarea grafică a curbelor şi suprafeţelor;  aplicarea  proprietăţile acestora 

în studiul materiilor de specialitate.  

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Cercul trigonometric. Funcţiile trigonometrice 

sin, cos, tg, ctg. Proprietăţi ale funcţiilor 

trigonometrice (monotonie, paritate, 

periodicitate, semn). Reducerea la primul 

cadran. Relaţii între funcţiile trigonometrice 

ale unui unghi. 

Exprimarea funcţiilor sin şi cos cu ajutorul 

funcţiilor tg şi ctg. Formule trigonometrice ale 

sumei, diferenţei a două unghiuri. Funcţiile 

trig. ale argumentului dublu şi triplu. Formule 

pentru sin(x/2), cos(x/2), tg(x/2), ctg(x/2. 

Substituţia universală.  Exprimarea funcţiilor 

tg(x/2), ctg(x/2) în funcţie de sinx respectiv 

cosx. 

Transformarea sumelor în produse şi a 

produselor în sume. Funcţii trigonometrice 

inverse: arcsin, arccos, arctg, arcctg. 

Proprietăţi. 

Ecuaţii trigonometrice. Ecuaţii trig. 

fundamentale. Ecuaţii trig. reductibile la 

Metode de predare 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Observaţii 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 
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ecuaţii algebrice. Ecuaţii trig. omogene în sin 

şi cos. Ecuaţii trig. liniare în sin şi cos. Ecuaţii 

trig. simetrice în sin şi cos. Ecuaţii care conţin 

sume de sin sau cos. 

Rezolvarea triunghiului oarecare. Teorema 

sinusurilor. Teorema cosinusului. Formule 

trigonometrice ale unghiului pe jumătate.  

Formule pentru aria unui triunghi. Aplicaţii. 

Reper cartezian în spaţiu. Vectori în spaţiu. 

Operaţii cu vectori în spaţiu. Produsul scalar a 

doi vectori în spaţiu. Expresia analitică a 

produsului scalar. Produsul vectorial a doi 

vectori în spaţiu. Produsul mixt. Aplicaţii 

(calculul distanţei dintre două drepte 

necoplanare, volumul unui tetraedru). 

Dreapta şi planul în spaţiu. Forme ale ecuaţiei 

dreptei în spaţiu.  Poziţiile relative a două 

drepte în spaţiu. Ecuaţia planului în spaţiu. 

Poziţiile relative a două plane. Poziţiile relative 

ale unei drepte faţă de un plan. Distanţa de la 

un punct la o dreaptă. Distanţa de la un punct 

la un plan. Perependiculara comună a două 

drepte în spaţiu. Distanţa dintre două drepte în 

spaţiu. 

Curbe în R
2
. Ecuaţiile unei curbe plane. 

Trasarea curbelor plane. Exemple. Tangenta şi 

normala la o curbă plană. Formule Frenet în 

plan.   

Suprafeţe. Ecuaţiile unei suprafeţe. Curbe pe o 

suprafaţă. Plan tangent şi normala la o 

suprafaţă într-un punct. Element de arc. 

Curbura normală. Formule fundamentale ale 

unei suprafeţe. Curbe speciale pe o suprafaţă. 

Aria unei porţiuni de suprafaţă. 

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

Prelegere- discutii-

exemplificare  

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Reprezentarea funcţiilor trigonometrice pe 

cercul trigonometric. Aplicarea proprietăţilor 

funcţiilor trigonomerice  în stabilirea unor 

egalităţi. Calculul valorilor funcţiilor 

trigonometrice pentru anumite argumente 

particulare. Reducerea la primul cadran. 

Trasarea graficelor funcţiilor trigonometrice.  

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

2 lucrari de laborator 
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Determinarea valorilor unor funcţii 

trigonometrice pentru anumite argumente, în 

condiţii date. Aplicarea unor formule 

trigonometrice specifice în scopul stabilirii 

unor identităţi.  

Aplicarea formulelor de transformare a 

sumelor în produse şi a produselor în sume. 

Simplificarea unor expresii. Studiul funcţiilor 

trigonometrice inverse. Reprezentarea grafică 

şi analiza proprietăţilor acestora. 

Rezolvarea ecuaţiilor trigonometrice 

fundamentale şi a altor tipuri de ecuaţii 

trigonometrice.  

Rezolvarea triunghiului oarecare. Aplicarea 

teoremei sinusurilor, a teoremei cosinusurilor. 

Determinarea funcţiilor trigonometrice ale 

unghiurior unui triunghi în funcţie de laturile 

triunghiului. Formula medianei.  Calculul ariei 

unui triunghi prin diverse metode.  

Vectori în spaţiu. Produsul scalar, produsul 

vectorial, produsul mixt. Aplicaţii. 

Exerciţii de scriere a ecuaţiei unei drepte în 

spaţiu sub diferite forme. Scrierea ecuaţiei 

planului în diferite condiţii: planul determinat 

de un punct şi vectorul normal la plan, planul 

determinat de trei puncte necoliniare, planul 

determinat de un punct şi doi vectori 

necoliniari. Calculul unor unghiuri şi al unor 

distanţe în spaţiu. 

Scrierea ecuaţiilor unor curbe plane sub 

diferite forme. Trasarea curbelor plane. 

Determinarea ecuaţiilor tangentei şi a normalei 

la o curbă dată. Stabilirea ecuaţiilor 

parametrice şi aflarea curburii unei curbe 

plane.  

Scrierea ecuaţiilor unei suprafeţe sub diferite 

forme. Ecuaţe sub diferite forme. Ecuaţii ale 

curbelor pe o suprafaţă. Scrierea ecuaţiei 

planului tangent şi a normalei la o suprafaţă 

într-un punct dat. Determinarea elementului de 

arc. Unghiul a două curbe. Calculul ariilor unor 

suprafeţe. 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

Exemplificare, discutii 

dezbateri 

1 lucrare laborator 

1 lucrare de laborator 

2 lucrari de laborator 

1 lucrare de laborator 

1 lucrare de laborator 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Notitele de curs si seminar
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2. Ioana Pop, Liana Stanca. Matematici generale. Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Ed. AcademicPres. Cluj-Napoca.
2013. 

3. Vasile Pop, Dragos Pop. Trigonometrie plană şi sferică. Presa Univ. Clujeană. Cluj-Napoca. 1997.
4. Ovidiu Teno, Elena Murgulescu. Curs de geometrie analitică. Litografia şi tipografia Invăţământului. Bucureşti. 1967

Bibliografie Facultativă: 
1. http://mecmath.net/trig/trigbook.pdf

2. http://alpha.math.uga.edu/~shifrin/ShifrinDiffGeo.pdf
3. Gh. Atanasiu, Gh. Munteanu. Algebră liniara, Geometrie analitică şi diferenţială. Ed.All. Bucureşti. 1994.

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 in domeniul proiectarii si executiei unde 

folosesc  tipuri de aparate de măsurare performante, metode de calcul numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea si identificarea metodelor 

numerice specifice rezolvarii unui 

anumit tip de problema. Probleme 

practice 

Examen 
70% 

10.5. Seminar/Laborator Aplicarea metodelor numerice 

adecvate in scopul rezolvarii unor 

tipuri de probleme specificate 

Verificari pe parcurs si 

examinarea sub forma orala a 

cunostintelor dobandite 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

   Conf. Dr.  Rodica Sobolu 

Titular lucrari laborator/seminarii       

Conf. Dr.  Rodica Sobolu  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 

http://mecmath.net/trig/trigbook.pdf
http://alpha.math.uga.edu/~shifrin/ShifrinDiffGeo.pdf
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Nr.__________din _________       Formular USAMV 0207020104 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei COMPENSAREA MASURATORILOR si STATISTICA MATEMATICA 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Drd.ing. Mircea NAP 

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

evaluare 

Sumativă 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematica, Topografie, Instrumente si aparate geodezice. Compensarea masuratorilor si Statistica 1 

4.2. de competenţe Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice; 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  reţele geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. In cazul realizarii cursurilor utilizand 

platformele online de predare continutul acestora se va adapra pentru respectarea continutului din fisa 

disciplinei 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie si 

descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de comun  acord 

cu studentii. In cazul realizarii lucrarilor practice utilizand platformele online de predare continutul 

acestora se va adapra pentru respectarea continutului din fisa disciplinei 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 

formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 

realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 

unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 

suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 

calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 

şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C5.1. Utilizarea în comunicarea profesională a conceptelor şi teoriilor referitoare la comportarea 

în timp a construcţiilor şi terenurilor. 

C5.2 Explicarea etapelor specifice urmăririi comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor, cu 

precizarea tehnicilor şi aparatelor utilizate la determinarea deplasărilor şi deformaţiilor acestora. 

C5.3 Efectuarea de măsurători geodezice pentru determinarea deplasărilor şi deformaţiilor 

utilizând tehnici şi aparate specifice. 

C5.4 Analiza comparativă a sistemelor de monitorizare a construcţiilor şi a terenurilor şi 

utilizarea înregistrărilor istorice la interpretarea rezultatelor obţinute. 

C5.5 Întocmirea unui proiect de monitorizare a comportării unui obiectiv (pod, baraj, construcţie 

civilă). 

Competenţe transversale Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice. 

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. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea asimilarii cunostintelor aferente 

Teoriei prelucrarii marimilor geodezice. 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 

Met. 

de 

predar

e 

Nr. 

ore 
Obs. 

1. MĂSURĂTORI INDIRECTE. DEFINIRE. PONDERILE ECUAŢIILOR DE ERORI

P
re

le
g

er
i 

- 
d

is
cu

ţi
i 

4 

2. MĂSURĂTORI INDIRECTE DE ACEEAŞI PRECIZIE 4 

3. METODE DE REZOLVARE A SISTEMELOR DE ECUATII NORMALE 4 

4. MĂSURĂTORI INDIRECTE DE  PRECIZII DIFERITE 4 

5. MĂSURĂTORI DIRECTE SUPUSE LA CONDIŢII. DEFINIREA MĂSURĂTORILOR CONDIŢIONATE 

CAZUL GENERAL DE DEFINIRE AL MĂSURĂTORILOR CONDIŢIONATE. PONDERILE 

MĂRIMILOR MĂSURATE

4 

6. MĂSURĂTORI CONDIŢIONATE DE ACEEAŞI PRECIZIE. MĂSURĂTORI CONDIŢIONATE DE 

PRECIZII DIFERITE 
4 

7. MĂSURĂTORI INDIRECTE CU MAI MULTE MĂRIMI MĂSURATE. MĂSURĂTORI INDIRECTE 

SUPUSE LA CONDIŢII 
4 

Total 28 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE Număr  de ore – 28 Metode de 

predare 

Nr. 

De ore 
Obs. 

1. Aplicatii privind Compensarea Măsurătorior indirecte. Definire. Ponderile ecuaţiilor 

de erori 

Aplicatii 2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2. Aplicatii privind Compensarea Măsurătorilor indirecte de  precizii diferite 

3. Aplicatii privind Compensarea Măsurătorilor directe supuse la condiţii. Definirea 

măsurătorilor condiţionate  

4. Aplicatii privind Compensarea măsurătorilor condiţionate. Ponderile mărimilor 

măsurate  

5. Aplicatii privind Compensarea Măsurători condiţionate de aceeaşi precizie 

6. Aplicatii privind Compensarea Măsurători condiţionate de precizii diferite 

7. Aplicatii privind Compensarea Măsurători indirecte cu mai multe mărimi măsurate 

8 Aplicatii privind Compensarea Măsurători indirecte supuse la condiţii. 

TOTAL 28 
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Bibliografie Obligatorie: 

1. N. Dima s.a. - Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Editura Universitas Petrosani, 1999.

2. Ghitau D., -  Prelucrarea marimilor geodezice, Editura Tehnica Bucuresti, 2009.

3. Gh. Nistor-Teoria prelucrarii masuratorilor geodezice, Lit. U.T.Gh. Asachi, Iasi, 1996.2.

4. M. Palamariu E. Koncsag.- Compensarea masuratorilor si statistica, Seria didactica, Alba Iulia, 2008.

5. Palamariu, M., Koncsag, E. – Elemente de compensarea măsurătorilor geodezice – curs universitar-Editura

Risoprint, 2009

Bibliografie Facultativa: 

1. Ghiţău, D., – Geodezie şi gravimetrie geodezică, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983

2. Moldoveanu, C. – Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare, Editura Matrix Rom, Bucureşti,

2002 

3. Palamariu, M. -Cartografie şi Geodezie (Aplicaţii), Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2004

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala Examen oral 60% 

Verificare pe parcurs Test 20% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

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

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

Data completării 

05.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Mircea NAP 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020107 

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 Măsurători  terestre  şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GEODEZIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Mircea ORTELECAN 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Drd.ing. Elemer SUBA 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Teoria prelucrării mărimilor geodezice. 

Geodezie elipsoidalǎ 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor și tehnicilor de măsurare şi calcul  ȋn  reţele

geodezice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu  videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 

puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  
Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator 

de comun  acord cu studenții. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

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

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 54 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind

determinarea formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare
pentru proiectarea şi realizarea reţelelor geodezice spaţiale.

 Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din

matematică, statistică, fizică și de specialitate pentru explicarea şi interpretarea

unor probleme din domeniul ingineriei geodezice.

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

 Efectuarea de măsurători geodezice pentru realizarea unei reţele geodezice
spaţiale, folosind  tipuri de aparate de măsurare performante, metode de calcul

numeric, metode şi tehnici specifice geodeziei.

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

 Utilizarea aparatelor  geodezice clasice şi moderne, de înaltă precizie, pentru

efectuarea observaţiilor azimutale şi zenitale în reţele geodezice de ordin superior.

 Aprecierea calităţii unor metode şi procedee din domeniul ingineriei geodezice, a
consistenţei proiectelor şi programelor şi analiza comparativă a măsurătorilor

geodezice spaţiale, efectuate cu aparatură performantă.

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
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 ingineriei geodezice.

 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.

 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Determinarea formei şi dimensiunilor Pământului, proiectarea şi realizarea de reţele 

geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări inginereşti. 

7.2. Obiectivele specifice Aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de măsurare pentru determinarea 
câmpului gravific, a poziţiei spaţiale a punctelor geodezice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1 Date geodezice fundamentale de referinţǎ 

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 Clasificarea reţelelor de geodezice 

Prelucrarea observaţiilor geodezice prin metoda măsurătorilor indirecte 

3 Prelucrarea observaţiilor geodezice prin metoda măsurătorilor condiţionate 

4 Prelucrarea observaţiilor geodezice libere 

5 Prelucrarea observaţiilor repetate 

6 Scrierea ecuaţiilor de corecţii 

Intersecţia multiplǎ înainte  

7 Transformarea sistemelor de ecuaţii în sisteme echivalente (Regulile lui 

Schreiber)  

Rezolvarea simplificatǎ a sistemului a sistemului ecuaţiilor de corecţii 

8 Intersecţia multiplǎ înapoi 

Intersecţii combinate 

Controlul rezolvǎrii reţelei geodezice şi calculul preciziei 

9 Sisteme de altitudini 

 Sistemul de altitudini dinamice

 Sistemul de altitudini ortometrice

 Sistemul de altitudini normale

 Sisteme de altitudini elipsoidale

10 Nivelment geometric geodezic   

Metode de determinare a diferenţelor de nivel în reţelele geodezice 

11 Prelucrarea observaţiilor din reţelele de nivelment prin metoda măsurătorilor 

condiţionate 

12 Prelucrarea observaţiilor din reţelele de nivelment prin metoda măsurătorilor 
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indirecte 1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

13 Nivelmentul trigonometric geodezic 

Refracţia atmosfericǎ verticalǎ 

14 Nivelmentul trigonometric geodezic reciproc şi simultan 

Nivelmentul trigonometric geodezic unilateral 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Metode de 

predare 
Observaţii 

1 Compensarea unui poligon cu punct central 

R
ez

o
lv

ar
ea

 p
ro

b
le

m
el

o
r 

in
te

ra
ct

iv
. 

P
re

ze
n
ta

re
a 

te
h
n
ic

ii
 d

e 
lu

cr
u
 î

n
 t

er
en

 c
u
 

in
st

ru
m

en
te

le
 g

eo
d
ez

ic
e 

d
in

 d
o
ta

re
. 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 
1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

1 luc.laborator 

2 Compensarea unui patrulater cu două diagonale observate 

3 Compensarea unui lanţ de triunghiuri 

4 Calculul orientărilor şi laturilor într-o reţea de triangulaţie 

5 Calculul coordonatelor într-o reţea de triangulaţie 

6 Intersecţia multiplă înainte, măsurători şi calcule 

7 Intersecţia multiplă înapoi, măsurători şi calcule 

8 Intersecţii multiple combinate, măsurători şi calcule 

9 Studiul instrumentelor de nivelat 

10 Drumuirea de nivelment geometric geodezic, măsurători  şi calcule 

11 Reţele acolale, neconstrânse,de  nivelment geometric rezolvate prin metoda 

măsurătorilor condiţionate 

12 Reţele acolale de nivelment geometric rezolvate prin metoda măsurătorilor 

indirecte 

13 Reţele constrânse de nivelment geometric 

14 Predarea lucrărilor şi încheierea situaţiilor 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ortelecan , M., : Geodezie, Editura AcademicPRES, Cluj-Napoca, 2006.
2.Ghiţǎu, D : Triangulaţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1972.

3. Ghiţǎu, D. : Geodezie şi gravimetrie geodezică. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1983.

4.Moldoveanu, C. : Geodezie, Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

5.Dima, N., : Geodezie, Editura Universitas, Petroşani, 2005.

Bibliografie Facultativă: 

1.Dragomir,V., Ghiţǎu, D., Mihǎilescu, M., Rotaru, M: Teoria figurii Pământului, Editura

Tehnică,.Bucureşti.

2 Botez M. : Geodezie, Vol.1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 

3.*   *   * Manualul inginerului geodez vol.2, Editura tehnica, Bucureşti, 1973 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul măsurătorilor 

terestre. 

10. Evaluare

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

din nota finală 

10.4. Curs La evaluarea cunoştinţelor teoretice, 

se are în vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a

noţiunilor geodezice însuşite. 

 Prezentarea corectă a modelelor

matematice şi interpretarea acestora. 

 Corelarea reprezentărilor grafice cu

relaţiile de calcul. 

 Analiza comparativă a indicilor de

precizie obţinuţi la prelucrarea 
mărimilor geodezice prin diverse 

metode.  

Examen 

oral 
60% 

10.5. Seminar/Laborator  Verificarea deprinderilor practice

de utilizare a aparaturii geodezice la 

efectuarea observaţiilor azimutale, 

zenitale ]i distanţe. 

Test practic care condiţionează 

accesul la examenul teoretic 
40% 
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 Abilităţile de calcul a mărimilor

geodezice prelucrate la lucrările de 

laborator. 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor geodezice.Explicitarea termenilor aferenţi  modelelor matematice. Abilitatea de 

utilizare a instrumentelor geodezice ȋn efectuarea măsurătorilor. 

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

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

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

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Prof.Dr.ing. Mircea ORTELECAN 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Elemer SUBA 

Data avizării în 

departament 14.09.2020 Director de departament 

Prof.Dr. Flotica MATEI 
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Nr.__________din _________     Formular USAMV 0207020108 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superiorUniversitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-

Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători  terestre  şi știinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Licentă 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GEODEZIE PROIECT 

2.2. Titularul activităţilor de curs 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ 

laborator/ proiect 

Şef lucr. dr. DEAK JUTKA 

2.4. Anul de 

studiu 
II 2.5. Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei

Conţinut
2 

DD 

Obligativitate
3 

DI

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de 

curriculum 

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Teoria prelucrării mărimilor 

geodezice. Geodezie matematică şi fizică 1 şi 2. 

4.2. de 

competenţe 

Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor și tehnicilor de măsurare şi calcul  ȋn 

reţele geodezice 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 

din care: 3.2. 

curs 
- 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
2 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
28 

din care: 

3.5.curs 
- 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

teren 

5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite
4

3 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
Sala dotată cu  calculatoare şi videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului/ 

proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala la un calculator. 

Termenul  de predare şi susţinere a proiectului  este stabilit pentru 

ultima săptămână. 

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

continutului din fisa disciplinei 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

C1 Proiectarea și realizarea de rețele geodezice spațiale pentru ridicări topografice, cadastrale și 

alte lucrări inginerești 

C 1. 1 Utilizarea argumentată a conceptelor, principiilor şi tehnicilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică și de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor probleme 

din domeniul ingineriei geodezice. 

C 1. 2 Utilizarea tehnicii de calcul şi a programelor specializate la rezolvarea reţelelor  

geodezice de ordin superior. 

C 1. 3 Proiectarea reţelelor geodezice 3 D şi a reţelelor de sprijin pentru ridicări topografice, 

ridicări cadastrale şi alte lucrări inginereşti. 

C 1. 4 Aprecierea calităţii unor metode şi procedee din domeniul ingineriei geodezice, a  

consistenţei proiectelor si programelor şi analiza comparativă a măsurătorilor geodezice 

spaţiale, efectuate cu aparatură performantă. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT.1  Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice;  

CT.2 Dobândirea de abiltăţi necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin 

cultivarea unor atitudini constructive în contexte orgazitionale variate;  

CT. 3 Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a noţiunilor 

însuşite, în scopul dezvoltării competenţelor dobândite. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi 

metode consacrate în domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice Elaborarea unui proiect de trasare. 

Întocmirea unui proiect de monitorizare a comportării unui 

obiectiv (pod, baraj, construcție civilă). 

8. Conţinuturi

8.1.PROIECT Număr  de ore – 28 

Metode 

de 

predare 

Observaţii 

1 Lansarea temei de proiect:  

Proiectarea unei reţele de triangulaţie necesare ridicării unei 

suprafeţe de teren mai mare de 2000 ha 

D
is

cu
ţi

i 
cu

 

re
fe

ri
re

 l
a 

m
o
d
u
l 

d
e 

ca
lc

u
l 

şi
 a

 

m
o
d
el

el
o
r 

d
e

p
re

lu
cr

ar
e

2 ore 

3 ore 
2  Rezolvarea reţelei de triangulaţie din punct de vedere planimetric 

 Compensarea reţelei

 Stabilirea numărului ecuaţiilor de condiţie.Scrierea

condiţiilor geometrice
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 Scrierea ecuaţiilor de corecţii

 Scrierea sistemului normal de ecuaţii

 Calculul coeficienţilor ecuaţiilor normale

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

3 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

3 Rezolvarea sistemului normal de ecuaţii corespunzător măsurătorilor 

condiţionate de aceiaşi precizie 

 Rezolvarea  sistemului normal de ecuaţii prin metoda Gauss-

Doolittle

 Rezolvarea matriceală a sistemului ecuaţiilor de corecţii

 Calculul corecţiilor şi verificarea condiţiilor geometrice

4 Calculul orientărilor 

Calculul laturilor 

Calculul coordonatelor 

5 Rezolvarea reţelei de triangulaţie din punct de vedere altimetric 

 Calculul cotelor punctelor reţelei de triangulaţie prin

nivelment trigonometric

6 .Dezvoltarea reţelelor de triangulaţie prin intersecţii multiple 

 Încadrarea provizorie a punctelor

7 Încadrarea definitivă a punctelor 

 Scrierea ecuaţiilor de corecţii

 Scrierea sistemului normal de ecuaţii

 Calculul coeficienţilor de direcţie

 Calculul termenilor liberi

 Calculul coeficienţilor ecuaţiilor normale

8 

9 Rezolvarea sistemului ecuaţiilor normale prin schema Gauss-

Doolittle  

10 Rezolvarea matriceală a sistemului ecuaţiilor de corecţii 

Calculul valorilor cele mai probabile şi a indicilor de precizie 

11 Determinarea altimetrică a punctelor de îndesire 

12 Redactarea părţii grafice 

13 Redactarea proiectului 

14 Susţinerea proiectului 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ortelecan , M., : Geodezie, Editura AcademicPRES, Cluj-Napoca, 2006.

2.Ghiţǎu, D : Triangulaţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1972.

3. Ghiţǎu, D. : Geodezie şi gravimetrie geodezică. Editura didactică şi pedagogică,

Bucureşti,1983. 

4.Moldoveanu, C. : Geodezie, Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

5.Dima, N., : Geodezie, Editura Universitas, Petroşani, 2005.

Bibliografie Facultativă: 

1.Dragomir,V., Ghiţǎu, D., Mihǎilescu, M., Rotaru, M: Teoria figurii Pământului,

Editura Tehnică, 2.Bucureşti.  

Botez M. : Geodezie, Vol.1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 

3.*   *   * Manualul inginerului geodez vol.2, Editura tehnica, Bucureşti, 1973 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul 

măsurătorilor terestre. 
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10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.1. Proiect  Prezentarea corectă a 

modelelor matematice şi 

interpretarea acestora. 

  Corelarea 

reprezentărilor grafice cu 

relaţiile de calcul. 

 Analiza comparativă a 

indicilor de precizie obţinuţi la 

prelucrarea mărimilor 

geodezice prin diverse metode. 

Susţinerea proiectului 70% 

Elaborarea corectă a părţii 

scrise şi a părţii grafice. 

Participarea activă la 

orele de proiect 
30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

Prezentarea rezultatelor finale obţinute în urma prelucrării reţelei geodezice spaţiale  si a 

metodelor de îndesire a reţelelor de sprijin proiectate. 
1

Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 

Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licentă se alege una din variantele- DF ( 

disciplină fundamentală), DD ( disciplină din domeniu), DS ( disciplină de specialitate ), DC 

( disciplină complementară). 
3 

Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - 

obligatorie) DO 

 ( disciplină optională) DF ( disciplină facultativă). 
4  

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitaţi didactice şi studiu 

individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

- 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Şef lucr. dr. DEAK JUTKA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________       Formular USAMV 0207020109 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MASURATORI GEODEZICE PRIN UNDE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Drd.ing. Mircea NAP 

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

evaluare 

Sumativă 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Instrumente si aparate geodezice, Compensarea masuratorilor si Statistica 

4.2. de competenţe Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice Ssi Fizice; 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  reţele geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de 

comun  acord cu studentii 

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

continutului din fisa disciplinei 
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 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 52 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 

formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 

realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 

unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 

suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 

calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 

şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a rezultatelor 

obţinute. 

C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 

informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii  etc.). 

Competenţe transversale Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice. 

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. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR aferente Masuratorilor Geodezice prin Unde. 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice prin unde potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice prin unde. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 

Ob

s. 

1 Obiectul măsurătorilor geodezice prin unde. Domenii de aplicare 

P
re

le
g

er
i 

- 
d

is
cu

ţi
i 

2 

2 Principiul măsurării distanţelor geodezice cu ajutorul undelor electromagnetice 2 

3 Clasificarea generală a aparatelor pentru măsurători geodezice prin unde 2 

4 Lungimea drumului  optic. Indicele de refractie 2 

5 Problema fundamentala a masuratorilor geodezice prin unde 2 

6 Oscilatii si unde. Propagarea oscilatiei armonice. Unda plana 2 

7 Unde stationare. Modulatia oscilatiilor armonice in Amplitudine 2 

8 Modulatia oscilatiilor armonice in   Faza si Frecventa 2 

9 Principii si procedee utilizate la Masuratorile geodezice prin unde 2 

10 Corectii de reducere a distantelor masurate in Retele de trilateratie 4 

11. Compensarea Retelelor de trilateratie după metoda măsurătorilor condiţionate 4 

12 Dezvoltarea Retelelor de trilateratie după metoda măsurătorilor indirecte 2 

Total 28 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  
Metode 

de predare 

Nr. 

De 

ore 

Observaţii 

1 Instrumente moderne utilizate curent pentru măsurarea distanţelor prin unde 

electromagnetice 

 Staţii totale. Caracteristici

 Operaţii pregătitoare măsurătorilor cu staţii totale

 Precizia staţiilor totale

Lucrări 

practice 

Lucrări 

practice 

Lucrări 

practice 

+ teren 

Lucrări 

4 

4 

6 

2 Oscilaţiile armonice 

 Cu modulaţie de amplitudine

 Cu modulaţie de fază

 Cu modulaţie de frecvenţă

3 Măsurarea laturilor prin unde electromagnetice în ridicările topografice 

 Măsurarea distanţei şi a unghiurilor cu staţia totală

 Determinarea coordonatelor rectangulare ale punctelor vizate

 Descărcarea şi prelucrarea datelor în PC

4 Măsurarea laturilor în reţele geodezice de trilateraţie 
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 Principiul de realizare a reţelei

 Măsurarea prin unde a laturilor reţelei de trilateraţie

 Compensarea reţelei de trilateraţie

practice 

+ teren 

Lucrări 

practice 

8 

6 
5 Dezvoltarea reţelelor de trilateraţie după metoda măsurătorilor indirecte 

Total 28 

Bibliografie Obligatorie: 

1. ATUDOREI, M. – MĂSURĂTORI GEODEZICE PRIN UNDE, LITOGRAFIA UTCB,1982;

2. Moisil, C.G. - FIZICA PENTRU INGINERI, VOL.I, VOL.II ,EDITURA TEHNICA, BUCURESTI, 1967

3. Moldoveanu, C. - GEODEZIE, EDITURA MATRIX ROM, BUCUREŞTI 2002.

4. NEAMŢU, M., ATUDOREI, M., ULEA, E., BOCEAN, I. - Instrumente topografice si geodezice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1982

5. PALAMARIU, M., BORŞAN, T. – Măsurători geodezice prin unde – Curs universitar, Seria Didactica, Universitatea „1

Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2008. 

Bibliografie Facultativa: 

1. Stoica, C., Cristea, N. - METEOROLOGIE GENERALĂ, EDIŢIA A II-A, EDITURA TEHNICĂ, BUCUREŞTI, 1971.

2. WEBER, H., HERZIGER, G. - Laser-Grundlagen und Anwendungen. Institut fűr angewandte physik der universität Bern, 1972.

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala Examen oral 60% 

Verificare pe parcurs Test 20% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 

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

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

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

Data completării 

05.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Mircea NAP 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 
Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV   0207020112 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători Terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru 

1.7. Forma de învățământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Construcții civile 

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

2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ 

proiect/practică 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

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

evaluare Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Matematică, Fizică, Topografie, Geometrie descriptivă 

4.2. de competente Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la mecanismele matematice utilizate în 

măsurători fizice  

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare 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 realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfășurare a lucrărilor  

practice 

La lucrările practice este obligatorie consultarea cursului. Fiecare student va 

desfășura o activitate individuală cu propria problemă pe care trebuie să o rezolve 

și să verifice corectitudinea rezultatului. 

În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5.curs 28 3.6. lucrări practice 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după suport de curs, bibliografie și notițe 18 

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

cadrul rețelelor topografice create în scop didactic. 

25 

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren. 12 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activități - 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 111 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competențe specifice acumulate

C
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n
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-Înțelegerea cadrului legal și a normativelor în vigoare; 

-Înțelegerea fenomenelor și proceselor biochimice precum și impactul acestora asupra mediului înconjurător; 

-Cunoașterea influenței bilanțului energetic al clădirilor asupra sistemului calității proceselor de producție; 

-Cunoașterea metodelor și principiilor de reglare și echilibrare a condițiilor de microclimat; 

-Cunoașterea factorilor de degradare în raport cu materialele de construcții și cu normele generale și specifice de 

producție a mediului; 

-Să stăpânească mecanismele informatice care îl pot ajuta în activitatea cadastrală; 

-Să realizeze legăturile disciplinei cu toate celelalte discipline formative din cadrul specializării. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

-Să poată gândi activități științifice referitoare la proiectarea spațiilor tehnologice; 

-Să demonstreze capacitatea de-a realiza în mod corect documentații tehnice; 

-Să poată fi capabil să verifice corectitudinea procesului de măsurare și a rezultatelor obținute; 

-Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională prin antrenarea de investigații și elaborarea de 

proiecte interdisciplinare. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si însușească cunoștințele referitoare la aplicarea în practică a metodelor de 

proiectare învățate. 

Să poată colabora în echipe interdisciplinare (inginer CFDP, inginer CCIA, 

arhitect etc.) pentru realizarea unor investiții în domeniul construcțiilor 

7.2. Obiectivele specifice Sa demonstreze capacitatea de-a realiza și identifica în mod corect documentații 

tehnice complexe, și să poată fi capabil să verifice și să identifice orice element 

de construcție din piesele scrise sau desenate în proiectul tehnic. 

8. Conținuturi

8.1.CURS 

 Număr de ore 28 

Curs 1. Noțiuni introductive generale de proiectare și      

desen tehnic de construcții 

Curs 2. Reprezentarea materialelor în secțiune. 

Reprezentarea golurilor în zidărie, pante, rupturi, 

secțiuni, detalii. 

Curs 3. Definirea și alcătuirea construcțiilor. 

Clasificarea construcțiilor. Construcții agrozootehnice, 

industriale, construcții speciale. 

Curs 4. Exigențe și criterii de performanță impuse 

construcțiilor 

Curs 5. Infrastructura clădirilor: fundații, subsoluri. 

Noțiuni despre hidroizolații. 

Curs 6. Elemente de construcții: alcătuirea constructivă 

a clădirilor, definiții și clasificări. 

Curs 7. Elemente de alcătuire structurală: stâlpi, grinzi, 

pereți, planșee. 

Curs 8. Elemente de alcătuire structurală: scări, 

acoperișuri. 

Curs 9. Elemente funcționale în proiectarea 

construcțiilor civile, industriale și agricole. Factori de 

mediu, ventilație, protecția hidrotehnică. 

Curs 10. Materiale de construcții: piatra, lemnul, 

materiale ceramice, betonul , mortarul, materiale 

bituminoase, sticla. 

Curs 11. Construcții pentru producția vegetală. 

Curs 12. Protecția materialelor de construcție. Factorii 

de degradare 

Metode de predare 

   Prelegeri interactive pe 

platforma Google meet 

Observații 

2 ore 

2 ore 

       2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
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Curs 13. Lucrări de amenajări și consolidări exterioare. 

Sistematizarea verticală a terenului. 

Curs 14. Recapitulări. Verificarea cunoștințelor 

2 ore 

2 ore 

8.2.  LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr ore 14 

Noțiuni de desen tehnic. Realizarea unei planșe la scară 

după model dat. 

Executarea desenului la scară după modelul dat 

Tema individuală: realizarea unei documentații tehnice 

pentru construcții civile, industriale și agricole 

Calculul necesarului de materiale. Calculul suprafețelor 

și volumelor 

Desen tehnic la scară: întocmirea planurilor pe niveluri 

Întocmirea planului de situație al ansamblului constructiv 

Stabilirea indicilor POT și CUT. Desen tehnic la scară 

Documentația economică estimativă. Antemăsurătoare 

Verificarea cunoștințelor. Predarea lucrărilor practice 

Desen tehnic la planșetă 

Desen tehnic la planșetă 

Schița tehnică. Calculul 

individual 

Desen tehnic la planșetă 

Desen tehnic la planșetă 

Desen tehnic la planșetă 

Calcul individual 

Verificare documentație de 

laborator 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

1 oră 

1 oră 

Bibliografie Obligatorie 

Bibliografie Facultativă 

. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor cu cele mai 

actuale aspecte teoretice și practice ale domeniului, cadrele didactice participă la reuniunile anuale ale Uniunii Geodezilor 

din România (UGR), Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și ale Societății Române de 

Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT) 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs   Răspunsuri cât mai corecte și mai 

complete la subiectele de examen 

Abordarea obligatorie a tuturor 

subiectelor din tematica de examinare 

și tratarea lor corespunzătoare 

Verificare pe platforma Google 

meet 70 % 

10.5.  Laborator Îndeplinirea standardelor minime de 

participare la lucrări – prezența de 

minim 80 % 

Verificări pe parcurs a temelor 

individuale 

 30 % 

10.6. Standard minim de performanță 
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• Cunoașterea informației științifice transmise , la un nivel acceptabil;

• Obținerea promovării în cadrul fiecărui criteriu de evaluare ( nota minimă 5 ), este condiție de participare la examenul

teoretic. 

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

Data completării 

 08.09. 2020 

Titular curs 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Titular lucrări practice 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

         Director de departament 

 Prof. univ. dr.  Florica Matei 
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Nr.__________din _________   Formular USAMV 0207020111 

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 Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Bonitare cadastrală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr.  Cornel NEGRUȘIER 

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

evaluare    E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Pedologie și bonitare I, Geologie, Agrometeorologie, 

4.2. de competenţe Studenții trebuie să aibă în vedere aprofundarea cunoştinţelor legate de condiţiile de 

pedogeneză şi apreciere calitativă a terenurilor 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se 

adaptează condițiilor și platformelor online utilizate Zoom Meeting sau 

Googel meeting. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual  48 

3.8. Total ore pe semestru   90 

3.9. Numărul de credite4 3 



2 

Cursul este interactiv, ilustrat cu imagini şi schiţe în Power Point. Studenţii 

pot adresa intrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară 

impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In cazul lucrărilor practice desfășurate online platfomele utilizate sunt Zoom 

Meeting sau Google Meeting. In laborator este obligatorie consultarea 

îndrumătorului  practic, fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

eșantionale și aparatura de laborator pusă la dispozitie, să respecte 

instrucţiunile de protecţia muncii la folosirea reactivilor şi substantelor 

chimice de laborator. Disciplina academică se impune pe toată durata de 

desfăşurare a lucrărilor. 

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

utilizate 

6. Competenţe specifice acumulate

C
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 Cunoașterea principalelor tipuri genetice de sol a proprietăților acestora și zonarea pe verticală a solurilor 

din România; 

Aprecierea calitativă și cantitativă a terenurilor prin lucrări de bonitare și cartare; 

Să recunoască solurile în teren pe baza proprietăţilor morfologice; 

 Să cunoască măsurile agropedoameliorative care conduc la creşterea capacităţii de producţie. 

C
o

m
p

et
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ţe
 

tr
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Cunoaşterea fondului funciar şi cuantificarea calitativă a acestuia prin lucrări de cartare şi bonitare; 
Să-si însușească cunoștinte legate de  aprecierea calitativă şi a capacităţii de producţie la unele soluri din 

împrejurimile Clujului; 

Să poată determina practic în teren și laborator proprietățile solului; 

Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Cunoașterea principalelor tipuri genetice de sol, a proprietăților acestora,  zonarea pe 

verticală a solurilor din România şi aprecierea calitativă și cantitativă a terenurilor prin 

lucrări de bonitare și cartare. 

7.2. Obiectivele specifice - Cunoașterea principalelor tipuri de sol;  

- Cunoaşterea factorilor edafici şi de mediu care influenţează calitatea şi 

productivitatea terenurilor agricole; 

- Interpretarea unui buletin de analiză a solului şi întocmirea fişei de cercetare a solului 

pe teren; 

  - Cunoașterea principalilor indicatori de bonitare și influență a acestora asupra notei de 

bonitare. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

1. Caracterizarea principalelor tipuri de sol din zona de stepă. Prelegere  1 prelegere 

2. Caracterizarea principalelor tipuri de sol din zona de

silvostepă 

Prelegere 1 prelegere 

3. Caracterizarea principalelor tipuri de sol din zona forestieră

de deal. 

Prelegere 1 prelegere 

4. Caracterizarea principalelor tipuri de sol din zona forestieră

montană. 

Prelegere 1 prelegere 

5. Caracterizarea principalelor tipuri de sol din zona pajiştilor

alpine, 

Prelegere 1 prelegeri 

6. Caracterizarea solurilor intrazonale şi azonale (litomorfe, Prelegere 1 prelegere 
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hidromorfe, halomorfe, organice. 

7. Noţiuni introductive legate de cartarea şi bonitarea terenurilor

agricole. 

Prelegere 1 prelegere 

8. Fazele cartării solurilor: Faza premergătoare, Faza de teren,

Faza de birou. 

Prelegere 1 prelegere 

9. Întocmirea memoriului agropedologic a hărţilor de soluri şi a

cartogramelor cu însuşirile solului. 

Prelegere  1 prelegere 

10. Bonitatea terenurilor agricole. Factori şi condiţii ecologice. Prelegere  1 prelegere 

11. Metodologia generală şi procedee practice de bonitare a

terenurilor agricole. Bonitarea naturală. 

Prelegere  1 prelegere 

12. Caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole- baza

pentru sporirea capacităţii lor de producţie. Bonitarea potenţată 

Prelegere  1 prelegere 

13. Metode de evaluare a preţului terenurilor agricole (valoare

de patrimoniu, valoare de circulaţie). 

Prelegere  1 prelegere 

14. Bonitarea şi caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole

şi a resurselor funciare din România 

Prelegere  1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Metode de predare Observaţii 

1. Cercetarea pe teren a solurilor  din imprejurimile Clujului. Teren 2 lucrari laborator 

2. Aprecierea calitativă prin bonitare naturală a unor terenuri cu

soluri brune argiloiluviale şi luvosoluri albice din împrejurimile 

Clujului. Stabilirea notelor şi claselor de bonitare şi a 

potenţialului productiv. 

Laborator 1 lucrare laborator 

3 Aprecierea calitativă prin bonitare naturală a unor terenuri cu 

soluri aluviale în zona de munte comparativ cu un aluvial din 

zona de câmpie. Stabilirea notelor şi cclaselor de bonitare şi a 

potenţialului productiv 

Laborator 1 lucrare laborator 

4. Potenţarea notelor de bonitare prin măsuri 

agropedoameliorative la solurile brune argiloiluviale şi 

luvosoluri albice şi stabilirea potenţialului productiv. 

Laborator 1 lucrare laborator 

5 .Metode de calcul a preţului terenului agricol (SDE Cluj-

Napoca). 

Laborator 1 lucrare laborator 

6. Testarea teoretică a cunoștințelor legat de aprecierea calitativă

și potențarea notelor de bonitare 

Verificare cunoștințe 1 lucrare laborator 

         Bibliografie obligatorie: 

 PĂCURAR I., (2016) - Pedologie generală şi bonitatea terenurilor agricole - curs

 PĂCURAR I., BUTA M., (2010) - Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole-lucrări practice, Ed.

RisoPrint. 

 TEACI D., (1980) - Bonitarea terenurilor agricole, Ed. Ceres.

 PAULLETE D. BUTA M., (2012) - Noțiuni teoretice și practice de cartare și bonitare a terenurilor

agricole, Ed Risoprint. 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunățătire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu 

cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la diferite dezbateri, simpozioane și 

conferințe atât pe plan național  cât și internațional. 

10. Evaluare

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

din nota 

finală 

10.4. Curs - Răspuns la tematica extrasă la 

examenul oral 

- Activitatea la disciplina 

Examen 

oral 70% 

10.5. Seminar/Laborator Recunoaşterea principalelor tipuri de 

sol din împrejurimile Clujului 

Întocmirea unui proiect de bonitare 

Este prevăzută  o verificare 

pe parcurs 30% 

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 

 11/09/2020 

Titular curs 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Asist. Dr. Cornel NEGRUȘIER 

Data avizării în 

departament 

14/09/ 2020 

Director de departament 

 Prof. Univ. Dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV   0207020113 

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 Măsurători Terestre şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginrerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
PRACTICĂ - Topografie II şi Geodezie 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

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

evaluare 
Colocviu 

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 Promovarea examenului de Topografie generală 1 

4.2. de competenţe  Dobandirea de abilități  privind utilizarea aparatelor și instrumentelor topografice; cunoaşterea şi 

utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei. 

5. Condiţii (acolo unde este caz ul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului/practicii 

Aparate și instrumente topografice: tachimetre electonice, tachimetre clasice, 

nivele, retea calculatoare; minicalculatoare electronice; software de specialitate. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2.14 din care: 3.2. curs - 3.3. laborator - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 90 din care: 3.5.curs - 3.6.practica 90 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 6 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 

3 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Competentele profesionale dobîndite de studenti, după finalizarea disciplinei de Practica topografică, sunt în 

concordantă cu cele sase competente profesionale dobândite de absolventii specializării Măsurători Terestre si 
Cadastru, competente precizate în RNCIS (Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior din 

România). 

Din perspectiva celor mai sus mentionate, principalele competente profesionale ce le conferă disciplina Practica 

topografie 2 și geodezie, sunt: 

- dobândirea de notiuni necesare întelegerii modului de masurare a terenului si prelucrare a datelor din 

masuratori,  in scopul determinarii pozitiei planimetrice si nivelitice a punctelor. 
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- Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a notiunilor însuşite, în scopul 

dezvoltării competentelor dobîndite; 

- Dobândirea de abiltăti necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin cultivarea unor atitudini 
constructive în contexte organizationale variate; 

- Disciplina promoveaza manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de mediul academic, în 

general, si fata de cel stiintific, in special, relevand in permanenta rolul important  pe care inginerii 

geodezi il au in societate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina introduce si dezvoltă notiuni specifice, tehnici si tehnologii care pun 

bazele teoretice si practice reprezentării  terenului in plan. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoasterea tehnicilor specifice necesare determinarii pozitiei planimetrice a 
punctelor retelelor de indesire si ridicare, precum si a detaliilor; cunoasterea 

tehnicilor de reprezentare in plan a suprafetelor de teren  precum si calculul 

marimii acestora. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Nu este cazul 

Metode de predare Observatii 

8.2. PRACTICA TOPOGRAFICA 

Număr  de ore – 90 

1. Verificarea şi rectificarea aparaturii

topografice( nivele clasice, nivele cu

compensator, nivele digitale).

2. Recunoaşterea terenului şi ȋntocmirea schiţelor

de teren
3. Drumuiri de nivelement geometic, 

nivelementul suprafeţelor (măsurători şi 

calcule)

4. Intocmirea foilor de centrare-reducere şi

calculul corecţiilor de centrare - reducere.

5. Măsurarea unghiurilor azimutale prin metoda

seriilor complete reiterate.

6. Măsurarea unghiurilor azimutale prin metoda

seriilor binare.

7. Îndesirea punctelor reţelei de triangulaţie prin

metoda intersecţiei multiple ȋnainte (măsurători
şi calcule)

8. Îndesirea punctelor reţelei de triangulaţie prin

metoda intersecţiei  multiple ȋnapoi (măsurători

şi calcule)

9. Îndesirea punctelor reţelei de triangulaţie prin

metoda intersecţiei  multiple combinate

(măsurători şi calcule)

10. Măsurători şi calcule ȋn reţele acolate

neconstrânse de nivelment

11. Verificarea cunostintelor

Demonstratii  practice in 

teren si laborator 

1 zi* 6 ore/zi 

1 zi* 6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

1 zi* 6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

2 zi*6 ore/zi 

2 zi*6 ore/zi 

1 zi*6 ore/zi 

1 zi*6 ore/zi 

 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 

1. Ciotlăuş Ana, 2008. Topografie generală. Editura AcademicPRES Cluj-Napoca

2. Onose D. și colab., 2014, Topografie, Ed. Matrix Rom, București.
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3. Leu, I. Nelu, V. Budiu, V.Moca, C.Ritt, Ana Ciotlaus, Valeria Ciolac, I. Negoescu, 2003. Topografie si generala si

aplicata. Cadasatru, Ed. Universul, Bucuresti.

4. Leu, I.N. V. Budiu, V. Moca, C. Ritt, , Valeria Ciolac, Ana Ciotlaus, 2002. Topografie si cadastru, Ed. Universul.,

Bucureşti.
5. Neamţu, M. şi colab., 1982, Instrumente topografice şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti.

6. Ortelecan M., 2006, Geodezie, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.

Bibliografie Facultativă: 

1. Site-ul companiilor producătoare de aparatură topografică: Trimble, Leica, Nikon, Geomarx.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice colaboreaza cu marile companiii producatoare de echipamente 

topografice din lume(Leica, Trimble), prin reprezentantii sai autorizati din Romania, particiland la campaniile de 

promovare a celor mai noi realizari din domeniul aparaturii topografice si geodezice. De asemenea, periodic au loc 

intalniri cu specialistii Oficiului  de Cadastru si Publicitare Imobiliara Cluj, pe teme ce privesc cadastru si publicitatea 

imobiliara. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Nu este cazul 

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la activităţile din 

laborator si teren 
- colocviu 20% 

- abilitatea de a prelucra datele 

topografice rezultate din teren, pentru 

situatii specifice. 

-caiet de practica 30% 

- abilitatea de a aplica, in practica, 

cunostintele predate la curs si lucrari 

practice pe parcursul anului. 

- examen practic 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stapanirea informatiei stiintifice transmisa, lucrari practice si practica in teren, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activitatilor propuse in portofoliul de practica(nota minima 5), in cadrul fiecarui criteriu de evaluare, este o 

conditie de participare la examenul practic. 

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 

Responsabil practică, 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV 0207020215 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licența 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ÎF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 
disciplinei 

AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ GENERALE 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Adela HOBLE 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Adela HOBLE 

2.4. Anul de studiu II 2.5. 

Semestrul 
I 2.6. Tipul de 

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  Cursul, care este interactiv, se bazează pe metode și mijloace moderne de predare: 

expunerea, explicarea și demonstrarea tematicii, evidenţierea aplicaţiilor practice. 

In ansamblul timpului rezervat cursului, se alocă o pondere însemnata 

dialogului/discuțiilor, studenții având posibilitatea să adreseze întrebări pe 

marginea temei expuse. Vor fi respectate regulile de conduiăa universitară stabilite 

prin regulamente interne sau generale. Activitatea didactică fiind defășurată online, 
metodele de predare se adaptează platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La laborator se va pune accentul pe activitatea individuală desfășurată online cu 

metodele de învățare adaptate platformelor utilizate. Studentul își va însuşi/utiliza 

noţiunile şi conceptele, va pune accentul pe formarea deprinderilor de soluţionare a 

unor probleme practice privind cultura plantelor agricole și horticole. 

Vor fi consultate, atunci când este cazul, materiale complementare pentru o mai 

bună fixare a unor noțiuni și cunoștințe de specialitate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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 7 

3.4.4.Tutorial - 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Să se familiarizeze cu limbajul de specialitate specific disciplinei; 

Să intre în detaliile legate de relațiile sol – apă – plantă – atmosferă; 

Să înțeleagă importanța cunoașterii condițiilor de mediu ca bază a producției agricole / vegetale; 

Să cunoască tehnologiile agricole/horticole aplicate; 

Să cunoască detaliile legate de lucrările de combatere a buruienilor, a bolilor si dăunătorilor din culturile agricole; 

Să se familiarizeze cu regulile de stabilire a unui asolament rațional; 

Să cunoască și să se familiarizeze cu măsurile de organizare interioară a unităţilor agricole. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de elaborare a unui plan privind organizarea unei ferme agricole vegetale;  

Să participe la programe de vizitare și instruire în ferme agricole performante (dacă este posibil); 
Să-și însușeasca metodele de monitorizare a condițiilor de obținere a producției vegetale. 

Să conștientizezea nevoia de formare continuă și de utilizare eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Insuşirea de către studenţi a noţiunilor legate de agricultură şi horticultură 

generale, respectiv să valorifice elementele cadastrului fondului agricol în 

procesul  fundamentării priorităților de acțiune pentru restructurarea, 

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii agricole. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să cunoască evoluţia agriculturii şi horticulturii pe plan mondial şi în

România; 

2. Să cunoască a relaţiile dintre factorii de producție și factorii de vegetație;

3. Să fie în măsură să stabilească tehnologia agricolă adecvată condițiilor

specifice unei zone agricole. 
4. Să cunoască metodele de gestionare a riscurilor în agricultură;

5. Să utilizeze informațiile furnizate de cadastrul fondului agricol pentru

îndrumarea activităților agricole. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Evoluţia agriculturii. Politica Agricolă Comună

(PAC) 

2. Zonificarea agricolă/horticolă la nivel național

3. Condițiile de mediu ale plantelor de cultură.

Factori de vegetație. Factori de producție 

4. Sisteme de tehnologii agricole aplicate terenurilor

degradate/poluate 

5. Metode de dirijare a regimului de căldură

6. Metode de dirijare a factorului lumină

7. Metode de dirijare a factorului apă (1) - Metode

de prevenire a deficitului de apă din sol 

8. Metode de dirijare a factorului apă (2) - Metode de

îndepărtare a excesului de apă din sol 

9. Metode de dirijare a regimului de aer (1) –

asigurarea calității de aer din atmosferă 

10. Metode de dirijare aregimului de aer (2) –

asigurarea calității și cantității de aer din sol 

Metode de predare 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Observaţii 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 
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11. Metode de reglare a regimului de nutriție al

plantelor 

12. Metode de dirijare a activității biologice din sol

(1) – metode pentru dirijarea dezvoltării 

viețuitoarelor din sol 

13. Metode de dirijare a activității biologice din sol

(2) – metode pentru dezvoltarea rădăcinilor plantelor 

de cultură și a relațiilor cu microorganismele; 

metode de dirijare a proceselor biologice din sol 

14. Măsurile de organizare interioară a unităţilor

agricole. 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

Prelegere. Studiu individual 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

1 prelegere - 1 curs=2 ore 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Întocmirea hărților cu agrizonele specifice teritoriului

național 

2. Determinarea, interpretarea și ameliorarea

indicatorilor agrofizici ai solului 

3. Determinarea, interpretarea și ameliorarea

indicatorilor agrochimici ai solului 

4. Determinarea, interpretarea și ameliorarea
indicatorilor agrobiologici ai solului 

5. Determinarea, interpretarea și ameliorarea

indicatorilor agrohidrofici ai solului 

6. Întocmirea fișei de caracterizare a terenului agricol

7. Organizarea sistemului de lucrări aplicat într-o fermă

cu producție vegetală 

Instruire. Activitate 

individuală 

Instruire. Activitate 

individuală 

Instruire. Activitate 

individuală 

Instruire. Activitate 
individuală 

Instruire. Activitate 

individuală 

Instruire. Activitate 

individuală 

Instruire. Activitate 

individuală 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

1 laborator = 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

Hoble A., Agricultura şi horticultură generale 1, note de curs 

Hoble A., Agricultura şi horticultură generale 1, note pentru lucrări practice 

Luca E., D. I. Vârban, G. Mihai, A. Bodiş, I. Albert, 2004, Tehnologii ecologice pentru cultura plantelor, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca. 

Bibliografie Facultativă: 

Muntean L.S., M. Stirban, E. Luca, A. Fitiu, L. Muntean, S. Muntean, I. Albert, 2005, Bazele Agriculturii Ecologice, Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca; 

Rusu T., 2005, Agrotehnică, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
Surd V., I. Bold, V. Zotic, C. Chira, 2005, Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, Ed. Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea pregătirii practice corespunzatoare a viitorilor specialiști, aceștia vor fi puși în contact cu situații concrete/ 

contexte diferite specifice domeniul lor de pregătire. 
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10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. completitudinea și corectitudinea

cunoștințelor prezentate; 

2. capacitatea de comunicare:

coerență logică, fluență, expresivitate 

și forța de argumentare; 

3. capacitatea de a opera cu

cunoștințele asimilate; 

4. gradul de asimilare a limbajului de

specialitate; 
5. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la curs; frecvența la curs. 

Verificare orală - expunere 

liberă – verificare pe parcurs 

60% 

10.5. Seminar/Laborator 1. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la laborator; frecvența la laborator; 

2. capacitatea de a aplica în practică,

în contexte diferite, cunoștințele 

asimilate; 
3. capacitatea de analiză;

4. capacitatea de interpretare;

5. originalitatea și creativitatea.

Verificare orală – evaluare pe 

baza activității prestate în cadrul 

laboratorului 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Dobândirea unui nivel acceptabil de informații/cunoștințe în profilul disciplinei. Pentru promovare este obligatorie 

obținerea notei minime de trecere la verificările pe parcurs prestabilite pe baza unui conținut tematic definitiv cu 

cunoștințe și capacități, cu subiecte și probleme (sarcini) de examinare. Nota finală se obține ca o medie aritmetică între 

nota obținută la verificarea pe parcurs și evaluarea pe baza activității prestate în cadrul laboratorului 

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

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

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

Data completării 

08. 09. 2020 

Titular curs 

Șef de lucr. dr. peis. Adela Hoble 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucr. dr. peis. Adela Hoble 

Data avizării în 

departament 

14. 09. 2020 
Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV 0207020216 

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 Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Geologie și geomorfologie inginereasca I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

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

evaluare 
VP 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 Dfac 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geologie, Geomorfologie, 

4.2. de competenţe Noţiuni de bază în citirea hărţilor topografice, a hărţilor şi profilelor geologice , a hărţilor 

morfo-structurale şi tectonice, a imaginilor satelitare şi a aerofotogramelor, a 

ortofotoplanurilor etc. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, ilustrat cu imagini şi schiţe în Power Point. Studenţii 

pot adresa intrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 33 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite4 3 
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impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Hărţi topografice, hărţi geologice la diferite scări, profile geologice. hărţi 

morfo-structurale şi tectonice, imagini satelitare, aerofotograme, 

ortofotoplanuri, videoproiector şi ecran de proiecţie, notebook echipat cu 

programe cartografice şi GIS, retroproiector ,tablă şi instrumente de scris ; 

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

utilizate 

6. Competenţe specifice acumulate
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- Identificarea, definirea şi descrierea principalelor noţiuni, concepte, legităţi, procese şi fenomene 

geografice, precum şi a metodelor de bază ale domeniului; 

- Utilizarea cunoștințelor fundamentale ale domeniului pentru explicarea și interpretarea principalelor 

procese și fenomene; 

- Aplicarea principiilor, metodelor, tehnicilor de cercetare adecvate scopului cercetării, în vederea 

identificării unor soluţii concrete la situaţii reale. 

C
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- Aplicarea strategiilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe baza principiilor, normelor şi a 

valorilor codului de etică profesională; 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, acceptarea 

diversităţii de opinie. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Cunoaşterea structurii interne a Pământului, a proceselor din interiorul scoarţei, a 

dinamicii plăcilor litosferice, formarea marilor unităţi morfostructurale ale Pământului. 

Cunoaşterea principalelor forme de relief tectono-structural şi vulcanic. 

7.2. Obiectivele specifice   - Înţelegerea alcătuirii interne a Pământului şi a mecanismelor complexe din interiorul 

acestuia care determină forme de relief; 

- Explicarea mecanismului tectonicii globale. 

- Explicarea formării fiecărui tip de relief structural. 

- Cunoaşterea celor patru tipuri principale de structură (tabulară, monoclinală, cutată şi 

faliată) şi a elementelor lor constitutive; 

- Cunoaşterea formelor de relief ce se formează pe fiecare tip de structură 

- Interpretarea desenelor şi schiţelor ce reprezintă diferite tipuri de structură şi de relief 

structural. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

1. Alcătuirea internă a Pământului Prelegere  2 prelegeri 

2. Dinamica scoarţei terestre – zone de expansiune şi zone de

convergenţă. 

Prelegere  2 prelegeri 

3. Discordanţe, serii transgresive, serii regresive. Prelegere 1 prelegere 

4. Structura tabulară, structura monoclinală şi relieful

format pe acestea. Prelegere 2 prelegeri 

5. Structura cutată, structura faliată şi relieful creat pe

acestea. Prelegere 2 prelegeri 

6. Vulcanismul şi relieful vulcanic Prelegere 2 prelegeri 

7. Tipuri genetice de relief Prelegere 3 prelegeri 
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8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Metode de predare Observaţii 

1. Completarea unei hărţi oarbe a Pământului cu plăcile

tectonice. 

Aplicație practică 2 lucrari laborator 

2. Realizarea şi explicarea schemei (desen) tectonicii globale Aplicație practică 2 lucrari laborator 

3. Realizarea şi interpretarea schemei (desen) tipurilor de

structură (tabulară, monoclinală, cutată, faliată). 

Aplicație practică 2 lucrari laborator 

4. Realizarea de conspecte pentru relief structural în România

(câte un conspect pentru fiecare din cele patru tipuri de relief 

structural). 

Lucru în echipă 1 lucrare laborator 

        Bibliografie obligatorie: 

 PĂCURAR I., (2016) - Pedologie generală şi bonitatea terenurilor agricole – curs;

 ELENICZ M., (2004, 2007), Geomorfologie, Ed. Universitară, Bucureşti;

 ENE M. (2010), Geomorfologie tectono-structurală, Ed. Universitară, Bucureşti;

 MÂRZA, CONSTANTINA C. (2005), Elemente de geologie şi geomorfologie aplicată domeniului

agrosilvic, Ed. Todescu, 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunățătire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu 

cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la diferite dezbateri, simpozioane și 

conferințe atât pe plan național  cât și internațional. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs - Răspunsuri și verificări 

Verificare pe parcurs 70% 

10.5. Seminar/Laborator - Activităţi aplicative asistate Proiect 

30% 

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). 
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Data completării 

11/09/2020 

Titular curs 

Prof. Univ. Dr.  Ioan PĂCURAR 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR  

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

Director de departament 

 Prof. Univ. Dr. Florica MATEI 



Nr.__________din _________ Formular USAMV 0207020219

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 IV, Măsurători terestre și științe exacte
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Măsurători Terestre și Cadastru 
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 3
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DO

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

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 2
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 2

3.7. Total ore studiu individual 10
3.8. Total ore pe semestru 25

3.9. Numărul de credite4 1

 



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

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

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

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

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor
fundamentale de investigare şi prospectare specifice măsurătorilor terestre și cadastrului.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 

academic,
7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;

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

8. Conţinuturi
8.1. CURS Număr  de ore – 14 
1. AREA
2. Present Perfect and Past Tense(I)
3. Present Perfect and Past Tense(II)
4. GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS
5. Past Perfect
6. GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS—STATIC SURVEYS
Field  Procedures  in  Satellite  Surveys;  Planning  Satellite  Surveys;  Performing
Static Surveys 
7. GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS—STATIC SURVEYS
 Data Processing and Analysis; Sources of Errors in Satellite Surveys; Mistakes in
Satellite Surveys 
8. The Conditional (I)
9. The Conditional (II)
10. GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS—KINEMATIC
SURVEYS 
Planning  of  Kinematic  Surveys;  Initialization;  Equipment  Used  in  Kinematic
Surveys;  Methods  Used  in  Kinematic  Surveys;  Performing  Post-Processed
Kinematic Surveys
11. GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS—KINEMATIC
SURVEYS 
Communication  in  Real-Time  Kinematic  Surveys;  Real-Time  Networks;
Performing Real-Time Kinematic Surveys;  Machine Control; Errors in Kinematic
Surveys; Mistakes in Kinematic Surveys   
12. The Subjunctive

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

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

1 oră

1 oră
1 oră
1 oră

1 oră

1 oră



13. MAPPING SURVEYS
Basic Methods for Performing Mapping Surveys; Map Scale; Contours; Digital
Elevation  Models  and  Automated  Contouring  Systems;  Characteristics  of
Contours
14. Test

1 oră

1 oră

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – A Handbook of English for Land Survey, Beograd, 2012
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture

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

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

10. Evaluare

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

Pondere din
nota finală

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

Verificare pe parcurs

Frecvența

Verificare pe
parcurs
75%

Frecvența
25%

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Titular lucrări seminarii
---

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director departament
Prof. dr. Florica Matei
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020217 

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 Masurători Terestre şi Stiinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Agricultură şi Horticultură Generală 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Cordea Mirela Irina 

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

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

(VP) 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS
Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Agricultură şi Horticultură Generală 1 

4.2. de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv ȋn care 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 ȋnchise. 

In cazul sustinerii online a cursurilor, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice se va pune accentul pe activitatea individuală a studenţilor 

desfăşurată sub supravegherea cadrului didactic, pe ȋnsuşirea noţiunilor şi formarea 

deprinderilor legate de cultura plantelor agricole şi horticole. Disciplina academica 

se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

In cazul desfăşurării online a lucrărilor practice, metodele de predare vor fi 

adaptate corespunzător. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite
4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Sa se familiarizeze cu  limbajul specific disciplinei. 

Sa inteleaga diferenţele dintre plantele agricole şi horticole. 

Sa cunoască şi să diferenţieze speciile si cultivarele intre ele. 

Sa stapaneasca sistemul de biologie si reproducere a plantelor. 

Sa cunoasca  metodele de inmultire si reproducere a plantelor agricole si horticole. 

Sa se familiarizeze cu lucrările şi masurile necesare intretinerii fermelor agricole si horticole. 

C
o
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p

et
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sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de a crea un proiect de infiintare a unei ferme agricole si horticole pentru o anumita 

specie. 

Sa poata dezvolta proiecte de ȋnfiintare a unor ferme pentru conditii pedoclimatice diferite si pentru sisteme de 

cultura diferita (conventional sau organic). 

Sa poata gandi activitati  stiintifice referitoare la valorificarea terenurilor ȋn functie de cerintele fiecarei specii in 

parte. 

Sa participe la programe si vizite de instruire efectuate in cadrul unor ferme agricole si horticole. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a notiunilor legate de agricultura şi horticultura 

generală, de evolutia acestora pe plan mondial şi național, precum şi noțiuni 

specifice culturilor agricole şi horticole. 

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

deprinderilor practice necesare culturilor agricole şi horticole. Valorificarea şi 

eficientizarea terenurilor prin stabilirea culturilor agricole si horticole în funcție 

de cerințele speciilor şi condițiile pedo-climatice specifice fiecărei zone. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Istoria şi evoluția agriculturii şi horticulturii 

Centrele de origine ale plantelor cultivate 

Biodiversitatea speciilor agricole 

Originea şi sistematica speciilor; Particularităţi biologice 

şi de înmulțire. Realizări româneşti în evoluția plantelor 

agricole. Băncile de gene. 

Biodiversitatea speciilor horticole 

Originea şi sistematica speciilor; Particularităţi biologice 

şi de înmulțire. Realizări româneşti în evoluția plantelor 

horticole şi băncile de gene. 

Principalele categorii de culturi agricole: 

Cereale (grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, orez, 

mei, porumb, sorg), plante oleaginoase (floarea-

soarelui, rapiţă, in pentru ulei, ricin, muştar),  

Principalele categorii de culturi agricole: 

plante leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole, 

soia, năut, linte, bob, lupin, arahide, fasoliţă), plante 

tuberculifere si rădăcinoase (cartoful, sfecla de zahar), 

plante medicinale și aromatice (mac, lavanda, mellisa), 

plante textile (in pentru fibra, canepa, bumbac)  

Sistemele de cultură în horticultură (prezentarea 

sistemului legumicol, floricol, pomicol, viticol şi 

dendrologic). 

Specii legumicole şi tehnologii de cultivare a legumelor 

în spații protejate şi în câmp (solanacee, leguminoase, 

cucurbitacee, umbelifere, crucifere etc. 

Specii floricole şi tehnologia de cultură a acestora în 

câmp şi spații protejate. 

Principalele plante floricole, cu prezentarea unor specii 

reprezentative pe grupe mari, în functie de perioada de 

vegetatie (anuale, bienale, perene), modul de înmulţire 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 
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(generativ sau vegetativ). 

Cultura plantelor ornamentale utilizate în apartamente 

şi îngrijirea acestora. 

Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. Tipuri de 

plantații pomicole în funcție de teren şi condiții pedo-

climatice. 

Cultura viței de vie. Elenete generale privind cultura 

viței de vie în funcție de relieful terenului, condițiile 

pedo-climatice şi soiurile de vița de vie (de masa sau de 

vin). 

Noțiuni de vinificație şi oenologie. Elemente generale 

de vinificație şi obținerea tipurilor de produse din 

struguri. 

Amenajarea spațiilor verzi. Modalităti de utilizare a 

terenului, a speciilor floricole şi dendrologice în estetica 

amenajarii spațiilor verzi 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

1.prelegere

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

Cultura plantelor de câmp – aplicații practice. 

Inmulțirea generativă a plantelor – aplicații practice. 

Inmulțirea vegetativă a plantelor – aplicații practice. 

Tehnologii de înmulțire a plantelor legumicole – 

aplicații practice. 

Tehnologii de înmulțire a plantelor floricole – aplicații 

practice. 

Inmulțirea pomilor şi arbuştilor fructiferi – aplicații 

practice. 

Elemente de viticutură şi vinificație – aplicații practice 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

Lucrare practică 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cantor Maria, 2010, Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj-Napoca. 

2. Indrea D., Al.S.Apahidean, Maria Apahidean, D.Maniutiu, Rodica Sima, 2012, Cultura legumelor, Ed.Ceres, Bucuresti 

3. MITRE V., 2008-Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca 
4. Nastasia Pop, 2010, Curs de Viticultură Generală, Ed. EIKON, Cluj-Napoca

5. Muntean L.S. (coordonator), M. Tamas, S. Muntean, L. Muntean, M. Duda, D. Varban, S. Florian, 2007, Tratat de plante medicinale cultivate si 

spontane,  Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
6. Muntean L.S., L. Muntean, S. Muntean, 2003, Mic tratat de Fitotehnie, vol. 3, Tutunul, hameiul, plante medicinale şi aromatice, Ed. Risoprint Cluj-

Napoca. 

7. Muntean L.S., S. Cernea, M. Duda, A. Fiţiu, D. Vârban, L. Muntean, S. Muntean, 2003, Tehnologii în agricultura ecologică. Cereale, plante oleo-
proteaginoase, plante textile, Ed. Risoprint Cluj-Napoca.  

8. Luca E., Agricultură şi horticultură generală 1- notițe de curs.

Bibliografie Facultativă: 

1. Cristea Mihai, 2017, Germoplasma, Ed. Academiei Române, Bucureşti

2. Ionescu-Sisesti Gheorghe, 2019, Agricultura țărănească din România:traducere, Ed. Academiei Române, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, vor fi efectuate vizite în instituții de profil.  

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Gradul de însusire a noțiunilor şi  

conceptelor  legate de cultura 

plantelor agricole şi horticole.  

Verificare pe parcurs 70% 
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10.5. Seminar/Laborator Testarea modului de însuşire a 

înmulțirii şi cultivării plantelor 

agricole şi horticole.  

Testarea modului de valorificare a 

terenurilor agricole în funcție de zonă, 

condiții pedoclimatice şi specie. 

Este prevazut  un coloviu la 

sfarşitul semestrului 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 

Prof.dr. Mirela Irina CORDEA Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.dr. Mirela Irina CORDEA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament, 

Prof. Dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020218 

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 Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Geologie și geomorfologie II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

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

evaluare  VP 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 Dfac 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geologie, Geomorfologie, 

4.2. de competenţe Noţiuni de bază în citirea hărţilor topografice, a hărţilor şi profilelor geologice , a hărţilor 

morfo-structurale şi tectonice, a imaginilor satelitare şi a aerofotogramelor, a 

ortofotoplanurilor etc. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, ilustrat cu imagini şi schiţe în Power Point. Studenţii 

pot adresa intrebări referitoare la conţinutul expunerii. Disciplina universitară 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4.Total ore din planul de 

invatamant 
42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 8 

3.8. Total ore pe semestru 50

3.9. Numărul de credite4 1 
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impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Hărţi topografice, hărţi geologice la diferite scări, profile geologice. hărţi 

morfo-structurale şi tectonice, imagini satelitare, aerofotograme, 

ortofotoplanuri, videoproiector şi ecran de proiecţie, notebook echipat cu 

programe cartografice şi GIS, retroproiector ,tablă şi instrumente de scris ; 

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

utilizate 

6. Competenţe specifice acumulate
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 Identificarea, definirea şi descrierea principalelor noţiuni, concepte, legităţi, procese şi fenomene 

geografice, precum şi a metodelor de bază ale domeniului ; 

Utilizarea cunoştinţelor fundamentale ale domeniului pentru explicarea şi interpretarea principalelor procese 

şi fenomene ; 

Aplicarea principiilor, metodelor, tehnicilor de cercetare adecvate scopului cercetării, în vederea identificării 

unor soluţii concrete la situaţii reale ; 

Utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare a factorilor, proceselor, modelelor şi soluţiilor. 

C
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et
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tr
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Aplicarea strategiilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe baza principiilor, normelor şi a 

valorilor codului de etică profesională; 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, acceptarea 

diversităţii de opinie. 

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 

- Cursul vizează aprofundarea aspectelor teoretice şi metodologice de bază ale 

geomorfologiei (principii, metode, mijloace, indicatori, date şi informaţii).. 

7.2. Obiectivele specifice  - Însuşirea modului de descifrare a proceselor geomorfologice; 

 - Cunoaşterea tipurilor genetice de relief şi al relaţiei acestora cu factorii morfodinamici 

specifici (pantă, rocă, tectonică, structură, expunerea versanţilor, vegetaţie, utilizarea 

terenurilor etc.) 

- Explicarea sistemului geomorfologic la scară globală prin prisma reliefului actual, 

rezultat al succesiunii mai multor sisteme de modelare în diferite condiții climatice. 

- Perfecţionarea metodelor de cuantificare a raporturilor dintre relief -  amenajările 

teritoriale – activităţile turistice. 

- Analize geomorfologice pe baza hărţilor topografice şi geologice preexistente. 

- Elaborare de hărţi geomorfologice, verificări de teren pentru validarea acestora. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observaţii 

1. Geomorfologia- ca ştiinţă. Obiect de studiu. Ramuri şi

subramuri. Legături cu alte ştiinţe şi locul ei în cadrul 

Geografiei. Metode de cercetare.   

Prelegere  2 prelegeri 

2.Geomorfologia planetară. Reliefosfera, Alcătuirea 

reliefosferei. Legile specifice reliefosferei. 

Prelegere   2 prelegeri 

3.Geomorfologia tectono-structurală. Tectonica plăcilor şi

relieful. Forme de relief tectono-structurale de ordinul I. Forme 

de relief tectono-structurale de ordinul II. 

Prelegere   2 prelegeri 
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4. Agenţi, procese, raporturile dintre ele. Deplasarea

materialelor pe pante. Forţe motrice. Factori şi tipuri de 

deplasări. 

Prelegere 2 prelegeri 

5. Gravitaţia, procesele şi formele de relief legate de

acţiunea ei Prelegere 2 prelegeri 

6. Dinamica acţiunii torenţiale şi formele rezultate -

elemente de risc geomorfologic şi măsuri de protecţie a 

mediului.. 

Prelegere 2 prelegeri 

7. Tipuri genetice de relief

Prelegere 2 prelegeri 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Metode de predare Observaţii 

1. Etapele întocmirii unui studiu geomorfologic. Întocmire harti 1 lucrare laborator 

2. Analiza reliefului pe hărţile topografice. Profile

geomorfologice. 

Analiza hartilor 1 lucrare laborator 

3. Realizarea hărţilor geomorfologice morfometrice- harta

hipsometrică, harta densităţii fragmentării reliefului, 

Întocmire hărți 1 lucrare laborator 

4. Realizarea hărţilor geomorfologice morfometrice - harta

adâncimii fragmentării reliefului, harta expoziţiei versanţilor, 

Întocmire hărți 1 lucrare laborator 

5. Realizarea hărţilor geomorfologice morfometrice - harta

pantelor). 

Întocmire hărți 1 lucrare laborator 

6. Realizarea şi interpretarea hărţii geomorfologice generale Interpretare 1 lucrare laborator 

7. Legenda hărţii geomorfologice – analiză şi interpretare. Analiza și interpretare 1 lucrare laborator 

    Bibliografie obligatorie: 

 PĂCURAR I., (2016) - Pedologie generală şi bonitatea terenurilor agricole – curs;

 PĂCURAR I., BUTA M., (2010) - Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole-lucrări practice, Ed.

RisoPrint; 

 ELENICZ M., (2004, 2007), Geomorfologie, Ed. Universitară, Bucureşti;

 ENE M. (2010), Geomorfologie tectono-structurală, Ed. Universitară, Bucureşti;

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunățătire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu 

cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la diferite dezbateri, simpozioane și 

conferințe atât pe plan național  cât și internațional. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs - Răspunsuri și verificări 

Verificare pe parcurs 70% 

10.5. Seminar/Laborator - Activităţi aplicative asistate Proiect 

30% 

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

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

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

Data completării 

11/09/2020 

Titular curs 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. Univ. Dr. Ioan PĂCURAR  

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

Director de departament 

 Prof. Univ. Dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020323 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica 3 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DFac 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 3.3.seminar/laborator/proiect 1 

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 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 11 

3.8. Total ore pe semestru 25 

3.9. Numărul de credite
4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

jocurilor sportive organizate 

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

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

C
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Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

8. Conţinuturi

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

Probe şi norme de control 

Verificarea nivelului de pregãtire fizicã generală 

  Forţa musculaturii abdominale 

  Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Prelegere 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

1 prelegere 
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Circuit pentru dezvoltarea fizică generală cu accent pe 

dezvoltarea forţei (abdominale, spate, braţe şi picioare) 

Volei 

 Pasa de sus cu 2 mâini 

Serviciul de jos 

Noţiuni de regulament ale jocului de volei 

Gimnastică aerobică 

Volei. 

Aşezarea în teren, deplasarea în teren, pasa de jos cu 2 mâini 

Joc de volei 

Atletism : Alergare de viteză 

Startul de jos şi din picioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Joc de volei 

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii: rostoigoliri înainte si 

inapoi din ghemuit si din indepartat. 

Volei – serviciul de sus din faţă 

Joc de volei. 

Baschet -aruncarea la coş de pe loc 

Aruncarea la coş din deplasare 

Circuit de dezvoltare fizică generală 

Joc de baschet 

Baschet 

Repetarea elementelor de tehnciă din lecţiile anterioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Startul din picioare 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale şi spatelui 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate studente 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare 

Flotări băieţi şi fete 

Norme şi probe de control pentru studenţii care nu şi-au dat 

normele 

Joc de volei şi baschet 

Norme şi probe de control cu studenţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească performanţele obţinute 

Joc de volei şi baschet. 

Aprecierea actzivităţii desfăţurate în timpul primului semestru 

al anului universitar şi acordarea calificativului 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

 Bibliografie Obligatorie: 

- Ardelean, T. – Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. I.E.F.S., Bucureşti, 1990 

- Băieşu, Gh. – Lecţii de gimnastică. Editura Stadion, Bucureşti, 1974 

- Cârstea, Gh. – Teoria şi metodica ed. fizice şi sportului. Editura ANDA, Bucureşti, 2000 
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- Dragnea, A. – Teoria activităţilor motrice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996 

- Motroc, I. – Fotbal de la teorie la practică. Editura Rodos, Bucureşti, 1994 

- Neţa, Gh.; C. Popovici – Fotbal. Editura J.R.C., Turda, 2000 

- Predescu, T., G. Ghiţulescu – Baschet – pregătirea echipelor. Editura Semn E., Bucureşti, 2001 

- Paşcanu, I. – Gimnastica acrobatică în şcoală. Editura Presa Universitară Clujeană, 1996 

- Scralat, E. – Volei. Editura Stadion, Bucureşti, 1973  

Bibliografie Facultativă: 
Nu este cazul 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

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

10. Evaluare

Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1. Seminar/Laborator 

 notare de seminar (prezenţă, activitate) 1,00

 Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 3,00

 Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale

şi spatelui

 Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate

studente 3,00

Este prevazuta o 

verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

30% 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari Aniela Brindusa Rusu 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207020324 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Educatie fizica 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef Lucrari.Aniela Brindusa Rusu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef Lucrari.Aniela Brindusa Rusu 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DFac 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

si terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata lucrarii practice, telefoanele 

mobile sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

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

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

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 3.3.seminar/laborator/proiect 1 

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 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 11 

3.8. Total ore pe semestru 25 

3.9. Numărul de credite
4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Sa cunoasca  normele de protectie a muncii 

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

jocurilor sportive organizate 

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

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

C
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Imbunatatirea mobilitatii corporale si a starii de sanatate a studentilor 

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

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

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

dar şi în  

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

metodele,  

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

dotarea cu  

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

fi asigurate. 

Mijloacele didactice specifice educatiei fizice reprezintă ansamblul 

instrumentelor  

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

evaluare. 

Aceste mijloace pot fi împărţite în: 

• mijloace didactice specifice educaţiei fizice, în care intră exerciţiul

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

de  

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

scăzută şi  

modalitatea de realizare limitată, redusă); 

• mijloace didactice nespecifice, reprezentate de factorii naturali şi

condiţiile igienice. 

7.2. Obiectivele specifice Practicarea organizata si stematica a educatiei fizice si sportului de catre 

studenti, contribuie la mentinerea si intarirea starii de sanatate, la o dezvoltare 

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

la dobandirea deprinderilor necesare pentru practicarea independenta si 

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

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

aportul de pregatirea multilaterala a studentilor 

8. Conţinuturi

8.1.LUCRĂRI    PRACTICE 

Lecţie organizatorica - cerinţele  disciplinei 

Probe şi norme de control 

Verificarea nivelului de pregãtire fizicã generală 

  Forţa musculaturii abdominale 

  Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Prelegere 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

1 prelegere 
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Circuit pentru dezvoltarea fizică generală cu accent pe 

dezvoltarea forţei (abdominale, spate, braţe şi picioare) 

Volei 

 Pasa de sus cu 2 mâini 

Serviciul de jos 

Noţiuni de regulament ale jocului de volei 

Gimnastică aerobică 

Volei. 

Aşezarea în teren, deplasarea în teren, pasa de jos cu 2 mâini 

Joc de volei 

Atletism : Alergare de viteză 

Startul de jos şi din picioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Joc de volei 

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii: rostoigoliri înainte si 

inapoi din ghemuit si din indepartat. 

Volei – serviciul de sus din faţă 

Joc de volei. 

Baschet -aruncarea la coş de pe loc 

Aruncarea la coş din deplasare 

Circuit de dezvoltare fizică generală 

Joc de baschet 

Baschet 

Repetarea elementelor de tehnciă din lecţiile anterioare 

Săritura în lungime de pe loc 

Startul din picioare 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 

Joc de baschet 

Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale şi spatelui 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate studente 

Joc de volei şi baschet 

Lecţie de verificare 

Flotări băieţi şi fete 

Norme şi probe de control pentru studenţii care nu şi-au dat 

normele 

Joc de volei şi baschet 

Norme şi probe de control cu studenţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească performanţele obţinute 

Joc de volei şi baschet. 

Aprecierea actzivităţii desfăţurate în timpul primului semestru 

al anului universitar şi acordarea calificativului 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 
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 Bibliografie Obligatorie: 

- Ardelean, T. – Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. I.E.F.S., Bucureşti, 1990 

- Băieşu, Gh. – Lecţii de gimnastică. Editura Stadion, Bucureşti, 1974 

- Cârstea, Gh. – Teoria şi metodica ed. fizice şi sportului. Editura ANDA, Bucureşti, 2000 

- Dragnea, A. – Teoria activităţilor motrice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996 

- Motroc, I. – Fotbal de la teorie la practică. Editura Rodos, Bucureşti, 1994 

- Neţa, Gh.; C. Popovici – Fotbal. Editura J.R.C., Turda, 2000 

- Predescu, T., G. Ghiţulescu – Baschet – pregătirea echipelor. Editura Semn E., Bucureşti, 2001 

- Paşcanu, I. – Gimnastica acrobatică în şcoală. Editura Presa Universitară Clujeană, 1996 

- Scralat, E. – Volei. Editura Stadion, Bucureşti, 1973  

Bibliografie Facultativă: 
Nu este cazul 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

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

10. Evaluare

Tip activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1. Seminar/Laborator 

 notare de seminar (prezenţă, activitate) 1,00

 Lecţie de verificare - Săritura în lungime de pe loc 3,00

 Lecţie de verificare-Forţa musculaturii abdominale

şi spatelui

 Lecţie de verificare-Tracţiuni studenţi, mobilitate

studente 3,00

Este prevazuta o 

verificare pe 

parcurs 

10% 

30% 

30% 

30% 

10.2. Standard minim de performanţă 

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

trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef Lucrari.Aniela Brindusa Rusu 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________ Formular USAMV 0207020321

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 IV, Măsurători terestre și științe exacte
1.4.Domeniul de studii Agronomic/ Măsurători Terestre și Cadastru 
1.5.Ciclul de studii1) Licență
1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 4
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Cadru didactic asociat, Dr. Narcisa Albert
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare VP
2.7. Regimul
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

1
din care: 
3.2. curs

- 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1

3.4.Total ore din planul de invatamant 14
din care: 
3.5.curs

- 3.6.seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 5

3.7. Total ore studiu individual 16
3.8. Total ore pe semestru 30
3.9. Numărul de credite4 1

 



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

bunelor practici etc.

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

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

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

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor
fundamentale de investigare şi prospectare specifice măsurătorilor terestre și cadastrului.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context 

academic,
7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;

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

8. Conţinuturi

8.2. SEMINAR Număr  de ore – 14 
1. MAPPING
Manual  and  Computer-Aided  Drafting  Procedures;
Map Design; Map Layout; Contour Interval; 
2. MAPPING
Lettering;  Impacts  of  Modern  Land  and  Geographic
Information Systems on Mapping; Sources of Error in
Mapping; Mistakes in mapping
3. PHOTOGRAMMETRY
Uses of Photogrammetry; Remote Sensing
4. INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS  
Land Information Systems
5. WRITING AWARENESS
Situational  Writing;  Sentence  Construction  and
Punctuation; Copying a Writing Style; Land; Language;
Law
6. Academic writing
7. Idioms (I)
8. Idioms (II)
9. Business Correspondence (I)
10. Business Correspondence (II)
11. How to Do a Business Presentation

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

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră



12. Necessary Documents: CV; Cover Letter;
Application; Fax; E-mail; Invitation.
13. Review
14. Test

1 oră

1 oră
1 oră

 Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – A Handbook of English for Land Survey, Beograd, 2012
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture

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

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

10. Evaluare

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

Pondere din
nota finală

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

Verificare pe parcurs

Sunt prevăzute două teste 
semestriale.

Verificare pe
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25%

Frecvență 
25%

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

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

Data completării
08.09.2020

Titular curs
---

Titular lucrări seminarii
Cadru didactic asociat,

Dr. Narcisa Albert

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director de departament
Prof. dr. Florica Matei
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030101 

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 Măsurători  Terestre  şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Geodezie satelitara 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

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

evaluare 

Secvenţială 

(E) 

2.7. Regimul 

disciplinei

Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geodezie elipsoidală, geodezie matematică 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice.

 Cunoaşterea şi utilizarea  sistemelor de coordonate geocentrice şi topocentrice, precum şi a

coordonatelor geodezice.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran şi tablă.  

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

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

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
Sală de laborator cu calculatoare și softuri specifice 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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C4. Proiectarea  şi realizarea de reţele de sprijin pentru ridicări topografice, ridicări 

cadastrale şi pentru lucrări inginereşti (prin metode satelitare) 
C
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 t
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n
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le
 CT1. Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini 

responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice. 

CT2. 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. 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de 

dezvoltare a competenţelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi 

dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Proiectarea  şi realizarea de reţele de sprijin pentru ridicări topografice, ridicări 

cadastrale şi pentru lucrări inginereşti prin metode satelitare 

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea metodelor de poziţionare specifice Geodeziei Satelitare în realizarea 

reţelelor geodezice şi a ridicărilor de detaliu. 

Utilizarea metodelor şi a sistemelor complementare de determinare a poziţiei. 

Cunoaşterea şi aplicarea unor standarde şi norme specifice referitoare la 

proiectarea, efectuarea observaţiilor şi prelucrarea datelor în lucrări de realizare 

a reţelelor geodezice prin metode satelitare. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Noţiuni introductive 
Sisteme GNSS (NAVSTAR GPS, Galileo, Glonass, Compass, EGNOS) 

Evoluţia sistemelor GPS 

Evoluţia sistemului Glonass 

Segmentele sistemelor de poziţionare globală 
P

re
le

g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

3 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

Noţiuni de bază în geodezia cu sateliţi 

Sisteme de coordonate utilizate în geodezia satelitară  

Transformări de coordonate utilizate în geodezia satelitară 

Orbita şi mişcarea orbitală a sateliţilor 

Sisteme de timp 

Semnale satelitare 

Unde electromagnetice şi propagarea lor în atmosferă 

Efectul Doppler 

Generarea şi structura semnalelor satelitare 

Compunerea semnalelor în sateliţi GPS 
Conţinutul şi structura semnalelor de navigaţie 

Recepţia semnalelor satelitare 

Tehnica de recepţionare a semnalelor satelitare 

Măsurarea fazei codurilor 

Măsurători Doppler 

Măsurarea fazei undei purtătoare mixată 

Prelucrarea semnalelor satelitare 

Prelucrarea datelor din mesajul de navigaţie 

Prelucrarea observaţiilor cu faza codurilor 

Prelucrarea comună a pseudodistanţelor şi numărul integrat Doppler 

Prelucrarea observaţiilor de fază cu undele purtătoare 

Metode de măsurare şi de determinare a poziţiilor punctelor 

Determinarea poziţiei unui singur punct 

Măsurători diferenţiale (DGPS) 
Surse de erori şi precizii în poziţionarea cu GPS-ul 

 Pregătirea şi planificarea unei campanii GPS 
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Reţele geodezice create prin măsurători GPS 

Caracteristicile generale ale reţelelor geodezice determinate prin măsurători GPS 

Interconectarea bazelor si calcule de compensare 

Incadrarea reţelelor GPS în reţele geodezice existente 
Transformarea tridimensională 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Metode de 

predare 
Observaţii 

Studiul şi setarea receptoarelor GNSS – Leica SR 20 şi Trimble R10 

Poziţionarea  ȋn punctele de staţie 

R
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 d
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2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

Iniţializarea receptoarelor GPS 

Pregătirea şi planificarea unei campanii 

Metode de măsurare cu receptoare L1 și L1/L2/L5 

Metoda statică single point 

Metoda statică cu 2 receptoare (bază –rover) 

Metoda pseudocinematică (Stop and go) 

Metoda cinematică 

Metoda RTK  

Crearea unei rețele prin măsurători GPS 

Prelucrarea observaţiilor satelitare cu software de specialitate 

Surse de erori şi precizii în poziţionarea cu GPS 

Transformări de coordonate 

Metoda celor 7 parametri (Helmert) 

Metoda Boursa- Wolf 

Molodenski Badecas 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Neuner J.: "Sisteme de poziţionare GPS" Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2000

2. Păunescu C., Dimitriu S.G., Mocanu V., 2012,"Sietemul de determinare a poziţiei utilizând
sateliţii GNSS”, Ed. Universității din București.

3. Păunescu C., Mocanu V., Dimitriu S.G., 2006,"Curs-Sietemul Global de Poziţionare G.P.S",

Ed. Universității din București

4. Grecea C.- Introducere în Geodezia satelitară, Ed. Mirton, Timişoara, 1999

5. Notite de curs si seminar

Bibliografie Facultativă: 

1.Moldoveanu, C., 2002.,  Geodezie, Matrix Rom, Bucureşti

2.Seeber C., Satellite Geodesy, Berlin, 1993

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare absolvenţilor, în 

viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

10. Evaluare

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

10.4. Curs La evaluarea cunoştinţelor teoretice, 

se are in vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a

noţiunilor insuşite. 

 Gradul de asimilare a limbajului de

specialitate 

Examen scris 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Capacitatea de aplicare practică a 

cunoştinţelorş participarea activă la 

orele de lucrări practice 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea cunoştinţelor teoretice fundamentale ale cursului, însuşirea unui limbaj specific, rezolvarea unor aplicaţii 

teoretice şi practice din domeniu. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
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2 Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplină 

fundamentală), DD 

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

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în departament 

14.09.2020 
Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030111 

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 Măsurători  terestre  şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
GRAVIMETRIE GEODEZICA 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.ing. Mircea ORTELECAN 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf.Dr.ing. Tudor SALAGEAN 

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

evaluare 
continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Instrumente geodezice şi metode de 
măsurare 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor și tehnicilor de măsurare  in  reţele geodezice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu  videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 

puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator 

de comun  acord cu studenții 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 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 14 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 89 

3.9. Numărul de credite4 3 



2 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Cunoştinţe teoretice 
(Ce trebuie să cunoască) 

 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind câmpul şi

potenţialul gravitäţii.

 Utilizarea argumentată a conceptelor privind suprafeţele de nivel...

Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 
 Calculul corecţiilor şi altitudinilor  dinamice, ortometrice, normale şi elipsoidale

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

 Aprecierea calităţii unor metode şi procedee din domeniul geodeziei fizice, a
consistenţei proiectelor si analiza comparativă a măsurătorilor utilizate în geodezia

fizicä

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
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  Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională și promovarea unei

atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice.

 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

 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 Dobǎndirea unor cunoştinţe teoretice privind determinarea câmpului gravifizic 

al Pämântului şi legätura acestuia cu forma şi dimensiunile Pämântului 

7.2. Obiectivele specifice 

Stabilirea unor legäturi între märimi fizice mäsurabile şi märimi 

geometrice corespondente, pentru reprezentarea figurii 

Pämântului. Dobândirea de cunoştinţe privind gravitatea şi 

potenţialul ei. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1 Gravitaţia,forta centrifugä,gravitatea 

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 Potentialul gravitǎţii (potentialul gravitaţional, potentialul fortei 

centrifuge) 
3 Potentialul de ateracţie a unor corpuri simple (strat sferic, sferä) 
4 Ecuaţiile diferenţiale Laplace-Poisson. Funcţii armonice. Polinoame  Legendre. 

5 Suprafeţe de nivel şi linii de forţä.Câmpul gravitäţii, elipsoid de nivel. 

6 Dezvoltarea potenţialului (funcţii armonice sferice, coordonate rectangulare, 

coordonate sferice. 

7 Sferoidul Bruns. Teorema Clairaut. 

Variaţia gravitäţii normale (pe şi deasupra elipsoidului echipotenţial). . 

8 Concluzii privind forma şi dimensiunile pämântului 
Sisteme de altitudini. 

9 Consecinţe ale neparalelismului suprafeţelor de nivel. Sisteme de altitudoni 

dinamice.  

10 Numär geopotenţial. 

Sisteme de altitudini ortometrice. 

11 Reducerea gravitäţii. Altitudinea Helmert 

Sisteme de altitudini ortometrice sferice. 

12 Sisteme de altitudini normale. 

13 Sisteme de altitudini elipsoidale. 

14 Deviaţia verticalei 1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE Metode de Observaţii 
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Număr  de ore – 14 predare 

1 Aplicaţii privind gravitaţia, forţa centrifugǎ, gravitatea. 
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2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 Aplicaţii privind potentialul gravitaţi 
3 Aplicaţii privind potentialul unor corpuri simple 

4 Aplicaţii privind variaţia gravitäţii normale pe elipsoid si in afara lui 

5 Aplicaţii privind calculul corecţiilor şi altitudinilor ortometrice 

6 Calculul corecţiilor şi altitudinilor normale. 

7 Aplicaţii privind  calculul altitudini elipsoidale 

Bibliografie 
1.Dumitru Ghiţău, Geodezie şi gravimetrie geodezică, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
2.Constantin Moldoveanu,  Geodezie, Ed. MatrixROM Bucureşti, 2002
3.Constantin Moldoveanu, Bazele geodeziei fizice, Ed. Conspress Bucureşti, 2010
4.V.Dragomir, D. Ghiţäu ş.a.,  Teoria figurii pämântului, Ed tehnicä Bucureşti , 1977
5.* * *    Manualul inginerului geodez, vol II, Ed. Tehnică, Bucureşti 1973 
6. Notite de curs

http://bgi.obs‐mip.fr/index.php/eng/Data‐Products/Gravity‐Databases/Land‐Gravity‐data 

http://bgi.obs‐mip.fr/index.php/eng/Data‐Products/Gravity‐Databases/Marine‐Gravity‐data  

http://bgi.obs‐mip.fr/index.php/eng/Data‐Products/Gravity‐Databases/Absolute‐Gravity‐data 
http://bgi.omp.obs‐mip.fr/index.php/eng/Data‐Products/Gravity‐Databases/Reference‐Gravity‐Stations. 
Bibliografie Facultativă: 

1 Teoria figurii pämântului,V.Dragomir, D. Ghiţäu ş.a.,  Ed tehnicä Bucureşti , 1977 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul măsurătorilor 
terestre. 

10. Evaluare

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

din nota finală 

10.4. Curs 

La evaluarea cunoştinţelor 

teoretice, se are în vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a

noţiunilor geodezice însuşite. 

 Prezentarea corectă a modelelor

matematice şi interpretarea acestora. 

COLOCVIU 

scris 
60% 

10.5. Seminar/Laborator 

 Verificarea  abilităţilor de calcul
a mărimilor geodezice determinate la 

lucrările de laborator 

Test practic care condiţionează 

accesul la colocviu 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor specifice geodeziei fizice.Insuşirea cunoştinţelor teoretice fundamentale ale cursului. 
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 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.Dr.ing. Mircea ORTELECAN 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.Dr.ing. Mircea ORTELECAN 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.Dr.Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV     0207030103 

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 Măsurători Terestre şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
FOTOGRAMMETRIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd. ing. Elemer-Emanuel Șuba 

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

evaluare 
sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Cunoștiințe generale de informatică, utilizarea computerului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran şi tablă.  

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

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

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

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

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

 C3 Proiectarea, realizarea, prelucrarea şi optimizarea de reţele geodezice.

 C4 Proiectarea şi realizarea de reţele de sprijin pentru ridicări topografice, ridicări cadastrale şi pentru
lucrări inginereşti.

 C5 Realizarea planurilor topografice, de situaţie, de execuţie, cadastrale şi ale reţelelor tehnico-edilitare.

 C9 Realizarea produselor fotogrammetrice pentru dezvoltarea urbană, rurală şi monitorizarea mediului.

 C10 Proiectarea, realizarea şi exploatarea bazelor de date şi a sistemelor informaţionale în cadastru,

managementul proprietăţilor şi în alte domenii.

GG 

 C4 Proiectarea, optimizarea şi realizarea reţelelor geodezice desfăşurate în spaţiul cu una, două sau trei

dimensiuni.

 C6 Reprezentarea suprafeţei terestre pe hărţi şi planuri şi realizarea modelului digital al terenului.

 C7 Crearea, întreţinerea, gestionarea bazelor de date, a Sistemelor Informatice Geografice şi a

infrastructurilor de date geospaţiale.
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CT1. Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice. 

CT2. 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. 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competenţelor 
dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a elementelor de bază utilizate în fotogrametrie 

7.2. Obiectivele specifice Prezentarea în detaliu a tehnicilor şi metodelor de exploatare modernă a 

imaginilor (aeriene şi satelitare) independente 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 
Metode de predare Observaţi 

NOȚIUNI INTRODUCTIVE 

 Definiție

 Ramuri ale fotogrammetriei

 Domenii de aplicare

 Produse fotogrammetrice

FOTOGRAMA 

 Definiția și caracteristicile fotografice ale fotogramei

 Fotograma ca proiecție centrală

 Scara fotogramei. Metode de determinare a scării

fotogramelor 

 Procesul de obținere a fotogramelor

 Sisteme de coordonate utilizate în fotogrammetria

planimetrică 

 Sistemul de coordonate plane al fotogramei 

 Sistemul de coordonate spațiale al fotogramei 

 Sistemul de coordonate geodezic 

 Elemente de orientare a fotogramei 

 Orientarea interioară a fotogramei 

 Orientarea exterioară a fotogramei 

 Ecuații de bază utilizate în fotogrammetrie 

ELEMENTE DE OPTICĂ PENTRU FOTOGRAMMETRIE 

 Introducere

 Obiectivul fotografic

 Formarea imaginii prin obiectivul ideal 

 Caracteristici și constante ale obiectivului 

 Deschiderea relativă și luminozitatea obiectivului 

 Filtre de lumină utilizate în fotogrammetrie

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

1 prelegere 

3 prelegeri 

3 prelegeri 
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 Obturatorul, tipuri de obturatoare

PROCESUL DE OBȚINERE A FOTOGRAMELOR 

 Obținerea fotogramelor analogice

 Procesul fotografic a materialelor fotosensibile alb-negru

 Procesul fotografic a materialelor fotosensibile color

DEFORMAȚII PE FOTOGRAMĂ 

 Deformarea direcțiilor pe fotogramă datorată înclinării axei

optice a camerei de preluare cu unghiul v 

 Deformațiile liniare pe fotogramă datorate diferenței de

nivel în planul terenului 

 Deformația pe fotogramă datorată refracției atmosferice

 Deformația datorată curburii pământului

CAMERE FOTOGRAMMETRICE 

 Camere fotogrammetrice analogice

 Părți componente

 Tipuri de camere fotogrammetrice analogice

 Obiectivul camerei fotogrammetrice

 Anexele camerei fotogrammetrice

 Camere fotogrammetrice digitale

 Clasificarea camerelor fotogrammetrice

RECAPITULARE 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Caracteristicile fotogramelor

2. Aplicaţii practice de determinare a scării fotogramei
3. Sisteme de coordonate utilizate în fotogrammetria planimetrică

4. Calculul elementelor de orientare a fotogramei

5. Ecuații de bază utilizate în fotogrammetrie

6. Evaluarea cunoştinţelor de către studenţi

Laborator 

Laborator 
Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

1 oră 

1 oră 
2 ore 

1 oră 

1 oră 

1 oră 

 Bibliografie Obligatorie:  
Pentru teorie: 

TURDEANU, L. – Fotogrammetrie analitica, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1997;  
ZĂVOIANU, F. – Fotogrammetria, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999.  
TODERAŞ, T. – Fotogrammetrie, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2007. 
TURDEANU, L., NOAJE, I. – Cap. Fotogrammetrie în Măsurători terestre - Fundamente, Vol. III, Ed. 

 MATRIX ROM, Bucureşti, 2001; 
Pentru lucrări: 
ZĂVOIANU, F. – Îndrumător de lucrări practice şi proiect de Fotogrammetria, Institutul de Construcţii 

 Bucureşti, 1986; 

Bibliografie Facultativă: 
OPRESCU, N., CALISTRU, V., TURDEANU, L. – Fotogrammetrie, Lit. Institutului de Construcţii 

     Bucureşti, 1988;  
FILOTTI, D., GHIŢĂU, D., MARTON, G. – Dicţionar de geodezie, fotogrammetrie, teledetecţie şi 

     cartografie român-german,  Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996 
 *** – Manualul inginerului geodez, vol.III, Ed. Tehică, Bucureşti, 1974; 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele asociaţiei profesionale şi ale angajatorilor. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Corectitudinea cunoştinţelor. 

Completitudinea cunoştinţelor. 

Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate.  

Examen scris 70% 
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10.5. Laborator Capacitatea de aplicare practică a 

cunoştinţelor. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. univ. dr. ing. Tudor Sălăgean 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd. ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030108 

1. 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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Cadastru I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Ing. geodez dr. Leontina KOVACS 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Ing. Geodez dr. Chiorean Silvia 

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

evaluare sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile 
să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi, studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul, întocmirea planului cadastral). 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 33 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate
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e Cunoaşterea termenilor specifici pentru disciplina de Cadastru. 

Realizarea lucrărilor de cadastru sporadic în domeniile de specialitate şi a lucrărilor de cadastru sistematic la 

nivel de UAT/sector cadastral, precum și utilizarea lor pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară.  
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Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competențelor dobândite şi 

de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor referitoare la cadastru,  la nivelul exigenţelor actuale. 

Cursul și aplicațiile urmăresc transmiterea către studenți a noțiunilor teoretice și 

practice din domeniul cadastrului, disciplină importantă la această specializare.  

7.2. Obiectivele specifice Însușirea cunoştinţelor şi a metodelor necesare pentru obţinerea documentelor 

tehnice ale cadastrului, ale documentațiilor cadastrale pentru înscrierea 

imobilelor în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară. 

Cunoașterea detaliată a etapelor de teren și de birou necesare pentru realizarea 

cadastrului și înscrierea imobilelor în cartea funciară. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1. Noţiuni generale despre cadastru (definiţie, scop,

importanţǎ, legǎtura cu alte discipline).  

1.1. Funcţiile cadastrului (tehnică, economică și juridică). 

2. Direcții legislative în domeniul cadastrului. Organizarea

activității de cadastru.  
2.1. Cadastru sporadic 

2.2. Cadastru sistematic. Instituirea Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară  

3. Criterii de clasificare şi identificare a categoriilor de

folosinţǎ ale terenurilor şi ale construcţiilor 
 3.1. Categoriile de folosinţǎ ale terenurilor 

 3.2. Criterii de identificare şi înregistrare a construcţiilor 

 3.3. Criterii de împǎrţire a terenurilor dupǎ destinaţii 

 3.4. Coduri folosite în cadastru 

4. Conţinutul planului cadastral de bazǎ. Precizii

5. Conţinutul planului cadastral de ansamblu. Precizii

6. Metode de obţinere a planurilor cadastrale. Precizii

6.1. Metode directe (metode numerice de ridicare, 

fotogrammetrice, combinate, cele care folosesc tehnologia GPS) 

6.2. Metodele indirecte (prin derivare din planul topografic de 

bază, prin reambularea planurilor topografice existente) 

6.3. Metode automate (plan cadastral numeric, plan cadastral 
index). 

7. . Reambularea planurilor cadastrale (definiţie,

generalitǎţi). Recunoaşterea terenului în vederea reambulǎrii. 

Întocmirea proiectului tehnic al reambulǎrii. 

8. Metode de reambulare. Documentaţie finalǎ  a lucrǎrilor de

reambulare. 

9. Delimitarea cadastrală a hotarelor unităților

administrativ teritoriale și a intravilanelor componente. 

9.1. Unitǎţi teritorial administrative. Subdiviziunile teritoriului 

administrativ comunal, orășenesc sau municipal. Unitǎţi 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 
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cadastrale: trup, tarla, lot. 

9.2. Procedura operației de delimitare a hotarelor teritoriului 

administrativ. 

9.3. Documentații tehnice. Conținut  

10. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală

10.1  Numerotarea tarlalelor/sectoarelor cadastrale, a 

imobilelor/corpurilor de proprietate, a  parcelelor/subparcelelor, 
a detaliilor liniare. 

10.1. Calculul ariilor suprafețelor (succesiunea operațiilor, 

metode utilizate: numerice, grafice, combinate)  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Studii asupra conţinutului planului cadastral

2. Identificarea pe plan a categoriilor de folosinţǎ a terenurilor

3. Identificarea pe plan şi în registrele cadastrale ale

proprietarilor/posesorilor

4. Metode de determinare a ariilor suprafeţelor

5. Numerotarea cadastralǎ a unui teritoriu administrativ

6. Întocmirea planului de amplasament şi delimitare a corpului de

proprietate

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 
Laborator 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
4 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Leu, I.N., şi colab., 1999, Topografie şi Cadastrul agricol, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2. Dragomir, P.,şi colab., 1995, Lucrări topografice în cadastru, Editura Matrix Rom SRL, Bucuresti.

3. Bos Nicolae, Iacobescu Ovidiu, 2009, Cadastru şi Cartea funciară, Editura C. H. Beck.

4. ***, 2001, 2002, Măsurători terestre – fundamente. Volumele I, II şi III, Editura Matrix Rom SRL, București.

5. Tămâioagă Ghe., Tămâioagă Daniela, 2005, Cadastru general și cadaster de specialitate, Editura Matrix Rom

SRL, Bucuresti

6. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

publicată în Monitorul Oficial, Partea I.

7. Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu
modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în

evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

Bibliografie Facultativă: 

1. Pop, N., 2009, Cadastrul general şi principalele categorii de folosinţe agricole, Editura Risoprint, Cluj-Napoca

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la masa rotundă organizată în cadrul Simpozionului 

Internaţional al USAMV Cluj-Napoca pe probleme de cadastru precum şi la întâlniri cu specialişti din cadrul instituțiilor 

de profil. 

10. Evaluare

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

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, 

problematizarea şi învăţarea prin 

descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă. 

Însușirea noțiunilor, capacitatea de a 

utiliza cunoștințele noi asimilate.   

Examen scris pe baza 

biletelor/grilelor care conțin 

subiecte din capitolele parcurse 

la curs. Subiectele trebuie tratate 

cel puțin de nota 5. 

60% 

10.5. Seminar/ 

laborator/lucrări practice/ 

proiect  

În laborator, muncă individuală şi de 

echipă, prelegeri, metoda 

conversaţiei, problematizarea şi 

învăţarea prin descoperire, principiul 

legării teoriei de practică, metoda 
interactivă 

Este prevăzută  1 verificare la 

sfârşitul semestrului/ susținerea 

referatulu/lucrării practice. 

Prezența la examen este 

condiționată de obținerea cel 
puțin a notei 5 la lucrările 

practice. 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarea finală de la laborator este condiţie pentru participarea la examen. 
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1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta  
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

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

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

Data completării 

04.09.2020 
Titular curs 

Ing. geodez dr. Leontina KOVACS 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Ing. geodez dr. Chiorean Silvia 

Data avizării în 
departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV-CN 0207030112 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Analize spaţiale în GIS 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Florica Matei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Utilizarea şi programarea calculatorului 1, Utilizarea şi programarea calculatorului 2 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de topografie si geodezie 

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

de predare 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie parcurgerea materialului didactic pus la 

dispozitia studentului la inceputul fiecarui laborator. Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În cazul activității didactice 

desfășurate on-line se adaptează metodele de predare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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C2 

Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice. 

C
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m
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en
ţe
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CT3 

Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în /profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite 

şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la principiile si  tehnicile  de baza  necesare 

utilizarii sistemelor informatice geografice  

7.2. Obiectivele specifice Sa aplice princippile bazelor de adte in utilizarea sistemelor infirmatice geografice si prin 

analogie sa poata realiza analize spatiale specifice masuratorilor terestre si cadastrului.  

Sa combine  metodele invatate pentru elaborarea de solutii tehnice vis a vis de poblematica 

impusa de specializare.   

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de 

predare 

Observatii 

Baze de date (concepte, tabele interogari formulare rapoarte) Prelegere- discutii-

exemplificare 

2 prelegeri 

Introducere in GIS: concepte, prezentare software ArcGis Desktop Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Tipuri de date GIS: reprezentari  vectorilale si raster, reprezentarea 

elementelor din mediul inconjurator folosind tipurile de date GIS, -

metadate -ArcCatalog si managementul fisierelor, -ArcMap- straturi si 

proprietatile acestora 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Reprezentarea sub forma de harti a datelor GIS: -scala, date atribut, 

clasificarea datelor numerice, vizualizarea datelor raster, salvarea 

hartilor si reprezentarea datelor, etichete si adnotari, elemente de baza 

ale hartilor, realizarea de diagrame si rapoarte, tiparirea hartilor 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

2 prelegere 

Date atribut:  stocarea si utilizarea datelor tabelare, managementul 

bazei de date, rezumarea datelor si obtinerea statisticilor, crearea si 

editarea campurilor, calcularea valorii campurilor  

Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Interogari GIS: concepte, interogarea datelor atribut,interoari spatiale Prelegere- discutii-
exemplificare 

1 prelegere 

Legaturi spatiale: scopul si posibilitatile oferite de legaturile spatiale, 

tipuri de legaturi spatiale 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Geoprocesarea: analiza spatiala (overlay, clipping, buffering), diferenta 

intre legaturi spatiale si overlay 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Analiza raster: modele raster importate si proprii aplicatiei ArcGis, 

tehnici de analiza raster Spatial Analyst (Distance, Generalization,  

Map Algebra, Overlay) 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

1 prelegere 

Editarea hartilor: intelegerea erorilor topologice, tehnici de snapping, 

digitizari, reguli topologice si erori de editare, geoprocesare: merge, 

union, clip, buffer, modificarea formei elementelor existente, editare 

muchii comune, editare adnotari 

Prelegere- discutii-

exemplificare 

3 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observatii 

Baze de date (concepte, tabele interogari formulare rapoarte) Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

2 laboratoare 

Introducere in GIS: concepte, prezentare software ArcGis Desktop 

(Aplicatia ArcInfo) 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1 laborator 

Tipuri de date GIS: reprezentari  vectorilale si raster, reprezentarea Realizarea lucrarii practice 1 laborator 
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elementelor din mediul inconjurator folosind tipurile de date GIS, 

-metadate,-ArcCatalog si managementul fisierelor, -ArcMap- 

straturi si proprietatile acestora 

individual in fata calculatorului 

Reprezentarea sub forma de harti a datelor GIS: -scala, date 
atribut, clasificarea datelor numerice, vizualizarea datelor raster, 

salvarea hartilor si reprezentarea datelor, etichete si adnotari, 

elemente de baza ale hartilor, realizarea de diagrame si rapoarte, 

tiparirea hartilor 

Realizarea lucrarii practice 
individual in fata calculatorului 

2 laboratoare 

Date atribut:  stocarea si utilizarea datelor tabelare, managementul 

bazei de date, rezumarea datelor si obtinerea statisticilor, crearea si 

editarea campurilor, calcularea valorii campurilor  

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1 laborator 

Interogari GIS: concepte, interogarea datelor atribut,interoari 

spatiale 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1 laborator 

Legaturi spatiale: scopul si posibilitatile oferite de legaturile 

spatiale, tipuri de legaturi spatiale 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1laborator 

Geoprocesarea: analiza spatiala (overlay, clipping, buffering), 

diferenta intre legaturi spatiale si overlay 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1 laborator 

Analiza raster: modele raster importate si proprii aplicatiei ArcGis, 

tehnici de analiza raster- Spatial Analyst (Distance, 

Generalization,  Map Algebra, Overlay) 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata calculatorului 

1 laborator 

Editarea hartilor: intelegerea erorilor topologice, tehnici de 
snapping, digitizari, reguli topologice si erori de editare, 

geoprocesare: merge, union, clip, buffer, modificarea formei 

elementelor existente, editare muchii comune, editare adnotari 

Realizarea lucrarii practice 
individual in fata calculatorului 

3 laboratoare 

 Bibliografie Obligatorie: 

-http://support.esri.com/en/ 

-Directorul Documantation care este instalat odata cu aplicatia ArcGis pe calculatoarele din laborator 

- Maribeth Price, Mastering ArcGis 6th edition, McGraw-Hill,2014 

Bibliografie Facultativă: T. Ormsby, et al., Getting to know ArcGis Desktop, 2nd Edition, EsriPress 2008 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei constitue continuarea fireasca a competentelor dobandite in anii anteriori in vederea obtinerii 

competentelor amintite mai sus. De asemenea continutul se aliniaza tendintei universitatilor din tara si strainatate care 

pregatesc specialisti in protectia mediului asa cum au fost identificate si definite de asociatiile profesionale si angajatori. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 1 subiect teoretic  

1 subiect practic realizat in fata calculatorului 

Examen 30% 

30% 

10.5. 

Seminar/Laborator 

Realizarea unui referat individual ce consta in proiectarea 

si realizarea  unei baze de date. Referatul va fi anuntat in a 

10-a saptamana a semestrului si predat la ultimul laborator. 

Verificare pe 

parcurs 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 
Titular curs 

Prof. dr. Matei Florica 

Titular lucrari laborator 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Prof.dr. Florica Matei 



1 

Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030106 

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 Măsurători  terestre  şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
CARTOGRAFIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucrări Dr.ing. Diana FICIOR 

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

evaluare C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie , Geodezie matematică  şi fizică 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice.

 Cunoaşterea şi aplicarea  parametrilor elipsoidului de referinţă.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu  videoproiector. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 

puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator 

de comun  acord cu studentii. 

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

continutului din fisa disciplinei 

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 17 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 55 

3.8. Total ore pe semestru 111 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
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Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind 

determinarea formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare 
pentru proiectarea şi realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi 

interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor 

geodezice la suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea 

rezultatelor obţinute şi calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor 

obţinute şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 
mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a 

rezultatelor obţinute. 

C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 
informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii 

etc.). 

C
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  Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei

atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice.

 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.

 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Reprezentarea unor suprafeţe mari de teren in planul de proiecţie adoptat, ţinând 

seama de deformaţiile inerente şi calculul corecţiilor de reducere in planul de 

proiecţie a elementelor topografice.măsurate pe suprafaţa topografică. 

7.2. Obiectivele specifice Stabilirea sistemului de axe de coordonate specific fiecărui sistem de proiecţie, 

adoptat şi reprezentarea elementelor de conţinut ale planurilor şi hărţilor.  

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 

Metode 

de 

predare 

Nr. 

de 

ore 

Observ. 

1. Generalităţi. Sisteme de coordonate utilizate în cartografie 

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

2 

V
id
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ct

o
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2. Sisteme de proiecţii. Elementele unui sistem de proiecţie.  Clasificarea 

sistemelor de proiecţie 

4 

3. Studiul deformării suprafeţei elipsoidului terestru prin proiecţii. Elipsa 

deformărilor.  Deformarea unghiulară.  Deformarea lungimilor.  Deformarea 
suprafeţelor 

4 

4. Proiecţii cilindrice. Generalitati. Formule generale 2 

5. Proiecţia cilindrică dreaptă cu reţeaua în pătrate.  Proiecţia cilindrică dreaptă cu 

reţeaua în dreptunghiuri 
4 

6. Proiecţia cilindrică normală Mercator. Reţeaua cartografică.  Ecuaţiile 

proiecţiei.  Deformările în proiecţia conformă Mercator 
6 

7. Proiecţia U.T.M. (Universal Transversal Mercator) Generalităţi.  Reţeaua 

cartografică. Nomenclatura şi împărţirea pe foi 
4 

8. Proiecţia cilindrică transversală (Gauss-Krüger). Nomenclatura planurilor şi 

hărţilor în proiecţie Gauss-Krüger 
4 

TOTAL 28 
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8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Metode de 

predare 
Observaţii 

1 Recapitulare. Generalităţi. 2 ore 

2 Sisteme de coordonate  utilizate în cartografie Rezolvarea 

problemelor 

interactiv. 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

3 Sisteme de proiecţii Elementele unui sistem de proiecţie.  Clasificarea sistemelor 

de proiecţie 

4 Studiul deformării suprafeţei elipsoidului terestru prin proiecţii. Elipsa 

deformărilor.  Deformarea unghiulară.. Calcule - aplicatii 

5 Studiul deformării suprafeţei elipsoidului terestru prin proiecţii. Deformarea 
lungimilor.  Deformarea suprafeţelor. Calcule - aplicatii 

6 Proiecţii cilindrice. Generalitati. Formule generale Calcule - aplicatii 

7 Proiecţia cilindrică dreaptă cu reteaua in patrate. Calcule - aplicatii 

8. Proiecţia cilindrică dreaptă cu reteaua in dreptunghiuri. Calcule - aplicatii 

9. Proiecţia cilindrică normală Mercator. Calcule – aplicatii 

10. Proiecţia U.T.M. (Universal Transversal Mercator) Generalităţi.  Reţeaua 

cartografică. Nomenclatura şi împărţirea pe foi 

11. Proiecţia cilindrică transversală (Gauss-Krüger) Nomenclatura planurilor şi 

hărţilor în proiecţie Gauss. 

TOTAL 28 ore 

Bibliografie Obligatorie: 

1.Palamariu M, Pădure I. Ortelecan M.,2002, Cartografie şi cartometrie, Ed.Aeternitas

2..Munteanu C-tin., 2003, Cartografie matematică- Ed..Matrix Rom, Bucureşti 

3. Năstase A., 1983, Topografie şi cartografie, Ed.Teh.Bucureşti.

Bibliografie Facultativă: 

   *   *  * Manualul inginerului Geodez Vol.2, Editura tehnică Bucureşti 1973. 

*   *   * Fundamente geodezice Vol.III, Editura MatrixROM, Bucureşti 2002. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul măsurătorilor 

terestre. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs La evaluarea cunoştinţelor teoretice, se are in vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a noţiunilor cartografice

insuşite. 

 Prezentarea corectă a modelelor matematice de

transcalcul . 

 Corelarea reprezentărilor grafice cu relaţiile de calcul.

Examen 

oral 

70% 

10.5. 

Seminar/Laborator 
 Verificarea deprinderilor practice de utilizare a

programelor dedicate  de transcalcul 

 Abilităţile de calcul a deformaţiilor liniare ,

unghiulare şi areolare. 

Test practic 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor cartografice.Explicitarea termenilor aferenţi  modelelor matematice de transcalcul. 
Cunoaşterea  sistemelor de axe de coordonate specifice sistemelor de proiecţie.Nomenclatura foilor de plan specifică 

sistemului de proiecţie. 

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

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

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

Data completării 

05.09.2020 

Titular curs 

Prof.Dr.ing. Maricel PALAMARIU 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrări Dr.ing. Diana FICIOR 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.Dr. Florica  MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030105 

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 Masuratori Terestre si Stiinte Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Organizarea Teritoriului si Ecologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr Luput Ioan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Ing.drd. Cosovanu Diana 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie; 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba notiuni generale referitoare la bazele ecologiei si la protectia mediului; 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  Cursul, care este interactiv, se bazeaza pe metode si mijloace moderne de predare: 

expunerea, explicarea şi demonstrarea tematicii, evidenţierea aplicaţiilor practice. 

In ansamblul timpului rezervat cursului, se aloca o pondere insemnata dialogului, 

studentii avand posibilitatea sa adreseze intrebari pe marginea temei expuse. 

Vor fi respectate regulile de conduita universitara stabilite prin regulamente interne 
sau generale.   

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice se va pune accentul pe activitatea individuală desfasurata sub 

supravegherea cadrului didactic, pe verificarea însuşirii noţiunilor şi conceptelor, 

pe formarea deprinderilor de soluţionare a unor probleme practice privind 

organizarea teritoriului si ecologia. 

Vor fi consultate, atunci cand este cazul, material complementare, pentru 

aprofundarea si fixarea unor cunostinte si notiuni de specialitate . 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 64 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Sa se familiarizeze cu limbajul de specialitate specific disciplinei; 

Sa intre in detaliile legate ansamblul  lucrărilor şi măsurilor intreprinse pentru organizarea generala a teritoriului; 

Sa cunoascxa si sa se familiarizeze cu lucrarile si masurile de organizare interunităţi şi cu cele de organizare 
interioară a unităţilor agricole. 

Sa-si consolideze notiunile referitoare la bazele ecologiei, la agroecologie si la protectia mediului 

Sa-si insuseasca notiuni privind principiile şi elementele agriculturii ecologice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er
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le

 

Sa participe la elaborarea unor studii privind organizarea generala a teritoriului unei regiuni administrativ 

teritoriale a Romaniei; 

Sa demonstreze capacitatea de elaborare a unui proiect privind organizarea unei ferme agricole vegetale;  

Sa participe la programe de vizitare si instruire in ferme agricole performante din zona; 

Sa-si insuseasca metodele de determinare a excesului de apa pe terenurile agricole si modalitatile de diminuare si 

eliminare a acestuia in vederea ecologizarii si redarii in circuitul agricol a suprafetelor afectate;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea noţiunilor şi conceptelor legate de organizarea generala a teritoriului, 
de organizarea interunităţi şi de organizarea interioară a unităţilor agricole, 

precum si a notiunilor si conceptelor ecologice de baza;  

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca criteriile si masurile principale care stau la baza organizarii 

rationale a unei unitati de productie, precum si masurile de prevenire si de 

combatere a poluarii mediului si de mentinere a echilibrului ecologic in unitatile 

de productie; 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

I. Notiuni generale privind organizarea teritoriului 

 1.1. Definiţie, importanţă 
   1.2. Clasificarea activităţilor de organizare şi 

amenajare a teritoriului 

 1.3. Evoluţia resurselor funciare pe plan mondial şi în 

România 

II. Sistematizarea teritoriului

   2.1. Consideraţii generale privind sistematizarea 

teritoriului 

 2.2. Sistematizarea teritoriului în alte ţări 

   2.3. Întocmirea proiectelor de sistematizare a 

teritoriului 

III. Delimitarea teritoriilor administrative

 3.1. Unităţi administrativ teritoriale 

 3.2. Unităţi cadastrale 

 3.3. Hotarul 

 3.4. Limita 

 3.5. Delimitarea cadastrală a teritoriilor administrative 

IV. Organizarea teritoriului interunităţi

(interexploatatii) 
   4. 1. Scopul şi conţinutul lucrărilor de organizare 

interexploataţii a teritoriului 

 4.2. Zonarea teritoriului agricol 

   4.3. Comasarea terenurilor, rectificarea hotarelor, 

reamplasarea sau redimensionarea reţelei de drumuri, 
amplasarea reţelei de canale 

V. Organizarea teritoriului unităţilor (exploataţiilor) 

agricole 
 5.1. Dimensionarea exploataţiilor agricole 

 5.2. Conţinutul proiectelor de organizare a 

exploataţiilor agricole 

  5.3. Structura categoriilor de folosinţă în exploataţiile 

agricole mari 

  5.4. Organizarea teritoriului pe terenurile arabile 

 5.5. Organizarea teritoriului pe terenurile arabile în 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 
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pantă 

 5.6. Organizarea antierozională a teritoriului destinat 

plantaţiilor viticole 

5.7. Organizarea antierozională a teritoriului destinat 
plantaţiilor pomicole 

5.8. Organizarea teritoriului destinat păşunilor 

VI. Introducere în ecologie, agroecologie şi protecţia

mediului 
6.1. Ramurile ecologiei 

6.2. Obiectul ecologiei, agroecologiei şi protecţiei 

mediului 

6.3. Începuturile dezvoltării ecologiei, agroecologie şi 

protectiei mediului 

6.4. Cadrul instituţional şi acte normative privind 

agricultura ecologică 

6.5. Piaţa produselor ecologice 
VII. Organizarea materiei vii şi teoria sistemelor

VIII. Principii şi elemente ale agriculturii ecologice

IX. Acţiuni privind protecţia mediului şi recoltei

9.1. Iniţierea unor măsuri pentru promovarea agriculturii 

ecologice 

9.2. Protecţia mediului şi recoltei în viziunea actuală şi 

în perspectivă 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

I. Sistematizarea teritoriului. Întocmirea proiectelor de 

sistematizare a teritoriului 

II. Delimitarea teritoriilor administrative - aplicaţii
practice 

III. Organizarea teritoriului  interunităţi

(interexploatatii) - Comasarea terenurilor, rectificarea 

hotarelor, reamplasarea sau redimensionarea reţelei de 

drumuri, amplasarea reţelei de canale 

IV. Organizarea teritoriului unităţilor

(exploataţiilor) agricole. Dimensionarea exploataţiilor 

agricole; Organizarea teritoriului pe terenurile arabile; 

Organizarea antierozională a teritoriului destinat 

plantaţiilor viticole; Organizarea antierozională a 

teritoriului destinat plantaţiilor pomicole; Organizarea 

teritoriului destinat păşunilor. 
V. Componente ale producţiei ecologice vegetale. 

Materialul de înmulţire – valoarea biologică şi culturală; 

Folosirea raţională a fondului funciar; Zonarea ecologică 

a plantelor; Asolamentul – rotaţia culturilor; Lucrările 

solului şi reducerea cheltuielilor de energie la lucrările 

mecanice; Fertilizarea în agricultura ecologică; Metode 

şi substanţe de control a bolilor, dăunătorilor şi 

buruienilor; Apa şi utilizarea ei raţională; Irigaţii şi 

desecări în agricultura ecologică; 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

Lucrare practica 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

2 lucrari de laborator 

4 lucrari de laborator 

4 lucrari de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 

Luca E., 2013, Organizarea Teritoriului si Ecologie, note de curs ; 

Luca E.,V.Budiu, Leontina Kovacs, 2001, Organizarea Teritoriului, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca ; 

Muntean Leon Sorin, Mircea Stirban, Emil Luca, Avram Fiţiu, Leon Muntean, Sorin Muntean, Imre Albert, 2005, Bazele 

Agriculturii Ecologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca; 

Bibliografie Facultativă: 

Luca E., D. I. Vârban, G. Mihai, A. Bodiş, I. Albert, 2004, Tehnologii ecologice pentru cultura plantelor, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca; 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea pregatirii practice corespunzatoare a viitorilor specialisti, a punerii acestora in contact cu situatii concrete din 
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domeniul lor de pregatire, vor fi efectuate vizite in institutii de profil de prestigiu; 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Va fi testat gradul de insuşire a 

noţiunilor şi conceptelor legate de 

organizarea generala a teritoriului, de 

organizarea interunităţi şi de 

organizarea interioară a unităţilor 

agricole, precum si a notiunilor si 

conceptelor ecologice de baza.  

Colocviu 

Sunt prevazute  doua colocvii 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Se va testa gradul de pregatire in 

capacitatea de organizare rationala a 

unei unitati de productie, precum si de 

prevenire si de combatere a poluarii 

mediului si de mentinere a 

echilibrului ecologic in unitatile de 
productie; 

Sunt prevazute  doua verificari 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Dobandirea unui nivel acceptabil de informatii stiintifice in profilul disciplinei. Pentru promovare este obligatorie 

obtinerea notei minime de trecere la colocvii si la verificarile pe parcurs. 

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

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

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

Data completării 

08. 09. 2020  

Titular curs 

Sef lucr.Dr. Ioan Luput 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Ing.Drd. Diana Cosovanu  

Data avizării în 

departament 

14. 09. 2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV  0207030114 

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 Masuratori terestre si cadastru 

1.4. Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5. Ciclul de studii1) Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI  URBANISM 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr. arh. Răzvan Vasiu  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucr.Dr. arh. Răzvan Vasiu 

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

evaluare 
continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Geometrie descriptiva 

4.2. de competenţe Cultura generala 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii si de asemenea li se pot adresa intrebari in timpul cursului, in momentul 

in care se pun probleme de logica sau care fac apel la domenii studiate anterior. 

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 notitelor de curs si folosirea 

instrumentelor de desenat si masurat. Fiecare student va desfasura o  activitate 

individuala care implica realizarea de reprezentari grafice a diferitelor teme 

prezentate la inceputul lucrarii de seminar. Disciplina academica se impune pe 
toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Dobandirea cunostintelor in ceea ce priveste modul de formare a oraselor, a elementelor caracteristice fiecarui tip 

de morfologie si dezvoltare de-a lungul timpului, istoria urbanismului in Europa.  

Identificarea elementelor caracteristice de morfologie urbana- trama stradala, parcelar, tesut urban deshis si 

inchis.  

Capacitatea de a identifica si analiza obiectiv elementele de structura urbana- cadrul urban si dotarile urbane.  

Dobândirea unor cunoştinţe de bază în problematica gestionării cadrului urban, cu accent pe rolul spaţiilor libere 

amenajate, relaţiile dintre spaţiile construite şi cele amenajate, elemente de proiectare şi analiză urbană. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an
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Formarea unui aparat critic necesar înţelegerii gândirii şi proiectării urbanistice in arealul mai larg al dezvoltarii 

sustenabile a oraselor.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea abilităţilor necesare gestionarii cadrului urban, analizei urbane si a 
proiectarii in urbanism.  

7.2. Obiectivele specifice Dobandirea capacitatii de a identifica si analiza relatiile dintre mediul construit, 

spatiile amenajate si cele plantate in vederea propunerii de solutii eficiente de 

revitalizare urbana.  

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducerea notiunilor fundamentale de urbanism si 

amenajarea teritoriului. Aşezări urbane – aşezări 

rurale  

Istoria dezvoltarii oraşelor. Evoluţia aşezărilor urbane 
din antichitate până la oraşul modern. 

Elemente de morfologie urbană- tesut urban, parcelar, 

trama stradala.   

Structura urbană. Cadrul urban si dotarile urbane. 

Circulatie urbana. Studii de trafic, optimizarea 

traficului auto si pietonal, problema parcajelor 

Intocmirea documentatiilor de urbanism. Studiul 
elementelor caracteristice documentatiilor de tip PUG, 

PUZ, PUD, autorizatie de constructie si certificat de 

urbanism. 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

2 prelegeri 

3 prelegeri 

3 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegeri 

3 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

Reflectarea morfologiei urbane în indicatorii fizici. 

Analiza cadrului urban prin studii de caz. Calcularea 

indicatorilor CUT şi POT, realizarea bilantului teritorial 

multicriterial pentru un ansmablu de locuinte colective. 
Reprezentarea si analiza grafica a particularitatilor 

fiecarui amplasament studiat din punctul de vedere al 

relatiilor spatiale si functionale, cu ilustrarea 

problemelor si a oportunitatilor specifice.  

Lucrari practice 7 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. LAURIAN R.. (1977) Urbanismul în România, Bucureşti
2. SITE C.., (1992), Arta construirii oraselor, Bucureşti

3. KOSTOFF S. (1999) The city shaped, Londra
4. TRIŞCU A. (1985), Spaţii urbane pietonale, Bucureşti



3 

Bibliografie Facultativă: 
1. FARR D.. –(2008)  Sustainable urbanism. Urban design with nature, New Jersey

2. HALL P.  –(1999) Oraşele de mâine, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

mare actualitate contemporana: analiza multicriteriala a cadrului urban, identificarea oportunitatilor de dezvoltare in 

perspectiva situatiei urbane contemporane.  

10. Evaluare

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

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de a: 

- identifica elementele definitorii ale fiecarei 

perioade istorice de dezvoltare urbana; 

-defini si identifica elemente de morfologie 

urbana; 

-defini si identifica elementele de structura 

urbana; 

-defini si analiza elemente care alcatuiesc 

forma urbana.; 

- analiza comparativ diferitele tipuri de 
documentatii de urbanism  

 Examen 

scris 
70% 

10.5. Seminar/Laborator Capacitatea de a identifica particularităţile  

unui  ansamblu urban sau obiectiv 

construit/spaţiu amenajat din perimetrul unei 

localităţi, aspectele pozitive şi negative care-l 

definesc din punct de vedere estetic, 

funcţional şi ambiental. 

Predarea unei serii de planse de 

analiza urbana 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la proiectul de seminar este conditie de promovabilitate. 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr. dr.arh. Răzvan VASIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr. dr.arh. Răzvan VASIU 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV   0207030102 

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 Măsurători Terestre şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Măsurători inginerești I 

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

2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

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

evaluare 

Sumativa 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Instrumente geodezice şi metode de măsurare,Geodezie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe minime privind ridicările topografice şi prelucrările 

măsurătorilor geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului La sfârsitul pledoariei si pe durata desfăşurării cursului, studentii pot adresa 

intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Nu sunt tolerate activităţi colaterale pe durata desfăşurări pledoariei. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

aparatele şi instrumentele topografice puse la dispoziţie şi descrise în 

îndrumătoarele tehnice ale acestora. 

Pe toată durata desfăşurării orelor de lucrări practice se impune menţinerea 

disciplinei academice. 

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.laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

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

cadrul reţelelor topografice create în scop didactic. 

17 

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren. 12 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 55 

3.8. Total ore pe semestru 100
3.9. Numărul de credite4 4 
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În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

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

6. Competenţe specifice acumulate
C
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ţe

 

p
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e 

Să cunoasca terminologia specifică domeniului de Inginerie geodezică 

Să îşi însuşească cunoştinţele teoretice şi practice privind proiectarea şi trasarea elementelor de bază din 

Topografia inginerească (direcţii lungimi cote şi distanţe înclinate etc.).  

Să cunoască modul de utilizare a instrumentelor şi  aparaturii din dotare,  pentru lucrările de trasare. 

Să isi insuseasca deprinderile practice pentru trasarea diferitelor obiective industriale şi civile. 

Să cunoască  metodele de urmărire a comportării  construcţiilor, în ce priveşte tasarea şi înclinarea acestora. 

Să stăpanească metodele de aplicare pe teren  a punctelor caracteristice proiectate pe planul de trasare. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

 

Să demonstreze capacitatea de a  crea o reţea topografică de trasare. 

Să poată dezvolta proiecte privind înfiinţarea unor obiective agricole şi silvice.  

Să poată gandi activitati  stiintifice referitoare la îmbunătăţirea  modului de trasare a construcţiilor.  

Să demonstreze preocupare privind perfectionarea profesională pentru realizarea unei bune documentaţii topo-

geodezice.. 

Sa participe la activitatile topo-ingineresti din bazele de cercetare ale universităţii. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele teoretice şi practice privind proiectarea şi 

executarea diferitelor obiective de construcţii la nivelul exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleagă importanţa aplicativă a disciplinei şi legătura acesteia  cu celelalte 

discipline specifice Măsurătorilor terestre. 

Să poată interpreta un plan sau hartă topografică. 

Să cunoască condiţiile de lucru pentru încadrarea în toleranţele impuse de 

trasare. 

Sa cunoasca  importanţa aplicării corecte a metodelor de trasare specifice 

topografiei inginereşti. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Noţiuni generale de topografie inginerească 

Precizia reprezentării planimetriei 

Precizia reprezentării in plan a reliefului 

Fidelitatea şi detalierea planului topografic 

Precizia lucrărilor topografice de trasare 

Trasarea unghiurilor orizontale: 

• Cu ajutorul teodolitelor într-o singură poziţie a lunetei;

• Cu teodolitul în ambele poziţii ale lunetei;

• Cu precizie ridicată.

Ttrasarea pe teren a lungimilor: 

• Prin transformarea lungimii orizontale din proiect în

lungime înclinată; 

• Prin  aplicarea pe înclinare a distanţei din proiect şi

aplicarea corecţiei ΔD; 

• Calculul preciziei de trasare a liniilor înclinate.

Trasarea pe teren a cotelor 

   Trasarea cotelor din proiect prin nivelment geometric 

   Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric 

   Precizia de trasare a cotelor din proiect 

Trasarea liniilor înclinate: 

• Cu ajutorul teodolitelor;

• Cu ajutorul aparatelor de nivel;

• Cu ajutorul setului de teuri;

• Precizia de trasare a liniilor înclinate.

Metode de trasare a punctelor caracteristice aferente 

obiectivelor industriale şi civile prin: 

• Metoda coordonatelor polare

• Metoda coordonatelor rectangulare

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 
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• Metoda intersecţiei unghiulare înainte

• Metoda intersecţiei unghiulare înapoi

• Metoda triunghiului;

• Metoda intersecţiilor liniare;

• Metoda intersecţiilor reperate;

• Metoda traseelor poligonale.

Trasarea aliniamentelor prin: 

• Prin bascularea lunetei teodolitului cu 200g

• Prin trasarea unor unghiuri de 200g 

 Prelungirea aliniamentelor dincolo de obstacole:

•Prin aplicarea unor lungimi;

•Cu ajutorul unghiurilor drepte de 100g;

•Cu ajutorul unei baze auxiliare.

 Trasarea unui punct intermediar pe aliniament 

•Din punctele de capăt ale aliniamentului;

•Când punctele de capăt sunt inaccesibile.

 Trasarea cu precizie a aliniamentelor   

Trasarea elementelor topografice cu ajutorul staţiilor 

totale 

   Programul de trasare-Setting out 

, 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 Aplicaţii practice privind precizia de trasare a 

unghiurilor orizontzale 

 Trasarea  distanţelor din proiect 

 Trasarea cotelor din proiect 

 Trasarea liniilor înclinate prin nivelment geometric 

 Trasarea liniilor înclinate prin nivelment trigonometric 

 Trasarea aliniamentelor prin aplicare de lungimi 

 Trasarea unui punct intermediar pe aliniament  

 Aplicarea punctelor caracteristice unei construcţii prin 

metoda polară şi rectangulară 

Verificarea cunoştinţelor 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Prezentare lab.şi teren 

Laborator şi teren 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. N. Cristescu (1978) – Topografie inginerească, Ed.did.şi ped. Bucureşti
2. C.Coşarcă    (2003) – Topografie inginerească, Ed.Matrix Rom Bucureşti
3. N.Pop M.Ortelecan (2005) – Topografie inginerească Curs , Ed.Academic Pres Cluj-Napoca

Bibliografie Facultativă 
1. P. Ionescu, M. Rădulescu(1975) – Topografie Generală şi inginerească, Ed.did.şi ped. Bucureşti
2. M. Ortelecan şi colab.(1999) – Trasarea lucrărilor miniere, Ed. Infomin Deva
3. I.N. Leu, V. Budiu, Ana Ciotlăuş etc.(2002) – Topografie Generală şi inginerească , Ed. Did.şi ped. R.A. Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

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

Simpozionului GeoCAD precum şi la reuniunile de sesiuni ştiinţifice din cadrul universităţii noastre. 
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10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea problemelor de bază în 

ce privesc : 

 -metodele de trasare pentru direcţii, 

lungimi şi cote; 

 -poziţionarea pe teren a punctelor 

caracteristice,aferente diferitelor 

obiective industriale şi civile; 

 -trasările de aliniamente. 

Examen 

oral 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea aparatelor şi 

instrumentelor utilizate la trasarea 

elementelor de bază din topografie. 

•Trasarea unghiurilor

• Trasarea lungimilor

• Trasarea cotelor

 Două verificari pe parcurs 

constând în probe scrise şi o 

probă aplicativă în teren 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea informaţiei stiinţifice transmisă prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs şi la proba aplicativă este condiţie de promovabilitate. 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Titular lucrări practice 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

 Prof. univ. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030104 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
STEREOFOTOGRAMMETRIE ȘI FOTOINTERPRETARE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ. dr. ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

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

evaluare 
Examen 

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 Fotogrammetrie şi fotointerpretare 1 

4.2. de competenţe Cunoștiințe generale de informatică, utilizarea computerului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran şi tablă.  

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

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

continutului din fisa disciplinei 

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.laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

C
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e C.6 Reprezentarea suprafeţei terestre pe hărţi şi planuri şi realizarea modelului digital al terenului. 

C.7. Proiectarea, preluarea şi prelucrarea datelor de fotogrammetrie. 
C.8. Crearea, întreţinerea, gestionarea bazelor de date, a Sistemelor Informatice Geografice şi a infrastructurilor 

de date geospaţiale. 
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CT1. Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice. 

CT2. 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. 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competenţelor 

dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor referitoare la efectuarea aerotriangulaţiei şi 

stereorestituţiei  analogice, analitice şi digitale, precum şi la fotogrammetria 

terestră 

7.2. Obiectivele specifice Formarea calităţii de bun operator al unui soft fotogrammetric, dar şi a abilităţii 
de utilizator conştient, care înţelege concret şi profund toate prelucrările digitale 

aplicate fotogramelor 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 

Camere fotogrammetrice digitale. Senzori fotogrammetrici 

digitali. 

Determinarea parametrilor de orientare exterioară în cazul 

fotogramelor digitale pe cale directă și indirectă. Aspecte 

generale. Sistemul mobil de cartografiere. Combinarea datelor 

GPS, IMU și senzori imagine. Georeferențierea directă.  
Aerotriangulaţia. Proiectarea lucrărilor de aerotriangulaţie. 

Etapele aerotriangulației. Metode de realizare a aerotriangulației 

Compensarea aerotriangulaţiei.  

- Stereorestituţia analogică a fotogramelor. Aparate de 

stereorestituţie analogică. Sisteme de coordonate în 

stereofotogrammetrie. Orientarea fotogramelor şi 

realizarea stereomodelului. Exploatarea 

stereomodelului realizat. 

- Stereorestituţia analitică a fotogramelor. Masurarea şi 

înregistrarea datelor. Corecţii aplicate. Orientarea 

analitică a stereogramei. Reprezentarea detaliilor 

determinate prin restituţie analitică. 
- Stereorestituţia fotogramelor digitale. Fluxul tehnologic 

de stereorestituţie digitală cu ajutorul softului 

fotogrammetric. Digitizarea 3D pe modelul 

stereoscopic digital realizat 

Etapele realizării zborului fotogrammetric 

Reperajul/premarcajul fotogrammetric 

Fluxul tehnologic de obţinere a ortofotoplanurilor digitale 

Fotogrammetria terestră. Aparate utilizate în fotogrammetria 

terestră. Fotograma terestră (sisteme de coordonate şi 

elementele de orientare). Stereograma terestră (sisteme de 

coordonate, elementele de orientare şi ecuaţiile de bază ale 
acesteia). Baza de fotografiere. Proiectarea şi executarea 

lucrărilor de teren. Scannere fotogrammetrice. 

Fotointerpretarea fotogramelor. Factorii care determină calitatea 

fotointerpretării. Criterii de fotointerpretare. Metode de 

fotointerpretare. Precizia fotointerpretării. Documente 

rezultate în urma fotointerpretării 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 



3 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Determinarea rezoluției fotogramelor digitale 

Calibrarea camerelor fotogrammetrice digitale 

IMU, GPS, orientarea exterioară a fotogramelor digitale 

Stereorestituția fotogramelor 

Întocmirea unui proiect de aerofotografiere 
Realizarea unui zbor fotogrammetric 

Realizarea unei ridicări fotogrammetrice terestre 

Studiul și setarea scannerului laser terestru Leica C10. Scanarea unui 

obiectiv 

Obținerea unui ortofotoplan digital 

Fotointerpretarea 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 
Teren 

Teren 

Laborator+Teren 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie:  
Pentru teorie: 
TURDEANU, L. – Fotogrammetrie analitica, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1997;  

ZĂVOIANU, F. – Fotogrammetria, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999.  
TODERAŞ, T. – Fotogrammetrie, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2007. 
TURDEANU, L., NOAJE, I. – Cap. Fotogrammetrie în Măsurători terestre - Fundamente, Vol. III, Ed. 

     MATRIX ROM, Bucureşti, 2001; 
VOROVENCII, I. – Fotogrammetrie, Ed. MATRIX ROM, București, 2010 
Pentru lucrări: 
ZĂVOIANU, F. – Îndrumător de lucrări practice şi proiect de Fotogrammetria, Institutul de Construcţii 

 Bucureşti, 1986; 

Bibliografie Facultativă: 
OPRESCU, N., CALISTRU, V., TURDEANU, L. – Fotogrammetrie, Lit. Institutului de Construcţii 

     Bucureşti, 1988;  
FILOTTI, D., GHIŢĂU, D., MARTON, G. – Dicţionar de geodezie, fotogrammetrie, teledetecţie şi 

     cartografie român-german,  Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996 
 *** – Manualul inginerului geodez, vol.III, Ed. Tehică, Bucureşti, 1974; 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina răspunde cerinţelor mediului economic, în sensul dezvoltării capacităţii de reprezentare conceptuală şi de 

rezolvare a unor cazuri concrete de măsurare. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Corectitudinea cunoştinţelor. 
Completitudinea cunoştinţelor. 

Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate. 

Examen scris 70% 

10.5. Laborator Capacitatea de aplicare practică a 

cunoştinţelor. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificările pe parcurs este condiţie de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030107 

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 Măsurători  terestre  şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători  terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
PROIECTII CARTOGRAFICE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Sef lucrări Dr.ing. Diana FICIOR 
2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

(EXAMEN) 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie , Geodezie matematică  şi fizică , Cartografie matematica 1 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice.

 Cunoaşterea şi aplicarea  parametrilor elipsoidului de referinţă.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotată cu  videoproiector. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator 

puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator 

de comun  acord cu studentii. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 
continutului din fisa disciplinei 

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 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 55 

3.8. Total ore pe semestru 111 

3.9. Numărul de credite4 4 
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Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind 

determinarea formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare 

pentru proiectarea şi realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 
matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi 

interpretarea unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 

(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor 

geodezice la suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea 

rezultatelor obţinute şi calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor 

obţinute şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a 

rezultatelor obţinute. 

C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 

informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii 

etc.). 

C
o
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  Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei

atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice.

 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.

 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Reprezentarea unor suprafeţe mari de teren in planul de proiecţie adoptat, ţinând 
seama de deformaţiile inerente şi calculul corecţiilor de reducere in planul de 

proiecţie a elementelor topografice.măsurate pe suprafaţa topografică. 

7.2. Obiectivele specifice Stabilirea sistemului de axe de coordonate specific fiecărui sistem de proiecţie, 

adoptat şi reprezentarea elementelor de conţinut ale planurilor şi hărţilor.  

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 28 

Metode 

de 

predare 

Nr. 

de 

ore 

Observ. 

1. Calculul coordonatelor plane Gauss-Krüger în funcţie de coordonatele 

geografice – metoda funcţiilor analitice.   

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

4 
V
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2. Calculul unghiului de convergenţa meridianelor in proiectia Gauss-Krüger. 

Deformaţii în proiecţia Gauss-Krüger 

4 

3. Nomenclatura planurilor şi hărţilor în proiecţie Stereografică 1970 4 

4. Calculul unghiului de convergenţă al meridianelor în proiecţie 

Stereografică 1970 

4 

5. Deformatii în proiecţia stereografică cu plan tangent si plan secant 4 

6. Determinarea coordonatelor stereografice în plan de proiecţie secant având 

la dispoziţia coordonatele geografice 

4 

7. Transcalculari de coordonate prin Trecerea directă de la coordonatele 

Gauss-Krüger la coordonatele stereografice 

4 

8. Studiul Proiectiilor CONICE 4 

TOTAL 28 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28 ore 

Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Calculul coordonatelor plane Gauss-Krüger în funcţie de coordonatele 

geografice – metoda funcţiilor analitice.   

Rezolvarea 

problemelor 

interactiv. 

4 ore 

2. Calculul unghiului de convergenţa meridianelor in proiectia Gauss-Krüger. 

Deformaţii în proiecţia Gauss-Krüger 

4ore 
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3. Nomenclatura planurilor şi hărţilor în proiecţie Stereografică 1970 2 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

2 ore 

4 ore 

4. Calculul unghiului de convergenţă al meridianelor în proiecţie Stereografică 

1970 

5. Deformatii în proiecţia stereografică cu plan tangent si plan secant 

6. Determinarea coordonatelor stereografice în plan de proiecţie secant având 

la dispoziţia coordonatele geografice 

7. Transcalculari de coordonate prin Trecerea directă de la coordonatele 

Gauss-Krüger la coordonatele stereografice 

8. Studiul Proiectiilor CONICE 

TOTAL 28 ore 

Bibliografie Obligatorie: 

1.Palamariu M, Pădure I. Ortelecan M.,2002, Cartografie şi cartometrie, Ed.Aeternitas

2..Munteanu C-tin., 2003, Cartografie matematică- Ed..Matrix Rom, Bucureşti 

3. Năstase A., 1983, Topografie şi cartografie, Ed.Teh.Bucureşti.

Bibliografie Facultativă: 

  *   *  * Manualul inginerului Geodez Vol.2, Editura tehnică Bucureşti 1973. 

*   *   * Fundamente geodezice Vol.III, Editura MatrixROM, Bucureşti 2002. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele, dobândite în perioada studiilor de licenţă, vor fi necesare 

absolvenţilor, în viitorul statut de angajat, la rezolvarea diverselor probleme din domeniul măsurătorilor 

terestre. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs La evaluarea cunoştinţelor teoretice, se are in vedere: 

 Modul de utilizare, corectă a noţiunilor cartografice

insuşite. 

 Prezentarea corectă a modelelor matematice de

transcalcul . 

 Corelarea reprezentărilor grafice cu relaţiile de

calcul. 

Examen 

oral 

70% 

10.5. 

Seminar/Laborator 
 Verificarea deprinderilor practice de utilizare a

programelor dedicate  de transcalcul 

 Abilităţile de calcul a deformaţiilor liniare ,

unghiulare şi areolare. 

Test practic 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Utilizarea corectă a noţiunilor cartografice.Explicitarea termenilor aferenţi  modelelor matematice de transcalcul. 

Cunoaşterea  sistemelor de axe de coordonate specifice sistemelor de proiecţie.Nomenclatura foilor de plan specifică 

sistemului de proiecţie. 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplină fundamentală), DD 

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

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

Data completării 

05.09.2020 

Titular curs 

Prof.Dr.ing. Maricel PALAMARIU Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucrări dr.ing. Diana FICIOR 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.Dr. Florica  MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030109 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Cadastru II 

2.2. Titularul activităţilor de curs ing. geodez dr. Leontina KOVACS 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Ing. Geodez dr. Chiorean Silvia 

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

evaluare sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 
a cursului. 

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

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi, studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul, întocmirea planului cadastral). 

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

continutului din fisa disciplinei 

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.laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

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

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 3 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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e Cunoaşterea termenilor specifici pentru disciplina de Cadastru. 

Realizarea lucrărilor de cadastru sporadic în domeniile de specialitate şi cadastru sistematic la nivel de 

UAT/sector cadastral, precum și utilizarea lor pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte 

funciară. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competențelor dobândite şi 
de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor referitoare la cadastru,  la nivelul exigenţelor actuale. 

Cursul și aplicațiile urmăresc transmiterea către studenți a noțiunilor teoretice și 

practice din domeniul cadastrului, disciplină importantă la această specializare.  

7.2. Obiectivele specifice Însușirea cunoştinţelor şi metodelor necesare pentru obţinerea documentelor 

tehnice ale cadastrului, ale documentațiilor cadastrale pentru înscrierea 

imobilelor în evidențele de cadastru și de publicitate imobiliară. 

Cunoașterea detaliată a etapelor de teren și de birou necesare pentru realizarea 

cadastrului și înscriereaimobilelor în cartea funciară. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore – 28 

1. Introducerea, evidența şi întreţinerea cadastrului.

1.1. Proiectul tehnic de ansamblu.  

1.2. Proiectul tehnic de execuţie 

2.1. Culegerea din teren a datelor cadastrale 

2.1.1. Identificarea proprietarilor şi a siţuaţiei juridice a 

imobilelor 

2.1.2. Identificarea categoriilor de folosinţǎ  a terenurilor 

2.1.3. Numerotarea cadastralǎ a unui teritoriu administrativ 

2.1.4. Documentele tehnice ale cadastrului 

2.2. Evidența și întreţinerea cadastrului 

2.2.1. Organizarea şi desfǎşurarea lucrǎrilor de ţinere la zi a 

planurilor cadastrale 

 2.2.2. Precizǎri şi toleranţe care trebuie respectate în activitatea 

de ţinere la zi sistematicǎ 

2.3. Metode şi procedee tehnice de executare a mǎsurǎtorilor 

şi de transpunere a modificǎrilor planurilor cadastrale în 

cadrul prioiectului de ţinere la zi. Determinarea noilor 

categorii de folosinţǎ 

2.4. Întreţinerea documentaţiilor cadastrale  

2.4.1. Întreţinerea planului cadastral 

2.4.2. Întreţinerea registrelor cadastrale 

3. Baze de date a sistemului de cadastru și carte funciară.

Sistemul informatic cadastral 

4. Planul de amplasament şi delimitare a corpului de

prioprietate  (a imobilului),  scop şi conţinut 

4.1. Tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire 

a acestora 

5. Evidența cadastral juridică și procedura de înscriere în

cartea funciară.  

5.1. Definiția publicității imobiliare. Conținutul cărții 

funciare 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1  prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 
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5.2. Înscrierile în cartea funciară (întabularea, înscrierea 

provizorie și notarea) 

6. Calcule topografice specifice activitǎţii de cadastru

6.1. Calculul punctului de segment 

6.2. Şir de puncte pe segment 

6.3. Calculul coordonatelor punctului de intersecţie a douǎ 

drepte 
6.4. Punctul de intersecţie se gǎseşte pe una din drepte şi pe 

prelungirea celeilalte drepte 

6.5. Punctul de intersectie se gǎseşte pe prelungirea ambelor 

drepte 

6.6. Drepte paralele 

6.7. Drepte perpendiculare. Ridicare şi coborâre pe 

perpendiculare 

6.8. Intersecţia unei drepte cu cadrul geometric al planului 

6.9. Cap de drum 

6.10. Frânturǎ de drum 

7. Detaşarea suprafeţelor

7.1. Detașarea suprafețelor printr-o dreaptă care trebuie să treacă 
printr-un punct obligat 

7.2. Formula generală a detașărilor "proporționale", "paralele" și 

"perpendiculare"- procedeul analitic 

7.3. Parcelarea suprafețelor 

8. Rectificarea hotarelor

9. Latura calitativă a cadastrului (scop și necesitate)

9.1. Bonitarea cadastrală (definiție, scop, principiile bonitării 

cadastrale, criterii de bonitare a solurilor, etapele lucrărilor 

de bonitare, calculul notei medii de bonitare, venitul net 

cadastral) 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2. LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Realizarea întreţinerii documentelor  cadastrale pentru o

suprafaţǎ (sector cadastral) a unui plan cadastral

2. Realizarea unei documentaţii cadastrale conţinând planul de

amplasament şi delimitare a unui corp de proprietate şi

întocmirea fişei acestuia

3. Calcule specifice activităţii de cadastru

a. Calculul orientării unei laturi

b. Calculul distaţei

c. Calculul poziţiei punctului pe segment
d. Calculul coordonatelor punctului de intersecţie a două

drepte

e. Ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament

f. Coborârea unei perpendiculare pe aliniament

g. Calculul coordonatelor capătului de drum

h. Calculul coordonatelor frânturii de drum

4. Detașarea suprafețelor printr-o dreaptă care trebuie să treacă

printr-un punct obligat, punctul obligat fiind un vârf al conturului 

suprafeței 

5. Rectificarea pe plan a unei linii de hotar

6. Completarea anexelor conform anexelor din Regulamentul

privind avizarea, recepția și înscrierea în cartea funciară, aprobat cu 
Ordinul DG al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările 

ulterioare 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

6 ore 

8 ore 

8 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

Bibliografie Obligatorie: 

1. Leu, I.N., şi colab., 1999, Topografie şi Cadastrul agricol, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2. Dragomir, P.,şi colab., 1995, Lucrări topografice în cadastru, Editura Matrix Rom SRL, Bucuresti.

3. Bos Nicolae, Iacobescu Ovidiu, 2009, Cadastru şi Cartea funciară, Editura C. H. Beck.

4. ***, 2001, 2002, Măsurători terestre – fundamente. Volumele I, II şi III, Editura Matrix Rom SRL, București.

5. Tămâioagă Ghe., Tămâioagă Daniela, 2005, Cadastru general și cadaster de specialitate, Editura Matrix Rom

SRL, Bucuresti

6. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

publicată în Monitorul Oficial, Partea I.

7. Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu
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modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele 

de cadastru și publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I.   

8.Notite de curs si seminar.

Bibliografie Facultativă: 

1. Pop, N., 2009, Cadastrul general şi principalele categorii de folosinţe agricole, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la masa rotundă organizată în cadrul Simpozionului 

Internaţional al USAMV Cluj-Napoca pe probleme de cadastru, precum şi la întâlniri cu specialişti din cadrul 

instituțiilor de profil. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, 
problematizarea şi învăţarea prin 

descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă. 

Însușirea noțiunilor, capacitatea de a 

utiliza cunoștințele noi asimilate.    

Examen scris pe baza biletelor 
care conțin subiecte din 

capitolele parcurse la curs . 

Subiectele trebuie tratate cel 

puțin de nota 5.  

 60% 

10.5. Seminar/ 

laborator/lucrări practice/ 

proiect   

În laborator, muncă individuală şi de 

echipă, prelegeri, metoda 

conversaţiei, problematizarea şi 

învăţarea prin descoperire, principiul 

legării teoriei de practică, metoda 

interactivă 

Este prevăzută  1 verificare la 

sfârşitul semestrului/ susținerea 

referatulu/lucrării practice. 

Prezența la examen este 

condiționată de obținerea cel 

puțin a notei 5 la lucrările 

practice. 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarea finală de la laborator este condiţie pentru participarea la examen. 

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

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

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

Data completării 

04.09.2020 
Titular curs 

Ing. Geodez dr. Leontina KOVACS 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Ing. Geodez dr. Chiorean Silvia 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030110 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Cadastru (proiect) 

2.2. Titularul activităţilor de curs 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Ing geodez.dr. Chiorean Silvia 

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

evaluare 
Continua 

P 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 
următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

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 15 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Cunoaşterea limbajul specific pentru disciplina de Cadastru general. 

Realizarea de sisteme informaţionale în cadastru şi în domeniile de specialitate, precum și utilizarea lor pentru 

lucrări de publicitate imobiliară. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în/profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite şi 

de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la Cadastru general la nivelul 

exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească diferitele cunoşrinţe şi metode pentru obţinerea documentelor 

tehnice ale cadastrului general. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Metode de predare Observaţii 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Întocmirea unei documentaţii cadastrale conform legislaţiei în

vigoare (măsurători topografice şi întocmirea documentaţiei

tehnice topo-cadastrale).

Teren, Laborator 

28 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Leu, I.N., şi colab., 1999, Topografie şi Cadastrul agricol, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2. Dragomir, P.,şi colab., 1995, Lucrări topografice în cadastru, Editura Matrix Rom SRL, Bucuresti.

Bibliografie Facultativă: 

1. Ordinul 634/2006 - Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale 
teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la masa rotundă organizată în cadrul Simpozionului Internaţional al USAMV 
Cluj-Napoca pe probleme de cadastru general, precum şi la întâlniri cu specialişti din cadrul OCPI Cluj. 

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. Laborator În laborator şi teren, muncă 

individuală şi de echipă, prelegeri, 

metoda conversaţiei, problematizarea 

şi învăţarea prin descoperire, 

principiul legării teoriei de practică, 

metoda interactivă. 

Este prevăzută  predarea 

documentaţiei tehnice topo-

cadastrale la sfârşitul 

semestrului. 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin lucrările practice la un nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere prin 

întocmirea documentaţiei tehnice topo-cadastrale la un nivel acceptabil. 

Data completării 

  02.09.2019 

Titular curs 

 ......... 

Titular lucrari laborator/seminarii 
… Ing geodez dr. Chiorean Silvia

Data avizării în 

departament 

.......10.09.2019....... 

Director de departament 

Prof. Dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV 0207030113 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4. Domeniul de studii Geodezie 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ ÎF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Marcel DÎRJA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Adela HOBLE 

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

evaluare Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie; Pedologie și bonitare cadastrală; Hidrografie și hidrologie generală; Desen tehnic 

4.2. de competenţe Ridicarea în plan a terenului; Reprezentarea reliefului pe plan; Interpretarea planurilor 

topografice și a hărților; Întocmirea profilului longitudinal; Întocmirea profilului transversal; 

Întocmire piese proiect tehnic; întocmire planuri de situație. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la proiectarea 

și exploatarea sistemelor hidroameliorative. Studentul are obligativitatea de a nota 

aspectele referitoare la dimensionarea construcțiilor hidrotehnice. Vor fi respectate 
regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne sau generale. 

Activitatea didactică fiind defășurată online, metodele de predare se adaptează 

platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Se va face o prezentarea teoretică a temei lucrării. Studentul are obligativitatea să 

pregătească un conspect privind tema lucrării, în baza căruia se va lua în 

considerare notarea lui ca fiind prezent, respectiv recuperarea absenței(lor). În 

cazul lucrărilor practice unde sunt preconizate activități de reprezentare grafică și 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 34 

3.8. Total ore pe semestru 90 

3.9. Numărul de credite4 3 
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note de calcul, studentul va folosi instrumentele specifice. Pentru transmiterea 

informațiilor se vor utiliza prezentări în format PowerPoint, Excel, Word sau CAD. 
La laborator se va pune accentul pe activitatea individuală desfășurată onsite. În 

cazul în care activitatea se va desfășura online, metodele de învățare vor fi adaptate 

platformelor utilizate.   

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască și să înțeleagă limbajului specific utilizat în hidrotehnică; 

Să explice și să interpreteze datele specificice studiilor necesare în proiectarea și exploatarea construcțiilor 

hidrotehnice, respectiv dimensionarea elementelor componente diferitelor lucrări de hidrotehnică; 

Să aplice principiile și metodele pentru rezolvarea problemelor cauzate de deficitul de apă, respectiv de excesul 

de umiditate; 

Să aprecieze proceselor tehnologice pentru obținerea construcțiilor hidrotehnice monolite și a celor prefabricate; 

Să elaborezea notele de calcul și reprezentările grafice utilizate în proiectarea și dimensionarea lucrărilor și a 
construcțiilor hidrotehnice. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să execute responsabil o analiză a textului științific specific hidrotehnicii; 

Să se familiarizaze cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă, specifice sectorului 
proiectării și exploatării lucrărilor hidrotehnice; 

Să conștientizezea nevoia de formare continuă și de utilizare eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Studiul construcțiilor hidrotehnice utilizate în prevenirea deficitului și excesului 

de apă 

7.2. Obiectivele specifice 1. Prezentarea elementelor componente ale unui sistem hidroameliorativ;

2. Prezentarea etapelor de dimensionare hidraulică a construcțiilor hidrotehnice

utilizate în sistemele hidroameliorative; 

3. Prezentarea calculelor hidraulice generale utilizate în dimensionarea

construcțiilor hidrotehnice și a elementelor componente ale acestora; 

4. Prezentarea metodelor utilizate în prognoza pierderilor de sol.

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Aspecte generale privind studiul și proiectarea

construcțiile hidrotehnice 

2. Elemente de hidrostatică aplicată dimensionării

elementelor componente ale construcțiilor hidrotehnice 

utilizate în colectarea/stocarea apei.  

3. Elemente de hidrodinamică aplicată dimensionării

elementelor componente ale construcțiilor hidrotehnice 
utilizate în transportul apei. 

4. Construcții hidrotehnice pentru regularizarea

debitului și nivelului apei. Construcții hidrotehnice 

pentru măsurarea debitului – apometri (deversoare) 

5. Elemente hidroclimatice, respectiv elemente de

hidrologie aplicată în stabilirea necesarului de 

construcții hidrotehnice utilizate în irigații și conservarea 

solului. Prize de apă. Stații de pompare 

6. Elemente de hidrografie aplicată în stabilirea
amplasamentului construcțiilor hidrotehnice 

7. Elemente de hidrogeologie aplicată în stabilirea

necesarului de construcții hidrotehnice utilizate în 

desecare 

Metode de predare 

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 
prezentare grafică.  

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

Observaţii 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

2 prelegeri: 2 cursuri=4 ore 

2 prelegeri: 2 cursuri=4 ore 

3 prelegeri: 3cursuri=6 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 
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8. Construcții hidrotehnice utilizate în conservarea

solului și ameliorarea terenurilor erodate. Eroziunea 
solului. Metode de cuantificare a eroziunii solului. 

Mecanismul declanșării eroziunii hidraulice. 

Prelegere; studiu individual; 

prezentare grafică.  

3 prelegeri: 3cursuri=6 ore 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Prezentarea temelor de dimensionare și reprezentare

grafică a construcțiilor hidrotehnice utilizate în 

combaterea excesului și deficitului de umiditate. 

2. Aplicații ale hidraulicii. Calcule hidraulice generale

(1) – elemente de hidrostatică aplicată. 

3. Aplicații ale hidraulicii. Calcule hidraulice generale
(2) – elemente de hidrodinamică aplicată. 

4. Dimensionarea canalelor

5. Dimensionarea conductelor

6. Studiul construcțiilor hidrotehnice pentru

regularizarea debitului și nivelului apei. 

7. Studiul construcțiilor hidrotehnice pentru măsurarea
debitului – apometri (deversoare) 

8. Amplasarea prizelor de apă.

9. Dimensionarea stațiilor de pompare.

10. Stabilirea regimului de irigare

11. Stabilirea regimului de desecare/drenaj

12. Studiul bazinelor hidrografce torențiale

13. Metode directe de cuantificare a eroziunii solului

14. Metode indirecte de cuantificare a eroziunii solului

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

Expunere – scheme, 
diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 
Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 
cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 
cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
Dîrja M, A. Hoble, 2020, Construcții hidrotehnice 1: note de curs; 
Hoble A., M. Dîrja, 2020, Construcții hidrotehnice 1: note de lucrări practice; 
Dîrja M., V. Budiu, Îmbunătăţiri funciare. Combaterea excesului de umiditate pe terenurile agricole, 209 pagini, Editura AcademicPres, Cluj – 

Napoca, 2006; 

Bibliografie Facultativă: 

Luca E., Z. Nagy, 1999, Irigarea Culturilor, Ed. Genesis, Cluj-Napoca; 

Luca E., V. Budiu, Ana Ciotlaus, Adela Hoble, 2013, Exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare/ Irigatii, Editia a II-a, Ed. Risoprint, Cluj-

Napoca; 

Oncia Silvica, E. Luca, 2000, Desecări şi Drenaje, Editura Alma Mater, Cluj- Napoca; 
Mureşan D. şi colab., 1992, Irigaţii, Desecări şi Combaterea Eroziunii Solului, EDP;  

Nagy Z., E.Luca, 1995, Irigarea Culturilor, Lucrari practice, Tipo Agronomia . 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Consultare caiete de sarcini. Familiarizarea cu sistemul de 

achiziții publice – licitații din domeniul îmbunătățirilor funciare.   

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. completitudinea și corectitudinea

cunoștințelor prezentate; 

2. capacitatea de comunicare:

coerență logică, fluență, expresivitate 

și forța de argumentare; 
3. capacitatea de a opera cu

cunoștințele asimilate; 

4. gradul de asimilare a limbajului de

specialitate; 

5. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la curs; frecvența la curs. 

Verificare orală - expunere 

liberă – examen 

60% 

10.5. Seminar/Laborator 1. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 
la laborator; frecvența la laborator; 

2. capacitatea de a aplica în practică,

în contexte diferite, cunoștințele 

asimilate; 

3. capacitatea de analiză;

4. capacitatea de interpretare;

5. originalitatea și creativitatea.

Verificare orală – evaluare pe 

baza activității prestate în cadrul 

laboratorului 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5), întocmirea notelor de calcul și 

predarea documentațiilor din cadrul temelor lucrărilor ractice, în termenul prestabilit. 

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

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

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

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. univ. dr. ing. Marcel Dîrja 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucr. dr. peis. Adela Hoble 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 



1 

Nr.__________din _________  Formular USAMV   0207030115 

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 Măsurători terestre şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginrerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
PRACTICĂ GEODEZICA SATELITARĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

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

evaluare 
Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Promovarea examenului de Geodezie satelitară 

4.2. de competenţe  Cunoștințe referitoare la utilizarea astronomiei geodezice și a măsurătorilor geodezice prin unde 

în determinarea poziției. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului/practicii 
Receptoare GNSS, retea calculatoare, software de specialitate. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2.14 din care: 3.2. curs - 3.3. laborator - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 90 din care: 3.5.curs - 3.6.practica 90 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 10 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite
4 

4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Competentele profesionale dobîndite de studenti, după finalizarea disciplinei de Practica topografică, sunt în 

concordantă cu cele sase competente profesionale dobândite de absolventii specializării Măsurători Terestre si 
Cadastru, competente precizate în RNCIS (Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior din 

România). 

Din perspectiva celor mai sus mentionate, principalele competente profesionale ce le conferă disciplina Practica 

geodezie satelitară, sunt: 

- dobândirea de notiuni necesare întelegerii modului de masurare a terenului si prelucrare a datelor din 

masuratori,  in scopul determinarii pozitiei spatiale a punctelor utlizaând tehnologia GNSS. 
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- Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a notiunilor însuşite, în scopul 

dezvoltării competentelor dobândite; 

- Dobândirea de abiltăti necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin cultivarea unor atitudini 
constructive în contexte organizationale variate; 

- Disciplina promoveaza manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de mediul academic, în 

general, si fata de cel stiintific, in special, relevand in permanenta rolul important  pe care inginerii 

geodezi il au in societate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoștințe practice privind realizarea poziționării absolute și relative utilizând 

sateliți artificiali ai Pământului, în special sateliți de navigație (GNSS) 

7.2. Obiectivele specifice Principii privind realizarea poziționării absolute și relative utilizând sateliți de 
navigație (GNSS). Proiectarea, efectuarea observațiilor și prelucrarea datelor în 

lucrări de realizare a rețelelor geodezice prin metode satelitare. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

Nu este cazul 

Metode de predare Observatii 

8.2. PRACTICA GEODEZIE SATELITARĂ 

Număr  de ore – 90 

1. Studiul receptoarelor GNSS:

- Setarea receptoarelor;

- Poziționarea în punctele de stație.

2. Inițializarea receptoarelor GNSS. Pregătirea şi

planificarea unei campanii.

3. Metode de măsurare cu receptoare L1 și
L1/L2/L5:

- Metoda statică single point;

- Metoda statică cu 2 receptoare (bază –rover).

4. Metoda pseudocinematică (Stop and go):

- Metoda cinematică;

- Metoda RTK.

5. Crearea unei rețele prin măsurători GPS.

6. Prelucrarea observaţiilor satelitare cu software

de specialitate.

7. Sisteme de referință (ROMPOS, Trimble etc.)

și configurarea aparatelor
8. Examinare practică

Demonstratii  practice in 

teren si laborator 

2 zi* 6 ore/zi 

2 zile* 6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

2 zile* 6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

2 zile*6 ore/zi 

1 zi*6 ore/zi 

 Bibliografie Obligatorie: Obligatorie: 

1. Neuner J.: "Sisteme de poziţionare GPS" Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2000

2. Păunescu C., Dimitriu S.G., Mocanu V., 2012,"Sietemul de determinare a poziţiei utilizând sateliţii GNSS”, Ed.

Universității din București.

3. Păunescu C., Mocanu V., Dimitriu S.G., 2006,"Curs-Sietemul Global de Poziţionare G.P.S", Ed. Universității

din București

4. Grecea C.- Introducere în Geodezia satelitară, Ed. Mirton, Timişoara, 1999

5. *** Manual tehnic Leica SR20

6. *** Manual tehnic Trimble R10

Bibliografie Facultativă: 

1. Site-ul companiilor producătoare de aparatură GNSS: Trimble, Leica etc.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice colaboreaza cu marile companiii producatoare de echipamente 

topografice din lume(Leica, Trimble), prin reprezentantii sai autorizati din Romania, particiland la campaniile de 

promovare a celor mai noi realizari din domeniul aparaturii topografice si geodezice. De asemenea, periodic au loc 

intalniri cu specialistii Oficiului  de Cadastru si Publicitare Imobiliara Cluj, pe teme ce privesc cadastru si publicitatea 

imobiliara. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Nu este cazul 

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la activităţile din 

laborator si teren 
- colocviu 20% 

- abilitatea de a prelucra datele 

topografice rezultate din teren, pentru 
situatii specifice. 

-caiet de practica 30% 

- abilitatea de a aplica, in practica, 

cunostintele predate la curs si lucrari 

practice pe parcursul anului. 

- examen practic 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Stapanirea informatiei stiintifice transmisa, lucrari practice si practica in teren, la un nivel acceptabil; 

- Promovarea activitatilor propuse in portofoliul de practica(nota minima 5), in cadrul fiecarui criteriu de evaluare, este o 

conditie de participare la examenul practic. 

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 

Responsabil practică, 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

Data avizării în 
departament 

14.09.2020 

Director de departament 
Prof.univ.dr. Matei Florica 



1 

Nr.__________din _________  Formular USAMV-CN 0207030216 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Proiectarea aplicaţiilor pentru sisteme informatice geografice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Florica Matei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Sisteme informatice geografice (GIS) 1 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de topografie si geodezie 

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

de predare 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie parcurgerea materialului didactic pus la 

dispozitia studentului la inceputul fiecarui laborator. Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În cazul activității didactice 

desfășurate on-line se adaptează metodele de predare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 8 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numărul de credite4 2 
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6. Competenţe specifice acumulate
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C2 

Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice. 
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CT3 

Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în /profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite 

şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la principiile si  tehnicile  de baza  necesare 

proiectarii si realizarii sistemelor informatice geografice  

7.2. Obiectivele specifice Sa aplice principiile bazelor de date in utilizarea sistemelor infirmatice geografice si prin 

analogie sa poata realiza proiecta si realiza sisteme geografice complexe care sa permita 

analize spatiale specifice masuratorilor terestre si cadastrului.  

Sa combine  metodele invatate pentru elaborarea de solutii tehnice vis a vis de poblematica 

impusa de specializare.   

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Metode de predare Observatii 

Analiza retelelor: retele de drumuri proprietatile acestora, 

optimizari, elemente de constructia retelelor. 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Analiza retelelor: retele de utilitati-proprietatile acestora, 

optimizari, elemente de constructia retelelor 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Rastere aprofundare (catalog rastere) Download imagini 
raster si analiza acestora (Spatial Analyst) 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Realizarea Modelului Numeric de Teren (MNT) pornind 

de la rasterul georeferentiat 

-contruirea obiectului terrain ca entitate a bazei de date 

-transformarea terrain-ului in MNT pentru realizarea 

analizelor 

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Analiza 3D, 3D Analyst Tools si Spatial Analyst  Analiza 

densitatii şi a vecinataţilor,  Groundwater  Hydrology şi 

Solar Radiation 

Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Prezentarea conceptului ArcGis Enterprise Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

ArcGis Online. Implementare. Configurare administrare 

cont pentru organizatie. 

Realizarea hartilor. Configurare pop-ups. Sharing harti pe 

web.   

Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Story maps. Monitorizare date folosind dashboard-ul. 

ArcGis Online analiza spatiala 

Prelegere- discutii-exemplificare 3 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

Metode de predare Observatii 

Analiza retelelor:  retele de drumuri proprietatile acestora, 

optimizari, elemente de constructia retelelor 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului 

2 laboratoare 

Analiza retelelor: retele de utilitati-proprietatile acestora, optimizari, 

elemente de constructia retelelor 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului 

2 laboratoare 
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Rastere aprofundare (catalog rastere) Download imagini raster si 

analiza acestora (Spatial Analyst) 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului 

1 laborator 

Realizarea Modelului Numeric de Teren (MNT) pronind de la 
rasterul georeferentiat 

-contruirea obiectului terrain ca entitate a bazei de date 

-transformarea terrain-ului in MNT pentru realizarea analizelor 

-analiza 3D 

Realizarea lucrarii practice 
individual in fata 

calculatorului 

2 laboratoare 

Analiza 3D, 3D Analyst Tools si Spatial Analyst (Analiza densitatii 

şi a vecinataţilor,  Groundwater  Hydrology şi Solar Radiation) 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului  

2 laboratoare 

ArcGis Online. Implementare. Configurare administrare cont pentru 

organizatie.  

Realizarea hartilor. Configurare pop-ups. Sharing harti pe web.   

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului 

2 laboratoare 

Story maps. Monitorizare date folosind dashboard-ul. 

ArcGis Online analiza spatiala. 

Realizarea lucrarii practice 

individual in fata 

calculatorului 

3 laboratoare 

 Bibliografie Obligatorie: 
-http://support.esri.com/en/ 

-Directorul Documantation care este instalat odata cu aplicatia ArcGis pe calculatoarele din laborator 

- Maribeth Price, Mastering ArcGis 4th edition, McGraw-Hill,2010 

Bibliografie Facultativă: T. Ormsby, et al., Getting to know ArcGis Desktop, 2nd Edition, EsriPress 2008 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei constitue continuarea fireasca a competentelor dobandite in anii anteriori in vederea obtinerii 

competentelor amintite mai sus. De asemenea continutul se aliniaza tendintei universitatilor din tara si strainatate care 

pregatesc specialisti in protectia mediului asa cum au fost identificate si definite de asociatiile profesionale si angajatori. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificare pe parcurs- subiect practic realizat in fata 

calculatorului  

Colocviu 30% 

10.5. 

Seminar/Laborator 

Realizarea unui referat individual ce consta in proiectarea 

si realizarea  unei baze de date. Referatul va fi anuntat in a 

10-a saptamana a semestrului si predat la ultimul laborator. 

Verificare pe 

parcurs 

70% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

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

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

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

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Matei Florica 

Titular lucrari laborator 

Asist. Dr. Iulia Coroian 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV  0207030217 

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 Măsurători terestre şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
CĂI DE COMUNICAŢII 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Sanda NAŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Sanda NAŞ 

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

evaluare continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe 

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 îndrumatorului  practic, fiecare 

student va desfăşura o  activitate individuală cu  programul de specialitate (CIVIL 

CAD) din cadrul laboratorului de calcul. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

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

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 8 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite
4 2 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Să cunoască elementele de bază a unei căi de comunicaţie  

Să cunoască  principiile care stau la baza proiectării şi execuţiei căilor de comunicaţii terestre 
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Să demonstreze capacitatea de a lucra in echipa 

Să demonstreze capacitatea de a  alege soluţia  cea mai potrivită pentru reaizarea unei artere de circulaţie 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele privind componentele principale ale cailor de 

comunicatii terestre 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga prinicpiile care stau la baza proiectarii si executiei cailor de 

comunicatii terestre in plan, profil longitudinal si profil transversal 

Sa demonstreze abilitatea de a putea  utiliza diferite programe de specialitate 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Notiuni generale privind caile de comunicatii terestre 

Drumul in plan 

Drumul in profil longitudinal 

Drumul in profil transversal 

Intersectii de drumuri 

Infrastructura si Suprastructura drumului 

Elementele Cailor ferate in plan 

Elementele Cailor ferate in profil longitudinal si 

transversal 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –14  

Trasarea axei zero 

Introducerea curbelor de racordare circulara 

Introducerea curbelor de racordare progresiva 

Profilul longitudinal. Trasarea liniiei rosii 

Profilul transversal tip 

Profiluri transversale 

Calculul volumelor de terasamente 

1 lucrare laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Hoda G. Iliescu M. Cai de Comunicatie , Ed. U.T.PRESS, 2009
2. Lucaci Gh., Belc F.,.-Drumuri Elemente de proiectare, Ed.Politehnica,Timisoara, 2010
3. Nechita G. Cai Ferate, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1987
*** Colectie STAS-uri 

Bibliografie Facultativă: 
1. Belc F., Lucaci Gh., Cai de Comunicatii Terestre – Elemente de Constructie, Ed.SOLNESS,Timisoara, 2001
2. Iliescu M.,- Proiectarea Drumurilor, Ed.UTPRESS, Cluj-Napoca, 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la prezentari organizate de firmele de specialitate. 
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10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea elemntelor de baza 

privind caile de comunicatii terestre 

in plan, profil longitudinal si profil 

transversal 

Cunoasterea elementelor de 

infrastructura si suprastructura a 

Cailor de Comunicatie Terestre 

Colocviu 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Proiectarea in plan a drumurilor 

Proiectarea in profil longitudinal a 

drumurilor 

Intocmirea profilurilor transversale si 

a profilului transversal tip 

Calculul terasamentelor 

Verificare continua 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.  Intrarea in examen este conditionata de nota minima 5 

obtinuta la activitatile de laborator.  

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 /lucrari  

    Conf. dr. Sanda NAŞ 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030218 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

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

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Măsurători terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru (MTC) 

1.7. Forma de învaţamânt IF 

2. Date despre disciplina

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Comunicare 

2.2. Titularul activitaţilor de curs Conf. dr. Ioana Roman 

2.3. Titularul activitaţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. dr. Ioana Roman 

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

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la conceptele teoriile si metodele de baza ale 
domeniului comunicarii, precum si utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfaşurare a cursului Cursul este interactiv, axat pe metode moderne de predare-invatare, astfel studentii 

au posibilitatea de a-si aduce aportul la deducerea activa a cunostintelor. Pe durata 

cursului activitatile desfasurate vor fi atat frontale cat si pe grupe, deoarece este un 

curs cu caracter aplicativ. 

Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 

Pe durata cursului telefoanele vor fi puse pe silentios pentru a nu deranja sau 

intrerupe activitatea. 

5.2. de desfaşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In cadrul orelor de seminar activitatea se desfasoara pe grupe de studenti sau 

individual in functie de cerintele temei abordate. Grupele sunt constituite din 2-4 

3.1. Numar de ore pe saptamâna– 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentara în biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 2 

3.4.3. Pregatire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii si eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinari 1 

3.4.6. Alte activitaţi 1 

3.7. Total ore studiu individual 8 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numarul de credite4 2 
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studenti si vor ramane stabile pe toata perioada desfasurarii activitatii de seminar. 

Studentii vor studia din materialele xeroxate de profesor precum si din carti - gid 

de comunicare, caiet de seminar puse la dispozitie din fondul bibliotecii DPPD. La  

seminarii prezenta este obligatorie. Disciplina academica se impune pe toata durata 
desfasurarii seminariilor. 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Definirea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din Comunicare si aplicarea lor in domeniul 

publicitatii imobiliară și a evaluarii proprietăţii imobiliare.   
Identificarea terminologiei si descrierea strategiilor de comunicare în funcţie de problemele abordate. 

Cunoasterea stilurilor de comunicare si utilizarea asertivitatii in comunicare in relatia cu angajatorul sau clientii 

pentru:  ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări inginereşti.  

Explicarea si interpretarea problemelor specifice grupurilor sau indivizilor prin utilizarea cunoştinţelor de 

bazadin domeniul comunicarii. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Soluționarea prin comunicare 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 

ingineriei geodezice. 

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. 
Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în /profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite 

şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 
Identificarea rolurilor si responsabilitaţilor într-o echipa si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca eficienta în 

cadrul echipei. 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Formarea capacitatii de a utiliza corect conceptele specifice disciplinei 

comunicare in functie de particularitatile situatiilor de comunicare;  

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor cu care opereaza disciplina comunicare; 

Cunoaşterea tipurilor de comunicare; 

Formarea capacitatii  de analiza si sinteza a notiunilor legate de tehnica negocierii; 

Formarea capacitatii  de negociere; 

Aprofundarea conţinutului stiintific prevazut de programa cursului si seminarului;  
Identificarea tipurilor de comunicare în functie de situatie;  

Formarea abilitatilor de identificare si aplicare a metodelor si procedeelor 

didactice în situaţii de învaţare diverse; 

Formarea abilitaţilor de comunicare si colaborare;  

Formarea capacitatii  de observare si evaluare a comportamentului social; 

Dezvoltarea simţului critic în evaluarea activitatii;  

Formarea capacitatilor de observare, analiza si evaluare a comunicarii;  

Aplicarea cunoştinţelor teoretice în situaţii practice concrete; 

Punerea  în evidenţa a corelaţiei obiective-conţinuturi-moduri de evaluare; 

Analiza dimensiunilor standardelor comunicationale; 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Numar  de ore – 14 

1. Prezentarea tematicii. Bibliografie. Introducere în

comunicare. Definiții ale comunicării. Schema 

comunicării.  

2. Comunicarea interumana:

a. Formele comunicării.

b. Funcţiile comunicării.

c. Rolul comunicării

3. Procesul comunicării:

a. Obiective.

b. Înţelesul cuvintelor.
c. Context. Situaţie.

d. Bariere în calea comunicării.

4. Comunicarea verbală. Abilitatea verbală de bază:

caracteristici ale personalităţii, calităţile vocii. 

5. Ascultarea. Importanţa şi rolul ascultării în procesul

Metode de predare 

Prelegere 

Dezbatere 

Prelegere 

Prelegere combinata cu 

problematizare 

Conversatie euristica 

Observaţii 

1 prelegere si modelare 

1conversatie de tip dezbatere 

1 prelegere si brainstorming 

 1 prelegere / problematizare 

1 conversatie euristica 
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comunicării. 

6. Comunicarea nonverbală.

a. Metacomunicare şi paralimbaj.

b. Limbajul trupului.
c. Limbajul tăcerii.

d. Conflictul dintre comunicarea verbală şi cea

nonverbală. 

7. Comunicarea în grup.

8. Tehnici de comunicare. Tehnici de negociere.

9.Telefonul si mediul virtual ca mijloace de comunicare.

10. Tehnica interviului

11. Comunicare vizuală

12. Folosirea mijloacelor vizuale in comunicarea la nivel

de intreprindere. 

13. Comunicare persuasivă. Metode de rezistenţă fată de

acest tip de comunicare. 
14. Tehnica aplanării conflictelor.

Prelegere combinata cu joc 

didactic 

Prelegere si demonstratie 

Prelegere 

Prelegere si demonstratie 

Prelegere si aplicatie 

Prelegere  

Tehnica cadranelor 

Prelegere si organizatorul tip 

cauza efect 

Prelegere si organizator 

grafic de tip problema - 
solutie 

1 prelegere / joc didactic 

1 prelegere/demonstratie 

 1 prelegere/exemplificare 

 1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1tehnica cadranelor 

1 organizatorul tip cauza 

efect 

1 organizator grafic de tip 
problema - solutie 

8.2.LUCRARI    PRACTICE 

Numar  de ore – 14 

1. Cunoaşterea auditoriului. Blazonul, realizare și

prezentare. Modalitati de exprimare. 

2. Gândire critică. Analiza unui studiu de caz din

domeniul comunicarii cu angajatorul/clientul etc.. 

3. Prima impresie. Impactul asupra comunicării

4. Clasificarea tipurilor de comunicare

5. Comunicare verbală.

6. Stiluri de comunicare: agresiv, asertiv și pasiv

7. Discursul argumentativ
8. Comunicare nonverbală. Limbajul trupului

9. Comunicare paraverbală.

10. Metalimbaj si persuasiune.

11. Puterea în comunicare.

12.Tehnica negocierii.

13. Comunicare eficienta. Comunicarea la nivel de grup.

Conversatie euristica 

Explicatie. Joc didactic. 

Demonstratie 

Brainstorming 

Problematizare 

Exercitiu. Explicatie. 

Dezbatere 

Modelare 
Conversatie  

Joc didactic 

Explicatie. Exemplificare 

Aplicatie practica 

Conversatie. Modelare. 

Problematizate. Cubul. 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 
1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

2 seminarii 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Vasile Dâncu, 2001 – Comunicare simbolică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

2. Tunde, Giurgiuman, Ioana Roman, 2003, Comunicarea umană, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca

Bibliografie Facultativa: 

1. Peretti, André de, Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2001

2. Van Cuillenburg, JJ., Scholten, O., Noomen, G.W., Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000

3. Andersen, Peter A. Limbajul trupului. Bucuresti, Editura Teora, 2006.

4. Atkinson, Robert. Povestea vietii: interviul. Iasi, Editura Polirom, 2006.

5. Belding, Shaun. Cum sa faci fata unui sef dificil. Iasi, Editura Polirom, 2006.

6. Cameron, Milton. Arta de a-l asculta pe celalalt: secretele unei comunicari reusite. Iasi, Editura Polirom, 2006.

7. Cameron, Milton. Comunicarea prin gesturi si atitudini: cum sa inveti limbajul trupului. Iasi, Editura Polirom, 2005.

8. Hogan, Kevin; Stubbs, Ron. Depaseste cele 8 obstacole din calea comunicarii. Bucuresti, Editura Amaltea, 2006.
9. King, Larry. Secretele comunicarii: cum sa comunici cu oricine, oricand si oriunde. Bucuresti, Editura Amaltea, 2004.

10. Smith, Catherine F. Writing public policy: a practical guide to comminicating in the policy-making process /Stil

administrativ public: ghid practic de comunicare in administratie. New York, Editura Oxford University Press, 2005. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunitaţilor epistemice,

asociaţilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la simpozioane si conferinte nationale si 

internationale. 

10. Evaluare

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

Pondere din 
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nota finala 

10.4. Curs Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare 

Asimilarea normelor deontologice ale 

comunicarii 

Dezvoltarea capacitătilor de comunicare 
Formarea şi utilizarea unui limbaj  adecvat 

disciplinei. 

Cunoasterea stilurilor de comunicare 

Factorii care eficienta comunicarii 

Investigarea unor aspecte noi ale 

procesului comunicarii 

Cunoasterea notiunilor fundamentale de: 

comunicare, comunicare verbala, 

comunicare nonverbala, comunicare 

paraverbala si corelarea acestora intr-un tot 

unitar. 

Verificare 

scrisa 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Recunoasterea impactului primei impresii 

in comunicare 
Tehnici de negociere 

Tehnici de aplanare a conflictului 

Tehnici de comunicare persuasiva 

Cunoasterea mealimbajului 

Tehnici de manipulare 

Puterea in comunicare 

Portofoliu 30% 

10.6. Standard minim de performanţa 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin cursuri si seminarii la nivel acceptabil. Intocmirea portofoliului 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 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completarii 

04.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Ioana Roman 

Titular lucrari laborator/seminarii 

 Conf. dr. Ioana Roman 

Data avizarii în 

departament 

11.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 

........................................ 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207030219 

FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Institutia de invatamânt superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Masuratori terestre si stiinte exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori Terestre si Cadastru (MTC) 

1.7. Forma de invatamânt IF 

2. Date despre disciplina

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Orientare in cariera 

2.2. Titularul activitatilor de curs Conf. dr. Ioana Roman 

2.3. Titularul activitatilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. dr. Ioana Roman 

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

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

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

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competente Studentul trebuie sa-si identifice nevoile de formare profesionala pe baza carora sa conceapa un 
plan de dezvoltare profesionala. 

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a cursului Cursul este interactiv, axat pe metode moderne de predare-invatare, astfel studentii 

au posibilitatea de a-si aduce aportul la deducerea activa a cunostintelor. Pe durata 

cursului activitatile desfasurate vor fi atat frontale cat si pe grupe, deoarece este un 

curs cu caracter aplicativ. 

Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 

Pe durata cursului telefoanele vor fi puse pe silentios pentru a nu deranja sau 

intrerupe activitatea. 

5.2. de desfasurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

In cadrul orelor de seminar activitatea se desfasoara pe grupe de studenti sau 

individual in functie de cerintele temei abordate. Grupele sunt constituite din 2-4 

3.1. Numar de ore pe saptamâna– 

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

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

Distributia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 2 

3.4.2. Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 2 

3.4.3. Pregatire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii si eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinari 1 

3.4.6. Alte activitati 1 

3.7. Total ore studiu individual 8 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numarul de credite4 2 
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studenti si vor ramane stabile pe toata perioada desfasurarii activitatii de seminar. 

Studentii vor studia din materialele xeroxate de profesor precum si din carti - gid 

de Orientare in cariera, caiet de seminar puse la dispozitie din fondul bibliotecii. La 

seminarii prezenta este obligatorie. Disciplina academica se impune pe toata durata 
desfasurarii seminariilor. 

6. Competente specifice acumulate

C
o
m
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et
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p
ro
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Definirea conceptelor, principiilor, teoremelor si metodelor de baza din Orientarea in cariera si aplicarea lor in 

domeniul masuratorilor terestre si a cadastrului și a evaluarii proprietatii imobiliare.   
Identificarea terminologiei de specialitate si descrierea strategiilor de comunicare in functie de problemele 

abordate. 

Cunoasterea termenilor de cariera, ocupatie si profesie precum si a relatiei cu angajatorul sau clientii pentru a 

putea realiza cu succes aplicatii de tipul:  ridicari topografice, cadastrale si alte lucrari ingineresti.  

Explicarea si interpretarea problemelor specifice grupurilor sau indivizilor prin utilizarea cunostintelor de 

bazadin domeniul carierei axata pe ingineria geodezica. 

C
o
m

p
et

en
te

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Soluționarea prin comunicare eficienta a situațiilor problema cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor si a normelor de etica profesionala și promovarea unei atitudini responsabile fata de domeniul 

ingineriei geodezice. 

Aplicarea eficienta a tehnicilor de integrare si relationare la nivel organizational sau de grup profesional in 

conditiile asumarii de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. 
Autoevaluarea nevoii de formare profesionala, de evolutie in /profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite 

si de adaptare la cerintele unei societati dinamice. 
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in 

cadrul echipei. 

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Identificarea capacitilor si competentelor profesionale pe care studentul le detine, 

precum si dezvoltarea nevoii de formare profesionala in scopul insertiei si a 

mentinerii adaptabilitatii la cerintele pietei muncii. 

7.2. Obiectivele specifice Identificarea intereselor de realizarea a carierei in domeniul ingineriei geodezice si 

ancorele carierei; 

Formarea de competente transversale prin studiu interdisciplinar; 

Autoevaluarea obiectiva a potentialului si nevoii de formare profesionala in scopul 
insertiei si a mentinerii adaptabilitatii la cerintele pietei muncii; 

Realizarea un plan de cariera pe termen scurt, mediu si lung; 

Elaborea corecta a unei scrisori de intentie si a unui CV Europass in vederea 

angajarii; 

Descrierea aptitudinilor si rolurilor profesionale specifice domeniului stiintelor 

geodezice; 

Realizarea corecta de analize SWOT pentru oportunitati de cariera in domeniul lor 

de specializare. 

8. Continuturi

8.1.CURS 

Numar  de ore – 14 
1. Prezentarea tematicii. Bibliografie. Introducere in

domeniul stiintei Orientare in cariera. Delimitari 

conceptuale.  

2. Educatia pentru cariera versus Orientarea in cariera.

Definiții ale termenilor de: cariera, profesie, ocupatie. 

3. Învățare eficientă. Tehnici de învățare. Caracteristici,

principii si obiective ale învățării temeinice. 

4. Autocunoastere obiectiva. Personalitatea studentului,

aptitudini si abilitati de baza pentru domeniul geodezic. 

5. Decizia in cariera. Etapele in luarea deciziei.

6. Tipuri de cariera. Ancorele carierei.

7. Stadiile carierei. Exemple. Cum să îmi construiesc
propria carieră? 

8. Scrisoarea de intentie - rolul si modalitatile de

redactare. 

9. Interviul generalitati si modalitati de realizare.

10. Specificul locurilor de munca din domeniul stiintelor

Metode de predare 

Prelegere 

Dezbatere 

Prelegere 

Prelegere combinata cu 

problematizare 

Conversatie euristica 

Prelegere si explicatie 

Prelegere si demonstratie 
Prelegere si exemplificare 

Prelegere si demonstratie 

Prelegere si aplicatie 

Observatii 

1 prelegere si modelare 

1conversatie de tip dezbatere 

1 prelegere si brainstorming 

 1 prelegere / problematizare 

1 conversatie euristica 

1 prelegere / joc didactic 

1 prelegere/demonstratie 
1 prelegere/exemplificare 

 1 prelegere 

1 prelegere 
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geodezice. 

11. Constructia propriei identitati vocationale in

concordanta cu specificul specializarii. 

12. Investigarea caracteristicilor relevante pentru cariera
aleasa. 

13. Identificarea competentelor generale, specifice si

transversale necesare pentru a obtine un loc de munca in 

concordanta cu specializarea. 

14. Factorii decisivi in alegerea carierei.

Prelegere si tehnica 

cadranelor 

Prelegere si organizatorul tip 

cauza efect 
Prelegere si organizator 

grafic de tip problema – 

solutie 

Prelegere 

1 prelegere 

1prelegere/organizatorul tip 

cauza efect 
1prelegere/ organizator 

grafic de tip problema – 

solutie 

1 prelegere 

8.2. LUCRARI    PRACTICE 

Numar  de ore – 14 

1. Cunoasterea auditoriului. Activitati organizatorice.

Tematica seminarii. Test initial axat pe cariera/profesie. 

2. Tehnici de autocunoastere cu aplicatii individuale si

de grup.  

3 Strategii pentru inceputul activitatilor – “spargerea 

ghetii”. Analiza SWOT - cariera in domeniu ingieriei 
geodezice. 

4. Metode de intercunoastere. Aplicatii de grup.

5. Tehnici de învățare. Aplicații, raportul dintre modul

de a învăța și eficiența a ceea ce am învățat. Greseli 

frecvente în abordarea învățării. 

6. Dezvoltarea personala si profesionala: notiuni

introductive, principii, relatia cu planul social și 

profesional. 

7. Stima de sine: factori care influenteaza formarea

stimei de sine. Metode de dezvoltare a stimei de sine. 

8. Identificarea posibilelor locuri de muncă prin inter și
trans-disciplinaritate. 

9. Redactarea de scrisori de intentie pentru diferite locuri

de munca. 

10. Discuti cu specialistii – invitati, persoane cu

cariera/firme in domeniul ingineriei geodezice. 

11. Conceperea de CV-uri pentru diferite locuri de

munca existente pe piata. 

12. Reguli de baza pentru a participa cu success la un

interviu. Exemple. 

13. Cum sa ai propria firma? Firme pentru debutanti.

Documente necesare pentru a-ti crea o firmă. 

Conversatie euristica si de 

tip examinare 

Explicatie. Joc didactic. 

Demonstratie 

Brainstorming 

Problematizare 

Exercitiu. Explicatie. 

Dezbatere 

Modelare 

Conversatie 

Joc didactic 

Explicatie. Exemplificare 

Aplicatie practica 

Conversatie. Modelare. 

Problematizate. Cubul. 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminarii 

1 seminar 

2 seminarii 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Jigau, M. (2007). Consilierea carierei, Compendiu de metode si tehnici, Ed.Sigma, Bucuresti.

2. Miclea, M. (2008). Consiliere si orientare – ghid de educatie pentru cariera, Editura Asociatiei de Stiinte

Cognitive

Bibliografie Facultativa 

1. Baban, A., coord (2001). Consiliere educationala, Ed. Psinet, Cluj Napoca

2. Brown, Duane (2002). Career choice and development, editia a patra, CA: Jossey-Bass

3. Georgescu, M. (2006). Introducere în consilierea psihologica. Bucuresti: Editura Fundatiei România de Mâine.

4. Jigau, M. (2001). Consilierea carierei. Bucuresti: Editura Sigma.

5. Lemeni, G., Miclea, M. (coord.). (2004). Consiliere si orientare. Ghid de educatie pentru cariera. Cluj-Napoca:

Editura ASCR.

6. Schein, Edgar H. (1996). ”Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century”,
The Academy of Management Executives

7. Szilagyi, A.M. (2008). Manualul consultantului în cariera. Iasi: Institutul European.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatilor epistemice,

asociatilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la simpozioane si conferinte nationale si 

internationale. 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finala 

10.4. Curs Dezvoltarea aptitudinilor personale prin 

autocunoastere obiectiva. 
Asimilarea normelor deontologice ale 

orientarii in cariera si implementarea lor in 

domeniul ocupational. 

Dezvoltarea capacitatilor de adaptare la 

cerintele de pe piata fortelor de munca. 

Cunoasterea si diferentierea conceptelor: 

ocupatie, cariera si profesie. 

Factorii de personalitate decisivi in 

alegerea profesiei. 

Intocmirea de analize SWOT privind 

profesia aleasa. 

Verificare 

pe parcurs 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Investigarea unor aspecte noi ale planului 

socio-economic si documentatia pe care o 
implica constituirea unei firme. 

Redactarea corecta a scrisorii de intentie. 

Redactarea corecta a unui CV. 

Tehnici de interviu. 

Factorii decisivi in alegerea unui loc de 

munca. 

Luarea corecta a deciziei respectand 

etapele studiate. 

Conceperea unui plan de activitate in 

domeniul specializarii pe termen scurt, 

mediu si lung. 

Portofoliu 30% 

10.6. Standard minim de performanta 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin cursuri si seminarii la nivel acceptabil. Intocmirea portofoliului 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 completarii 

04.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. Ioana Roman 

Titular lucrari laborator/seminarii 

 Conf. dr. Ioana Roman 

Data avizarii în 

departament 

11.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________               Formular USAMV 0207030320 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 
1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei CONDUCERE AUTO 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs Asist.dr.ing Valentin Dan Crisan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Asist.dr.ing Valentin Dan Crisan 
2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 5 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DF 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Baza energetica, Conducerea tractorului 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionarea si conducerea tractorului 

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

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 
continutului din fisa disciplinei 

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

3.4.Total ore din planul de 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 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 
3.4.4.Tutoriala 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi 
3.7. Total ore studiu individual 2 
3.8. Total ore pe semestru 30 
3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca  limbajul  specific pentru disciplina Conducere auto 
Sa cunoasca regulile de circulatie 
Sa inteleaga functionarea unui motor cu ardere interna 
Sa recunoasca principalele parti componente ale unui autovehicul 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Însuşirea cunoştinţelor practice în vederea obţinerii permisului de conducere 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca cunostinţelor teoretice şi practice în vederea obţinerii 
permisului de conducere auto  pentru una din categoriile B, C, CE 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga codul rutier si regulile de circulatie pentru a putea circula pe 
drumurile publice 
Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea unui bun conducator auto 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Reţeaua rutieră. Mijloace de dirijare a circulaţiei 
Condiţii tehnice obligatorii pentru autovehicule 
Obligaţiile şi interzicerile conducătoruli auto. Circulaţia 
în intersecţii 
Prioritatea de trecere. Depăşirea vehiculelor 
Oprirea voluntară şi staţionarea. Întoarcerea şi mersul 
înapoi 
Înmatricularea autovehiculelor, radierea şi permisul de 
conducere.Infracţiuni şi contravenţii la regimul 
circulaţiei.  
Primul ajutor 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 
2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Cunoaşterea indicatoarelor rutiere, a marcajelor, 
semnalelor şi semnalele agentului de circulaţie 
Identificarea indicilor utili în trafic, anticiparea acestora 
în faţă, în spate, drumul şi mediul, ceilalţi participanţi la 
trafic 
Utilizarea tuturor comenzilor autovehiculului, 
coordonarea şi cursivitatea manevrelor 
Adaptarea vitezei la diferite situaţii din trafic 
Alegerea benzilor de circulaţie în cazul circulaţiei în 
intersecţii dirijate şi nedirijate. Circulaţia în cazul 
existenţei în trafic a tramvaielor 
Depăşirea. Drepturi şi obligaţii. Tehnica efectuării 
depăşirii, spaţiul necesar depăşirii 
Frânarea. Evaluarea distanţelor de oprire. Aderenta 
Conducerea în condiţii deosebite. Conducerea pe timp 
de noapte, ceaţă precum şi condiţii de aderenţă redusă 

Recunoasterea 
indicatoarelor,marcajelor,etc. 
Identificarea indicilor utili în 
trafic 

Cunoasterea comenzilor 
autovehiculului 
Conducere autovehicul 
Conducere autovehicul 

Conducere autovehicul 

Conducere autovehicul 

Conducere autovehicul 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 
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Chestionare de circulaţie. Rezolvarea acestora în 
vederea promovării examenului pentru obţinerea 
permisului de conducere. 

Rezolvare chestionare 1 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, completata prin OUG. Nr. 
63/2006 şi OUG. Nr. 69/2007 

Regulamentul de aplicare a ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile public

Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Al., si colab. 2003 - Baza enregetica 
Bataga N., si colab., 1995 – Motoare cu ardere interna 

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

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni unde se intalnesc specialisti din domeniul 
mecanic si al  transporturilor. 

10. Evaluare

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea regulilor de circulatie 

Examen scris 60% 

10.5. Seminar/Laborator  Cunoasterea regulilor de circulatie si 
deprinderea competentelor de a putea 
conduce un autovehicul 

Sunt prevazute  4 verificari pe 
parcurs 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei necesare obtinerii permisului de conducere 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 
Asist.dr.ing.Valentin Dan Crisan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Asist.dr.ing.Valentin Dan Crisan 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________               Formular USAMV 0207030321 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 
1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei CONDUCERE AUTO II 
2.2. Titularul activităţilor de curs Asist.dr.ing Valentin Dan Crisan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Asist.dr.ing Valentin Dan Crisan 
2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 6 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 
2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DF 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Baza energetica, Conducerea tractorului 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionarea si conducerea tractorului 

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

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 
continutului din fisa disciplinei 

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

3.4.Total ore din planul de 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 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 
3.4.4.Tutoriala 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi 
3.7. Total ore studiu individual 2 
3.8. Total ore pe semestru 30 
3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca  limbajul  specific pentru disciplina Conducere auto 
Sa cunoasca regulile de circulatie 
Sa inteleaga functionarea unui motor cu ardere interna 
Sa recunoasca principalele parti componente ale unui autovehicul 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Însuşirea cunoştinţelor practice în vederea obţinerii permisului de conducere 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca cunostinţelor teoretice şi practice în vederea obţinerii 
permisului de conducere auto  pentru una din categoriile B, C, CE 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga codul rutier si regulile de circulatie pentru a putea circula pe 
drumurile publice 
Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea unui bun conducator auto 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Autovehicule rutire.Caracteristicile funcţionale şi 
constructive ale motoarelor 
Particularităţile constructive şi funcţionale ale 
mecanismelor motoarelor 
Instalaţiile motoarelor cu ardere internă.Transmisia 
autovehiculelor 
Sisteme de direcţie, frânare ,rulare şi suspensie 
Întreţinerile tehnice ale autovehiculelor 
Reparaţiile autovehiculelor.Exploatarea raţională a 
autovehiculelor 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegeri 

1 prelegeri 

2 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Funcţionarea motorului cu ardere internã. Particularitãţi 
constructive şi funcţionale 
Mecanismele motoarelor cu ardere internã. Elemente 
constructive, materiale,  reglaje, deranjamente şi 
remedieri 
Instalaţiile motoarelor. Particularitãţi constructive,  
reglaje pentru buna funcţionare, deranjamente şi 
remedieri 
Transmisia autovehiculelor. Particularitãţi constructive, 
exploatarea eficientã, reglaje, deranjamente şi remedieri 
Sistemele de direcţie, frânare şi suspensie. Construcţie, 
reglaje, Deranjamente şi remedieri 
Poluarea atmosfericã. Metode de reducere a poluãrii.  

Reglementãri interne şi internaţionale privind poluarea 
mediului ambiant 

Identificare parti motor 

Identificare mecanisme 

Cunoasterea partilor 
componente ale instalatiilor 
motoarelor 
Identificare elemnte 
transmisie autovehicule 
Studiul sistemului de 
directie 

Studiu privind reducera 
poluarii 
Cunoasterea normelor 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

1  lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 
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Sistemul de întreţineri zilnice. Întreţinerile tehnice, 
periodice şi reviziile tehnice 
Sistemul de reparaţii. Reparaţii curente şi reparaţii 
capitale 
Chestionare de mecanică 

prinvind poluarea 
Cunoasterea sistemului de 
intretineri zilnice 
Reparaţii curente 
Chestionare de mecanică 

1 lucrari laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, completata prin OUG. Nr. 
63/2006 şi OUG. Nr. 69/2007 
Regulamentul de aplicare a ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile public 
Bibliografie Facultativă: 
Naghiu Al., si colab. 2003 - Baza energetica 
Bataga N., si colab., 1995 – Motoare cu ardere interna 

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

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni unde se intalnesc specialisti din domeniul 
mecanic si al  transporturilor. 

10. Evaluare

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea regulilor de circulatie Examen scris 60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoasterea regulilor de circulatie si 

deprinderea competentelor de a putea 
conduce un autovehicul 

Sunt prevazute  4 verificari pe 
parcurs 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei necesare obtinerii permisului de conducere 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 
Asist.dr.ing.Valentin Dan Crisan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Asist.dr.ing.Valentin Dan Crisan 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

Director de departament 
Pro. Dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040101 

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 Măsurători Terestre şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TELEDETECŢIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

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

evaluare sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

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

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

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

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

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

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

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

continutului din fisa disciplinei 

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.laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

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

C
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Să cunoască mijloacele moderne de inregistrare de la distanţă a suprafeţei terestre, a principiilor fizice de obţinere 

a imaginilor monospectrale şi multispectrale şi a metodelor moderne de prelucrare a imaginilor de teledetecţie. 
Să cunoască aparatura şi softurile de prelucrare monospectrală şi multispectrală a imaginilorde teledetecţie. 

C
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m

p
et

en
ţe
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Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice  muncii în echipă 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la metodele de cercetare prin 

teledetecţie a suprafeţei terestre şi a metodelor de prelucrare şi interpretare a 

imaginilor de teledetecţie 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească diferitele metode de prelucrare monospectrală şi multispectrală 

a imaginilor de teledetecţie şi abilitatea de a lucra cu aparatura şi cu softurile de 
specialitate. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1. Noţiuni de bază. Teledetecţia: definiţie, principii fizice de

bază, materiale şi surse de energie. Spectrul

electromagnetic: caracteristici.

2. Senzori şi captori de teledetecţie. Senzori de teledetecţie

activi şi pasivi.

3. Categorii de înregistrări fotografice prin teledetecţie.

Înregistrări fotografice. Înregistrări nefotografice.

4. Platforme de teledetecţie. Platforme aeriene. Platforme
spaţiale. Sateliţii şi orbitele de deplasare a acestora

5. Sisteme de teledetecţie şi programe spaţiale

6. Prelucrarea imaginilor înregistrate prin teledetecţie.

Prelucrarea analogică a imaginilor. Prelucrarea digitală a

imaginilor: principii de prelucrare

7. Testarea şi calibrarea captorilor şi senzorilor. Zona test:

scop, mod de utilizare. Mira test: scop, mod de utilizare

8. Aplicaţiile teledetecţiei: în agricultură; în silvicultură; în

geologie; în hidrologie şi oceanografie; în cartografie; în

cadastru etc.

9. Fotointerpretarea imaginilor satelitare. Criterii de
fotointerpretare. Factori ce influenţează calitatea

fotointerpretării. Fotointerpretarea topografică şi

geografică

10. Precizia fotointerpretării şi documente ce se întocmesc

în urma fotointerpretării

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 Prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 Prelegere 

2 Prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 Prelegere 

1 Prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Aplicaţii practice de operare cu funcţiile meniurilor softurilor de

prelucrare digitală a imaginilor de teledetecţie

2. Descărcarea, deschiderea, salvarea și decuparea  imaginilor satelitare

3. Histograma imaginii, examinarea imaginilor satelitare înregistrate pe

benzi

4. Ameliorarea imaginilor satelitare prin egalizarea histogramei
5. Separarea/combinarea canalelor într-o imagine color și negativarea

imaginilor

6. Operații cu imagini multispectrale

7. Detectarea contururilor detaliilor topografice în imaginile digitale prin

filtrare

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

4 ore 

2 ore 
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8. Georeferențierea imaginilor

9. Aplicaţii practice de actualizare a hărţii topografice şi a planului

topografic pe baza imaginilor de teledetecţie

10. Clasificarea supervizată/nesupervizată a imaginilor

11. Clasificarea vegetației pe baza indicelui NDVI

2 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie:â 
Pentru teorie: 

1. Toderaş T., Dragomir V., (2002), Teledetecţie şi fotointerpretare, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu

2. Zegheru N. şi Albotă M., (1982), Teledetecţia şi aplicaţiile ei, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti

3. Zegheru N. şi Albotă M., (1979), Introducere în teledetecţie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.
4. Oprescu N. şi colab, (1974), Fotogrammetrie, fotointerpretare şi teledetecţie, Secţiunea a II,  Manualul

Inginerului Geodez, Ed. Tehnică, Bucureşti. 

5. Notite de curs
Pentru lucrări: 

1. Imbroane Al. Mircea, Moore David (1999), Iniţiere în GIS şi teledetecţie, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-

Napoca.

Bibliografie Facultativă: 

6. Dragomir V., (1995), Teledetecţie şi fotointerpretare, Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu.

7. Albotă M., (1973), Câteva consideraţii cu privire la realizarea poligoanelor experimentale

 în vederea calibrării datelor aerospaţiale, Ed. DTM, Bucureşti 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele asociaţiei profesionale şi ale angajatorilor. 

10. Evaluare

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, 

problematizarea şi învăţarea prin 
descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă  

Examen scris 70% 

10.5. Laborator Muncă individuală şi de echipă, 

metoda conversaţiei, problematizarea 

şi învăţarea prin descoperire, 

principiul legării teoriei de practică, 

metoda interactivă 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta 

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

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

 08.09.2020 

Titular curs 

Conf.univ. dr.ing. Tudor Sălăgean 
Titular lucrări laborator/seminarii 
Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040102 

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 Măsurători terestre şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Topografie inginerească II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Sumativǎ 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie inginerească I,Geodezie satelitară, Măsurători subterane,Construcţii hidrotehnice şi 
îmbunătăţiri funciare 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunoştinţe minime privind ridicările topografice , prelucrările 

masurătorilor geodezice şi a modului de amplasare pentru diferitele construcţii industriale şi 

civile 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului La sfârsitul pledoariei si pe durata desfăşurării cursului, studentii pot adresa 

intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Nu sunt tolerate activităţi colaterale pe durata desfăşurări pledoariei. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor practice fiecare student va studia materialele, 

aparatele şi instrumentele topografice puse la dispoziţie şi descrise în 

îndrumătoarele tehnice ale acestora. 

Pe toată durata desfăşurării orelor de lucrări practice se impune menţinerea 

disciplinei academice. 
În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

conținutul acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

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 suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren în cadrul 

reţelelor topografice create în scop didactic. 

15 

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren. 14 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 55 

3.8. Total ore pe semestru 111 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Să îşi însuşească cunoştinţele teoretice şi practice privind proiectarea şi trasarea axelor la construcţii  

Să cunoască modul de utilizare a instrumentelor şi  aparaturii din dotare,  pentru lucrările de ridicare şi trasare 
topografică 

Să îşi insuseasca deprinderile practice pentru trasarea diferitelor obiective industriale şi civile  

Să stăpanească metodele de aplicare pe teren  a punctelor caracteristice proiectate pe planul de trasare. 

Să cunoască modul de trasare a căilor de comunicaţii terestre. 

Să cunoască modul de trasare a infrastructurii podurilor 

C
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m
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Să demonstreze capacitatea de a  crea o reţea topografică de trasare. 
Să poată gândi si dezvolta proiecte privind înfiinţarea unor obiective agricole şi silvice.  

Să poată gandi activitati  stiintifice referitoare la îmbunătăţirea  modului de trasare a construcţiilor.  

Să aibă  preocupare continuâ pentru  perfecţionarea profesională si  pentru realizarea unei bune documentaţii 

topo- geodezice. 

Sa participe la activitatile topo-ingineresti din bazele de cercetare ale universităţii. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele teoretice şi practice privind proiectarea şi 

executarea diferitelor obiective de construcţii la nivelul exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleagă importanţa aplicativă a disciplinei şi legătura acesteia  cu celelalte 

discipline specifice măsurătorilor terestre. 

Să poată interpreta un plan topografic de trasare. 

Să cunoască condiţiile de lucru pentru încadrarea în toleranţele impuse de 

trasare. 

Sa cunoasca  importanţa aplicării corecte a metodelor de trasare specifice 

topografiei inginereşti. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

  Trasarea construcţiilor civile şi industriale 

Prroiectarea reţelei de construcţie 

Proiectarea reţelei altimetrice 

Trasarea axelor construcţiilor 

Trasarea axelor pe împrejmuiri 

Trasarea fundaţiilor 

Trasarea cotelor la fundaţii şi planşee 

     Trasarea halelor industriale      

Trasarea platformelor orizontale si inclinate 

 Trasarea unei platforme orizontale la cota medie
a terenului.

 Trasarea unei platforme orizontale la cota

proiectată.

 Trasarea platformelor înclinate.

Trasarea curbelor circulare pe orizontală şi pe 

verticală a căilor de comunicaţii 

• Trasarea punctelor principale ale curbelor de

racordare; 

• Trasarea în detaliu a curbelor de racordare prin:

- metoda coordonatelor rectangulare pe 
tangentă cu ordonate sau abscise egale; 

- metoda polară; 

- metoda coardelor prelungite; 

- metoda coordonatelor rectangulare pe coardă. 

Determinarea profilelor longitudinale şi transversale 

la căile de comunicaţie 

• Calculul amprizei în debleu pe un teren orizontal şi pe

un teren înclinat; 

• Calculul amprizei în rambleu  pe un teren orizontal şi

pe un teren înclinat. 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

2 prelegeri 

1prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 



3 

 Determinarea lungimii podurilor 

•Calculul lungimii podurilor prin metoda geometrică şi

prin măsurare directă; 

•Metoda paralactică şi trigonometrică de determinare a
lungimii podului. 

Trasarea centrelor infrastructurii la poduri 
•Transmiterea cotelor prin nivelment dublu geometric;

•Transmiterea cotelor prin nivelment trigonometric şi

hidrostatic. 

 Lucrări topografice pentru proiectarea şi trasarea 

construcţiilor hidrotehnice 

• Reţeaua de sprijin pentru ridicarea topografică a văii

râului; 

• Trasarea pe teren a axelor principale pentru

construcţiile hidrotehnice şi hidroameliorative. 

Trasarea barajelor în arc de cerc şi a unui canal de 

pantă dată 

Trasarea barajelor de greutate 

• Baraje de anrocamente;

• Baraje de pământ;

• Trasarea ecluzelor.

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Trasarea axelor la construcţii: 

  - faţă de punctele reţelei de trasare; 

  - faţă de axele materializate pe teren. 

Trasarea axelor proiectate ale constructiilor pe 
împrejmuiri: 

 -imprejmuiri continui şi discontinui; 

 -materializarea la sol a axelor 

Trasarea cotelor la fundaţii şi planşee: 

 - prin nivelment geometric de la mijloc; 

    - aplicând metoda citirilor simultane. 

Trasarea pe teren a platformelor orizontale si înclinate: 

- la cota medie ponderată; 

- la cota proiectată.  

Întocmirea fişei de gabaritaj pentru canalele de irigeţie şi 

desecare.  

Trasarea pe teren a axei proiectate pentru o cale de 
comunicaţie 

 Aplicaţii privind trasarea punctelor principale ale 

curbelor de racordare: 

 - când vărful de unghi „V“ este accesibil; 

 - când vârful de unghi  „V” este inaccesibil. 

 Aplicaţii privind trasarea în detaliu a curbelor de 

racordare: 

     - prin metoda coordonatelor rectangulare pe tangentă 

cu abscise şi arce egale; 

 -  prin metoda polară. 

 Lucrări topografice executate în vederea trasării 
canalelor pentru evacuarea şi reţinerea apelor scurse pe 

versanţi şi pentru trasarea teraselor. 

 Trasarea pe teren a axelor construcţiilor hidrotehnice 

• Trasarea punctului fundamental „F”

• Trasarea lamelei în timpul execuţiei.

Prezentare în lab.şi teren 

Prezentare în laborator 

Prezentare în laborator 

Prezentare în lab.şi teren 

Prezentare în laborator 

Prezentare în laborator 

Prezentare în laborator 

Prezentare în lab.şi teren 

Prezentare în laborator 

Prezentare în laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrari laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. N. Cristescu (1978) – Topografie inginerească, Ed.did.şi ped. Bucureşti
2. C.Coşarcă    (2003) – Topografie inginerească, Ed.Matrix Rom Bucureşti
3. N.Pop M.Ortelecan (2005) – Topografie inginerească Curs , Ed.Academic Pres Cluj-Napoca

Bibliografie Facultativă 

1. P. Ionescu, M. Rădulescu(1975) – Topografie Generală şi inginerească, Ed.did.şi ped. Bucureşti
2. M. Ortelecan şi colab.(1999) – Trasarea lucrărilor miniere, Ed. Infomin Deva
3. I.N. Leu, V. Budiu, Ana Ciotlăuş etc.(2002) – Topografie Generală şi inginerească , Ed. Did.şi ped. R.A. Bucureşti
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi conţinutului cursului,cu cele mai actuale teme şi probleme din domeniul 

măsurătorilor terestre cadrele didactice şi studenţii participă anual la întâlnirea cu specialiştii din domeniu în cadrul 

Simpzionului GeoCAD precum şi la reuniunile de sesiuni ştiinţifice din cadrul universităţii noastre. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs   Însuşirea problemelor privind: 

   - modul de trasare a construcţiilor 

civile şi industriale;  

   - trasarea şi îndesirea curbelor 

circulare 
   - proiectarea şi trasarea 

construcşiilor hidrotehnice. 

Examen  

Oral  pe platforma Google meet 70% 

10.5. Laborator Stăpânirea cunoştinţelor teoretice şi 

practice cu privire la:  

- trasarea axelor pentru 

consurucţiile proiectate; 

- trasarea cotelor la fundaţii 

şi planşee; 

- modul de trasare  pentru 

axele traseelor căilor de 

comunicaţie; 
- trasarea  construcţiilor 

hidrotehnice. 

 O verificare pe parcurs 

constând dintr-o probă scrisă şi 

o probă aplicativă pe teren

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea informaţiei stiinţifice transmisă prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de 

trecere la verificarea pe parcurs şi la proba aplicativă este condiţie de promovabilitate. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

 08.09 2020 
Titular curs 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Titular lucrări laborator 

 Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

 Prof. univ. dr.  Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV    0207040103 

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 Măsurători Terestre şi Stiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Topografie inginerească - proiect 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de  proiect Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 
1 2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

 P 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie generală, Instrumente geodezice şi metode de măsurare, Geodezie, Topografie 
inginerească  etc. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoştinţe minime privind ridicările și trasările topografice, precum şi 

asupra modului de  prelucrare a  măsurătorilor geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a proiectului PC; Reţea de calculatoare, minicalculatoare electronice, aparate si instrumente 

topografice adecvate temei proiectului 

În cazul realizării lucrărilor din cadrul proictului utilizând platformele online de 

predare conținutul acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa 

disciplinei. 

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 invatamant 28 din care: 3.5.curs - 3.6. proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren în cadrul 

reţelelor topografice create în scop didactic. 

17 

3.4.3. Pregătire laboratoare, referate, prelucrări de date culese din teren, prelucrarea unor valori topografice 
obținute prin simulare etc. 

19 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 59 

3.8. Total ore pe semestru 87 

3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Să cunoască terminologia specifică domeniului de Inginerie Geodezică 
Să îşi însuşească cunoştinţele teoretice şi practice privind proiectarea şi trasarea elementelor de bază din 

Topografia inginerească (direcţii lungimi cote şi distanţe înclinate).  

Să cunoască modul de utilizare a instrumentelor şi  aparaturii din dotare,  pentru lucrările de trasare. 

Să isi însuseasca deprinderile practice pentru trasarea diferitelor obiective industriale şi civile. 

Să stăpanească metodele de aplicare pe teren  a punctelor caracteristice de pe planul de trasare. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să demonstreze capacitatea de a  crea o reţea topografică de trasare. 

Să poată dezvolta proiecte privind înfiinţarea unor obiective agricole şi silvice.  

Să poată gandi activitati  stiintifice referitoare la îmbunătăţirea  modului de trasare a construcţiilor.  

Să demonstreze preocupare privind perfectionarea profesională pentru realizarea unei bune documentaţii 

geodezo-topografice. 

Sa participe la activitatile topografice din bazele de cercetare ale universităţii. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Este ca studentul sa-si însusească cunoștintele teoretice şi practice privind 

proiectarea şi executarea diferitelor obiective de construcţii la nivelul 

exigentelor  actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleagă importanţa aplicativă a disciplinei şi legătura acesteia  cu celelalte 

discipline specifice măsurătorilor terestre. 

Să poată interpreta un plan sau hartă topografică. 

Să cunoască condiţiile de lucru pentru încadrarea în toleranţele impuse de 

trasare. 

Sa cunoasca  importanţa aplicării corecte a metodelor de trasare specifice 

topografiei inginereşti. 

8. Conţinuturi

8.1. Curs 

 Nu este cazul 

, 

Metode de predare Observaţii 

8.2. Proiect 

Număr  de ore – 28 

1. Tema proiectului: ”Proiectarea si trasarea unei

Retele Topografice de Constructii

2. Trasarea pe teren a unei platforme înclinate pentru

un poligon din cadrul R.T.C.

3. Calcule privind stabilirea lungimii maxime a laturii
R.T.C. si determinarea coordonatelor punctelor

retelei în sistem local.

4. Alegerea bazei Retelei Topografice de constructii si

tratarea acesteia pe teren

5. Tratarea provizorie a punctelor R.T.C. proiectate si

determinarea abaterilor standard de măsurare a

unghiurilor si laturilor din reteaua trasată provizoriu

6. Efectuarea măsurătorilor în R.T.C. trasată

provizoriu si compensarea acestora utilizând

procedeul măsurătorilor conditionate

7. Calculul si aplicarea pe teren a reducțiilor din cadrul

R.T.C.
8. Trasarea definitivă a punctelor Rețelei Topografice

de Construcție

9. Predarea si sustinerea proiectului.

Expunere, aplicaţii practice 

 1 laborator 

 2 laboratoare 

 (sală+teren) 

 1  laboratoare 

 2 laboratoare 

 1 laborator 

 4  laboratoare 

  1 laborator 

 1 laborator 

 1 laborator 
Bibliografie obligatorie 

 1 .N. Cristescu (1978) – Topografie inginerească. Ed. did și ped.București 

2. C. Coșarcă (2003) – Topografie inginerească. Ed. Matrix Rom București
3. N. Pop  M. Ortelecan (2005) –Topografie inginerească Curs. Ed.Academic Pres Cluj-Napoca

Bibliografie facultativă 
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1. P. Ionescu, M. Rădulescu(1975) – Topografie Generală şi inginerească, Ed.did.şi ped. Bucureşti
2. M. Ortelecan şi colab.(1999) – Trasarea lucrărilor miniere, Ed. Infomin Deva
3. I.N. Leu, V. Budiu, Ana Ciotlăuş etc.(2002) – Topografie Generală şi inginerească , Ed. Did.şi ped. R.A. Bucureşti

4. C. Cosarcă, P.I. Dragomir si colab (2014) – Măsurători geodezice ingineresti, Ed. Conspress Bucuresti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi conţinutului cursului,cu cele mai actuale teme şi probleme din domeniul 

măsurătorilor terestre cadrele didactice şi studenţii participă anual la întâlnirea cu specialiştii din domeniu în cadrul 

Simpzionului GeoCAD precum şi la reuniunile de sesiuni ştiinţifice din cadrul universităţii noastre. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Nu este cazul 

 - 
 - 

10.5. 

Proiect 

 - capacitatea  de utilizare a 

terminologiei şi limbajului specific 

topografiei inginereşti 

- activitatea de la laborator 
- participarea activă la lucrările 

aplicative din teren şi laborator 

- abilitatea de a prelua date 

topografice de pe plan şi a le trasa pe 

teren 

 - două testări periodice 

- proiect individual 

- examinare orală online 

20% 

30% 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea informaţiei stiinţifice transmisă prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs şi la proba aplicativă este condiţie de promovabilitate. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09 2020 

Titular curs 

 - 

Titular  proiect 

 Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

  Prof. univ. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040104 

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 Măsurători  Terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei  Măsurători subterane 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ. dr. Nicolae Pop 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf.univ. dr. Nicolae Pop 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Sumativă 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Măsurători inginerești , Geodezie, Cartografie matematica 

4.2. de competenţe Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  reţele geodezice si 

topografice subterane 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. 

În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul acestora se 

va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

 Laboratoare – calculatoare dotate cu:  Soft-uri specializate, Aparatura tehnică de 

specialitate (Scanner, Planseta magnetica, Digitizoare). 

În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare conținutul 
acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 116 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Cunoştinţe teoretice 
(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 
formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 
realizarea reţelelor geodezice spaţiale 

C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 
matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 
unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 
suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
calculul preciziilor. 
C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 

şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a rezultatelor 
obţinute. 
C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 
informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii  etc.). 

Competenţe transversale - Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice. 
- 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR aferente Masuratorilor Subterane 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei masuratori 
subterane potrivite pentru un anumit scop; 
- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării corecte a 
problemelor tipice masuratorilor subterane în care au fost executate sau se execută lucrări 
topografice, fotogrametrice sau hărţi topografice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS -  Număr  de ore: 28 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 
Obs. 

1 Elemente introductive. Sistemul de referinta minier. Elemente topografice de bază. Reţele 

geodezice şi geo-topografice de sprijin la suprafata Produse topografice în format grafic 

(analogic). 
P

re
le

g
er

i 
- 

d
is

cu
ţi

i 

2 

2 Marcarea si semnalizarea punctelor in subteran. Executarea staţiilor topografice şi 

efectuarea măsurătorilor în subteran. Instrumente geotopografice şi măsurători de bază. 

2 

3 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Joncţiunea prin radiere 2 

4 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin „aliniere forţată” 2 

5 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Triunghi de legatura. 2 

6 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Patrulater de legatura 

si prin Intersectii 

2 

7 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice constrânsă între două 

puncte fixe şi două orientări fixe 

2 

8 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice Flotante 2 

9 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice Miniere 2 

10 Reţele  poligonale  subterane. Compensarea  reţelelor  de  sprijin  din  subteran prin metoda 

punctelor  nodale 

2 

11. Ridicarea detaliilor planimetrice in subteran. 2 

12 Transmiterea cotelor în subteran. Nivelmentul subteran 2 

13 Ridicarea detaliilor nivelitice in subteran 2 

14 Consideraţii asupra proiectării străpungerilor din punct de vedere  al preciziilor 2 

Total 28 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr de ore – 28  
Metode 

de predare 

Nr. De 

ore 
Observaţii 
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1 Elemente introductive. Sistemul de referinta minier. Elemente topografice de bază. 

Reţele geodezice şi geo-topografice de sprijin la suprafata Produse topografice în 
format grafic (analogic). 

Aplicatii 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 Marcarea si semnalizarea punctelor in subteran. Executarea staţiilor topografice şi 

efectuarea măsurătorilor în subteran. Instrumente geotopografice şi măsurători de 

bază. 

3 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Joncţiunea prin 

radiere 

4 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin „aliniere 

forţată” 

5 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Triunghi de 

legatura. 

6 Transmiterea sistemului de referinta de la suprafata in subteran prin Patrulater de 

legatura si prin Intersectii 

7 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice constrânsă între 

două puncte fixe şi două orientări fixe 

8 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice Flotante 

9 Reţele de sprijin in subteran. Rezolvarea Poligonaţiei Planimetrice Miniere 

10 Reţele  poligonale  subterane. Compensarea  reţelelor  de  sprijin  din  subteran prin 

metoda  punctelor  nodale 

11 Ridicarea detaliilor planimetrice in subteran. 2 

12 Transmiterea cotelor în subteran. Nivelmentul subteran 2 

13 Ridicarea detaliilor nivelitice in subteran 2 

14 Consideraţii asupra proiectării străpungerilor din punct de vedere  al preciziilor 2 

Total 28 

Bibliografie Obligatorie: 

1. ***., Manualul Inginerului Geodez- Vol III, Editura Tehnica,  Bucuresti 1974

2. DIMA,N., s.a.. –Topografie generala si Elemente de Topografie Miniera, Editura UNIVERSITAS Petrosani, 2005

3. ORTELECAN, M. , PALAMARIU, M., JURCA, T.- Trasarea Lucrarilor Miniere, Editura INFOMIN Deva 1999.

4. PALAMARIU, M., s.a – Topografie Subterana-Indrumator de lucrari aplicative, Editura RISOPRINT Cluj-

Napoca, 2009. 

5. Pop N. , Ortelecan M. – Topografie inginerească – Editura AcademicPres Cluj-Napoca, 2005.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geografice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala Examen oral online 60% 

Verificare pe parcurs Test 20% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - obligatorie) DO 

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 
08.09.2020 

Titular curs 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Titular lucrări laborator 

Conf. univ. dr. Nicolae Pop 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. univ. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________      Formular USAMV 0207040105 

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 Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4. Domeniul de studii Geodezie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Marcel DÎRJA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Adela HOBLE 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare Colocviu 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie; Pedologie și bonitare cadastrală; Hidrografie și hidrologie general 

4.2. de competenţe Ridicarea în plan a terenului; Reprezentarea reliefului pe plan; Interpretarea planurilor și 

hărților; Întocmire profil longitudinal; Întocmire profil transversal; Descrierea bazinului 

hidrografic – măsurători și determinări specifice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare la proiectarea 
și exploatarea sistemelor hidroameliorative. Studentul are obligativitatea de a nota 

aspectele referitoare la dimensionarea construcțiilor hidrotehnice. Vor fi respectate 

regulile de conduită universitară stabilite prin regulamente interne sau generale. 

Activitatea didactică fiind defășurată online, metodele de predare se adaptează 

platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Se va face o prezentarea teoretică a temei lucrării. Studentul are obligativitatea să 

pregătească un conspect privind tema lucrării, în baza căruia se va lua în 

considerare notarea lui ca fiind prezent, respectiv recuperarea absenței(lor). În 

cazul lucrărilor practice unde sunt preconizate activități de reprezentare grafică și 

note de calcul, studentul va folosi instrumentele specifice. Pentru transmiterea 

informațiilor se vor utiliza prezentări în format PowerPoint, Excel, Word sau CAD. 

La laborator se va pune accentul pe activitatea individuală desfășurată onsite. În 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

3.4.4.Tutoriala - 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 78 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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cazul în care activitatea se va desfășura online, metodele de învățare vor fi adaptate 

platformelor utilizate.   

6. Competenţe specifice acumulate

C
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ţe
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Să cunoască și să înțeleagă limbajului specific utilizat în hidrotehnică; 

Să explice și să interpreteze datele specificice studiilor necesare în proiectarea și exploatarea construcțiilor 

hidrotehnice, respectiv dimensionarea elementelor componente diferitelor lucrări de hidrotehnică; 

Să aplice principiile și metodele pentru rezolvarea problemelor specifice conservării solului; 
Să aprecieze proceselor tehnologice pentru executarea lucrărilor de conservare a solului; 

Să elaborezea notele de calcul și reprezentările grafice utilizate în proiectarea și dimensionarea lucrărilor și a 

construcțiilor hidrotehnice. 

C
o
m

p
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 Să execute responsabil o analiză a textului științific specific hidrotehnicii; 

Să se familiarizaze cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă, specifice sectorului 

proiectării și exploatării lucrărilor hidrotehnice; 
Să conștientizezea nevoia de formare continuă și de utilizare eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Studiul construcțiilor hidrotehnice utilizate în conservarea solului 

7.2. Obiectivele specifice 1. Prezentarea cadrului în care sunt propuse amenajările antierozionale.

2. Prezentarea amenajărilor antierozionale.

3. Prezentarea măsurilor de regularizare a scurgerilor pe versanți.

4. Prezentarea măsurilor de regularizare a albiilor cursurilor de apă.

5. Prezentarea tehnologiilor de execuție și întreținere a lucrărilor hidrotehnice cu

rol în conservarea solului. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Aspecte generale privind amenajarea bazinelor

hidrografice torențiale și a cursurilor de apă în vederea 

conservării solului. 

2. Conservarea solului și ameliorarea terenurilor erodate.

Clasificarea lucrărilor hidrotehnice de combatere a 

eroziunii solului în adâncime. 

3. Lucrări de stabilizare a unei ravene/torent.

4. Lucrări de consolidare a versanților erodați.

5. Lucrări necesare pentru stăvilirea alunecărilor,

respectiv stabilizarea terenurilor fugitive. 

6. Lucrări de refacere a sprijinului lateral

7. Lucrări de regularizare a scurgerilor de suprafață

8. Lucrări hidrotehnice transversale de retenție

9. Lucrări hidrotehnice transversale de cnsolidare

10. Metode de amplasare a lucrărilor hidrotehnice

transversale 

11. Schema de sarcini pentru baraje - cazuri generale și

particulare de proiectare; ecuații de dimensionare. 

Metode de predare 

Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică.  

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 
Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică și 

analitică. 

Observaţii 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

2 ore 

4 ore 
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Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică și 

analitică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. 

4 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14 

1. Nivelarea și modelarea versanților – amplasarea

canalelor de coastă. 

2. Dimensionarea hidraulică a unei căderi.

3. Amplasarea și dimensionarea lucrărilor transversale.

4. Dimensionarea zidurilor de sprijin.

5. Determinarea capacității de retenție a unui baraj.

6. Dimensionarea și verificarea lucrărilor de amenajare a

ravenelor/torenților. 

7. Dimensionarea barajelor de greutate.

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 
calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul individual 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 
calcul 

Expunere – scheme, 

diagrame, ilustrații. Note de 

calcul 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe = 2 ore  

 Bibliografie Obligatorie: 
Dîrja M, A. Hoble, 2020, Construcții hidrotehnice 1: note de curs; 

Hoble A., M. Dîrja, 2020, Construcții hidrotehnice 1: note de lucrări practice; 
Dîrja M., V. Budiu, Îmbunătăţiri funciare. Combaterea excesului de umiditate pe terenurile agricole, 209 pagini, Editura AcademicPres, Cluj – 

Napoca, 2006; 

Dîrja M., Îmbunătăţiri funciare. Complexul de măsuri şi lucrări pentru combaterea eroziunii solului, 289 pagini, Editura Mediamira, Cluj – Napoca, 

2006, ISBN (10) 973-713-107-X, (13) 978-973-713-107-2. 

Bibliografie Facultativă: 

Mureşan D. şi colab., 1992, Irigaţii, Desecări şi Combaterea Eroziunii Solului, EDP. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil. Consultare caiete de sarcini. Familiarizarea cu sistemul de 

achiziții publice – licitații din domeniul hidrotehnicii.   

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. completitudinea și corectitudinea

cunoștințelor prezentate; 

2. capacitatea de comunicare:

coerență logică, fluență, expresivitate 

și forța de argumentare; 
3. capacitatea de a opera cu

cunoștințele asimilate; 

4. gradul de asimilare a limbajului de

specialitate; 

5. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la curs; frecvența la curs. 

Verificare orală - expunere 

liberă – examen 

60% 

10.5. Seminar/Laborator 1. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 
la laborator; frecvența la laborator; 

2. capacitatea de a aplica în practică,

în contexte diferite, cunoștințele 

asimilate; 

3. capacitatea de analiză;

4. capacitatea de interpretare;

5. originalitatea și creativitatea.

Verificare orală – evaluare pe 

baza activității prestate în cadrul 

laboratorului 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5) și întocmirea notelor de calcul și 

predarea documentațiilor din cadrul temelor de proiect, în termenul stabilit. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. univ. dr. ing. Marcel Dîrja 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef de lucr. dr. peis. Adela Hoble 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV  0207040106 

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 Măsurători terestre și științe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Automatizari tehnici de măsurare și prelucrare a datelor geo-spatiale 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr.  Nicolae POP 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Asist. univ. dr.  Silvia Chiorean 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Cunoașterea noțiunilor elementare de geodezie, calculatoare, topografie și abilități de rezolvare a 

problemelor 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului; 

 Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise; 

 În cazul realizării cursurilor utilizând platformele online de predare conținutul 

acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

- Laborator echipat cu soft-uri specializate prelucrărilor din domeniul geodeziei și 

topografiei; 

- Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a lucrărilor;      

- În cazul realizării lucrărilor practice utilizând platformele online de predare 

conținutul acestora se va adapta pentru respectarea conținutului din fișa disciplinei. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 8 

3.4.5.Examinări 9 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 114 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate
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Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obținute precum și interpretarea 
automată a planurilor topografice tematice. 

Selectarea și evaluarea de software dedicat și mijloace CAD și GIS pentru aplicații inginerești de geodezie, 

topografie, fotogrammetrie, astronomie, cadastru și unele aplicații de proiectare și execuție. 

Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la suprafața de referință, 

compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obținute și calculul preciziilor. 

C
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Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluție în profesie, de dezvoltare a competențelor dobândite și 

de adaptare la cerințele unei societăți dinamice. 

Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor și normelor 

de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile față de domeniul ingineriei geodezice. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Folosirea calculatorului cu programele specifice pentru rezolvarea problemelor 

de geodezie, topografie și cadastru. 

7.2. Obiectivele specifice Obiective de abilitare 

- să aplice principii și metode de bază pentru rezolvarea problemelor 

specifice prelucrării măsurătorilor terestre și să utilizeze adecvat termenii în 

comunicarea profesională; 

- să identifice noțiunile și metodele adecvate unei probleme concrete; 

- să utilizeze calculatorul la rezolvarea problemelor de prelucrare a 

datelor și întocmire a planurilor; 

Obiective de cunoaștere 

- să cunoască modul de întocmire și gestionare a reprezentărilor grafice 
pe calculator; 

- să cunoască și și să utilizeze funcțiile avansate ale programelor de 

calcul pentru eficientizarea calculelor geodezice și pentru prelucrarea mărimilor 

măsurate pe teren 

8. Conţinuturi

8.1.  CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Întocmirea automată a planului cadastral.

2. Automatizarea procesului de preluare a datelor

din teren. 
3. Automatizarea procesului de prelucrare a datelor

culese în teren. 

4. Compensarea automată a rețelelor topo-

geodezice. 

5. Realizarea planurilor și hărților digitale.

6. Transformări de coordonate între diferite

sisteme spațiale. 

7. Automatizarea modului de creare a secțiunilor.

8. Calculul automat al volumelor de terasamente.

9. Modelarea suprafețelor.

Metode de predare 

Prelegeri orale cu ajutorul 

video-proiectorului sau pe 

platforma Google meet 

Observaţii 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

8.2.  LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

1. Întocmirea automată a unui plan cadastral.

2. Preluări de date din echipamentele topografice.

3. Calculul automat al mărimilor specifice

topografiei. 

Exemplificări, dezbateri și 

studii de caz pe calculator și 

cu ajutorul platformei 

Google meet 

2 lucrari 

1 lucrare 

1 lucrare 
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4. Compensarea automată a unor rețele topo-

geodezice. 

5. Realizarea unui plan topografic digital.

6. Studii de caz cu transformări de coordonate între
diferite sisteme spațiale. 

7. Construirea diverselor secțiuni.

8. Studii de caz pe calcul de volume.

9. Modelarea unor suprafețe.

2 lucrări 

2 lucrări 

1 lucrare 

2 lucrări 

2 lucrări 

1 lucrare 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ioel Veres Automatizarea lucrarilor Topo-Geodezice , Ed. Universitas, Petrosani, 2006
2. C.Bofu.-Tehnologia Sistemelor informationale Geografice, Ed.Performantica, Iasi, 2005
***  Manualul inginerului geodez vol II, Ed. Tehnică, București, 1973 

Bibliografie Facultativă: 

1. Johan Neuner, Sisteme de pozitionare globala, Matrix Rom, Buc 2000
2. C.Bofu.C. Chirila- Sistemelor informationale Geografice Cartografierea si Editarea Hartilor, Ed.Tehnopress, Iasi, 2009
3. Tamaioaga Gh. Tamaioaga D, Automatizarea lucrarilor de Cadastru, Ed. Matrix Rom , Bucuresti 2007

4. Dima N., Padure I., Herbei O. –Topografie miniera –Ed.Corvinul Deva 1996
5. Ghitau D. –Geodezie si gravimetrie geodezica, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti 1983

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai 

actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri de lucru cu specialiști din producție și angajatori, 

la worshop-uri sau la schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Gradul de asimilare a cunoștințelor de 

specialitate 

Corectitudinea cunoștințelor 
Test scris prin care se verifică 
cunoștințele teoretice și care 

conține și exerciții 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Capacitatea de a utiliza calculatorul în 

problemele topo-geodezice. 

Capacitatea aplicării practice a 

cunoștințelor acumulate. 

Probă practică 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- însușirea cunoștințelor teoretice de curs; 

- capacitatea de a alege și aplica o metodă de prelucrare adecvată problemei date; 

- cunoașterea termenilor specifici.  

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

 08.09.2020 
Titular curs 

 Conf. univ. dr.  Nicolae POP 

     Titular lucrări laborator 

 Asist. univ. dr.  Silvia Chiorean 

Data avizării în 

departament 

 14.09.2020 

Director de departament 

Prof. univ. dr.  Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040107 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Automatizări, tehnici de măsurare și prelucrare a datelor geo-spațiale 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Dr.ing. Silvia CHIOREAN 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Sumativă 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Geodezie, Teoria prelucrarii marimilor geodezice, Cadastru, Fotogrammetrie 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  lucrarile

geodezice ,topografice si cadastrale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de 

comun  acord cu studentii  

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 
continutului din fisa disciplinei. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 35 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 
formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 
realizarea reţelelor geodezice spaţiale 
C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 
matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 
unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 
suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
calculul preciziilor. 
C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 
şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a rezultatelor 
obţinute. 
C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 

informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii  etc.). 

Competenţe transversale - Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 
domeniul ingineriei geodezice. 
- 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR aferente pentru PRELUCRAREA SI OPTIMIZAREA 

RETELELOR GEODEZICE 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice prin unde potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice prin unde. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 20 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 

Ob

s. 

1. Generalităţi. Proiectarea reţelelor geodezice. Principii de elaborare a proiectului 
reţelelor geodezice. Piesele componente ale proiectului reţelei geodezice. 

P
re

le
g

er
i 

- 
d

is
c
u

ţi
i 

2 

2. Proiectarea reţelelor geodezice. Metode de proiectare a reţelelor geodezice 2 

3. Materializarea în teren a reţelelor geodezice 2 

4. Noţiuni generale de optimizare. Forma matriceală a problemei de programare liniară. 
Problema sistemelor liniare subdimesionate. Problema sistemelor supradimensionate 

2 

5. Funcţii scop şi restricţii la optimizarea reţelelor geodezice 2 

6. Indicatori de precizie locală. Indicatori de precizie globală. Indicatori economici. 2 

7. Categorii  şi  criterii de optimizare. Clasificarea criteriilor de optimizare. 2 

8. Optimizarea datelor iniţiale 2 

9. Optimizarea configuraţiei reţelelor geodezice 2 

10. Optimizarea măsurătorilor aferent reţelelor geodezice. Exemple de elemente optime 
in reţelele geodezice 2 

Total 20 

Bibliografie Obligatorie: 

1. Bălăcescu O.- Optimizarea bazelor geodezice şi topografice utilizate în exploatările miniere la zi, Teză de

doctorat, Petroşani, 2004;

2. Fotescu N.- Contribuţii privind optimizarea construcţiei reţelelor geodezice, Teză de doctorat, ICB,

1979; 

3. Ghiţău D.- Geodezie şi gravimetrie geodezică, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;

4. Moldoveanu, C. -Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare, Editura Matrix Rom,

Bucureşti, 2002;

5. Palamariu, M. -Geodezie, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2006;
6. Palamariu, M. - Cartografie şi Geodezie (Aplicaţii), Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2004;

7. ***  -  Manualul inginerului geodez; 

8. ***  - Instrucţiuni pentru realizarea reţelelor geodezice ale localităţilor, Bucureşti, 1983. 
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8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 10  

Metode 

de 

predare 

Nr. 

De 

ore 

Observaţii 

1 Generalităţi privind proiectarea şi optimizarea reţelelor geodezice. Faza de 
documentare. Analiza materialelor cartografice existente 

Aplica

tii 
4 

6 

5 

5 

2 Proiectarea reţelei geodezice. Recunoaşterea terenului. Materializarea în teren 

a reţelei geodezice. Determinarea coordonatelor punctelor materializate. 

Întocmirea schiţelor de reperaj şi a descrierilor topografice pentru punctele 
reţelei geodezice proiectate 

3 Optimizarea reţelei geodezice. Optimizarea datelor iniţiale. Optimizarea reţelei 

geodezice. Optimizarea configuraţiei reţelelor geodezice 

4 Optimizarea reţelei geodezice. Optimizarea măsurătorilor aferent reţelelor 
geodezice 

Total 20 

Bibliografie Obligatorie: 

9. Bălăcescu O.- Optimizarea bazelor geodezice şi topografice utilizate în exploatările miniere la zi, Teză de

doctorat, Petroşani, 2004;

10. Fotescu N.- Contribuţii privind optimizarea construcţiei reţelelor geodezice, Teză de doctorat, ICB,

1979; 

11. Ghiţău D.- Geodezie şi gravimetrie geodezică, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;

12. Moldoveanu, C. -Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare, Editura Matrix Rom,

Bucureşti, 2002;

13. Palamariu, M. -Geodezie, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2006;

14. Palamariu, M. - Cartografie şi Geodezie (Aplicaţii), Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2004;

15. ***  -  Manualul inginerului geodez; 

16. ***  - Instrucţiuni pentru realizarea reţelelor geodezice ale localităţilor, Bucureşti, 1983. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen oral 75% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 25% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - obligatorie) DO 

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 

4 - Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Dr.ing. Silvia CHIOREAN 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040108 

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 Măsurători terestre și științe exacte 
1.4. Domeniul de studii Inginerie geodezica 
1.5. Ciclul de studii1) Licenta 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 
1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Sisteme informatice în cadastru 
2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucări dr. Diana Ficior 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Șef lucări dr. Diana Ficior 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continu C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Topografie, Instrumente geodezice si metode de masurare, Geodezie, Cadastru 
4.2. de competenţe Studentii trebuie sa aiba cunostinte minime privind ridicările topografice, prelucrarea acestora si 

notiuni de  cadastru general. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrările practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfăşura o  

activitate individuală cu materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina 

academică se impune pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 
casă primite (exemple numerice de calcul). 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.

6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p
et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
o
n

al
e 

Cunoaşterea limbajul specific pentru disciplina de Sisteme informaţionale specifice ale domeniului cadastru 
(cadastre de specialitate). 

Realizarea de sisteme informaţionale în cadastrele de specialitate şi în domeniile de specialitate, precum și 
utilizarea lor pentru lucrări de publicitate imobiliară și pentru evaluarea proprietăţii imobiliare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 8 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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C
o
m

p
et

en
ţe

 
tr

an
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er
sa

le
 

Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competentelor dobândite 

şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la Sisteme informaţionale specifice ale 

domeniului cadastru la nivelul exigenţelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească diferitele cunoştinţe şi metode pentru obţinerea documentelor 

tehnice ale cadastrului general şi ale cadastrelor de specialitate. 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 
1. Sistemul informaţional al fondului agricol. Cadastru

economic agricol. Cadastru juridic agricol.

2. Sistemul informaţional al fondului viticol.

3. Sistemul informaţional al îmbunătăţirilor funciare.

4. Sistemul informaţional al fondului apelor.

5. Sistemul informaţional imobiliar-edilitar.

6. Sistemul informaţional imobiliar-edilitar în localităţi.

7. Sistemul informaţional al fondului minier.

8. Sistemul informaţional al căilor de comunicaţie. Sistem

informaţional al drumurilor publice.

9. Sistemul informaţional al terenurilor cu destinaţie
specială.

10. Sistemul informaţional al transporturilor feroviare. Sistem

informaţional al reţelei de metrou.

11. Sistemul informaţional portuar. Sistem informaţional

aeroportuar.

12. Sistemul informaţional energetic. Sistem informaţional

industrial-petrolier. Sistem informaţional al conductelor

de petrol.
13. Sistemul informaţional arheologic.

Metode de predare 
Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 
2 prelegeri – 4 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

1. Detaşarea suprafeţelor.

2. Aplicaţii practice ale numerotării cadastrale. Tehnici

de bonitare aplicate pe un plan de situaţie.

Identificarea categoriilor de folosinţă ale terenurilor
pe un plan cadastral.

3. Utilizarea aplicaţiei “ GenerareCP.msi“  pentru
crearea fişierelor .cp

4. Realizarea unui sistem informatic specific

domeniului imobiliar-edilitar.

5. Verificarea cunostintelor

lucrari laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

test 

1 lucrare/seminar - 2 ore 

1 lucrare laborator -2 ore 

1 lucrare laborator -2 ore 

1 lucrare laborator -2 ore 

3 lucrari laborator – 6 ore 

1 lucrare laborator -2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Tămăioagă, Gh., Tămăioagă Daniela, 2005, Cadastru general şi cadastrele de specialitate, Editura Matrix

Rom, Bucureşti

2. Leu, I.N., şi colab., 1999, Topografie şi Cadastrul agricol, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

3. Dragomir, P.,şi colab., 1995, Lucrări topografice în cadastru, Editura Matrix Rom SRL, Bucuresti.

4. Ovidiu, Ş., Cadastre de specialitate, 2009, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

Bibliografie Facultativă: 

1. Luca, E., Budiu, V., Kovacs Leontina, 2001, Organizarea teritoriului, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la masa rotundă organizată în cadrul Simpozionului 

Internaţional al USAMV Cluj-Napoca pe probleme de cadastru general, precum şi la întâlniri cu specialişti din cadrul 

OCPI, BCPI Cluj. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. 
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evaluare Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, problematizarea 

şi învăţarea prin descoperire, principiul legării 

teoriei de practică, metoda interactivă  

Examen 60% 

10.5. Laborator În laborator, muncă individuală şi de echipă, 
prelegeri, metoda conversaţiei, problematizarea 

şi învăţarea prin descoperire, principiul legării 

teoriei de practică, metoda interactivă 

Colcviu . 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificarea finală de la laborator este condiţie pentru participarea la examen. 
1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Sef lucrari dr. Diana Ficior 

Titular lucrări de laborator 

Sef lucrari dr. Diana Ficior 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040109 

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 Măsurători Terestre şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
CARTOGRAFIE DIGITALĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, desen topografic şi infografică, cartografie matematică, geodezie 

4.2. de competenţe Cunoștiințe generale de informatică, utilizarea computerului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran şi tablă.  

Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
Sală de laborator cu calculatoare și softuri specifice 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 
continutului din fisa disciplinei 

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 5 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 19 

3.8. Total ore pe semestru 75 

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 C5 Cadastru şi managementul proprietăţilor 
     Realizarea planurilor topografice, de situaţie, de execuţie, cadastrale şi ale reţelelor tehnico-edilitare 

C10 Cadastru şi managementul proprietăţilor 

     Proiectarea, realizarea şi exploatarea bazelor de date şi a sistemelor informaţionale în cadastru, 

managementul proprietăţilor şi în alte domenii. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er
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le

 

CT1. Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice. 

CT2. 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. 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competenţelor 

dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice. 

CT4. Abilităţi de lucru în echipă. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Formarea unor deprinderi practice de creare, analiză şi interpretare a hărţilor în 
format digital 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă noţiunea de hartă, ca principal element de analiză geografică şi evoluţia 

conceptului odată cu evoluţia ştiinţei geografice 
Să-şi însuşească noţiunea de „hartă digitală“, a conceptelor, tehnicilor şi 

programelor ce pot fi utilizate în vederea creării sale 

Să-şi formeze deprinderi de analiză a hărţilor digitale 
Să-şi dezvolte o viziune coerentă asupra învelişului geografic pe baza analizelor 

cartografice 
Să identifice adecvat conceptele specifice limbajului de specialitate utilizat în 

redactarea şi prezentarea unor  hărţi  
Să identifice şi să-şi însuşească terminologia de specialitate 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 
Cartografia digitală – noţiuni introductive (definiţii, 

principii, domenii de aplicabilitate) 

Metode de culegere a datelor (măsurători în teren 

clasice, fotogrammetrie, scanare laser terestră, 

teledetecție, digitizarea hărţilor existente, baze de date 

existente)  

Modele de reprezentare a informaţiei grafice – raster, 

vector, modelul digital al terenului 

Sisteme de proiecție utilizate în cartografia digitală 

Scara produselor cartografice digitale. Georeferențierea 

și integrarea hărților vechi în bazele de date cartografice 
Principiile generalizării cartografice 

Simbolizarea cartografică 

Plasarea textelor 

Variabile grafice 

Metode pentru realizarea hărţilor tematice 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Prezentare generală a softurilor de specialitate utilizate în 

cartografia digitală 

Exploatarea bazelor de date cartografice existe. Metode de 

actualizare a bazelor de date 

Metode de culegere a datelor cartografice 
Exploatarea ortofotoplanurilor obținute prin metode 

fotogrammetrice sau de teledetecție (decupare, 

georeferențiere, vectorizare) 

Întocmirea unor hărţi tematice digitale 

Evaluarea studenţilor privind realizarea lucrărilor practice 

Laborator 

Laborator 

Laborator 
Laborator 

Laborator 

Susţinere orală individuală 

2 ore 

2 ore 

4 ore 
4 ore 

14 ore 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. COTET P. (1954) "Metode de reprezentări cartografice", Edit. Tehnica, Bucuresti,
2. GRIGORE M. (1979) "Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief", Ed.Academiei RSR,Bucureşti,
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3. Man, T., Vescan, I., (2005), Tehnici de cartografie, monitoring şi analiză GIS, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
4. Imbroane, Al. M., Moore, D., (1999), Iniţiere în GIS şi teledetecţie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (cap.

referitor la Integrarea imaginilor satelitare în GIS).

Bibliografie Facultativă: 

1. Bernhardsen, T. (1992), Geographic Information Systems, Viak IT, Arendal.
2. Bonin, S. (1999), Le development de la graphique de 1967-1997, European Journal of Geography.

3. Muehrcke, P., C., J., O. Muehrcke (1980), Map Use: reading, analysis, and interpretation. JP Publications:

Madison, WI

4. Burrough, P. A. (1993), Principles of GIS, Longman Academic Press, London.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei corespunde modului de abordare a acestor subiecte în școala românească 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Corectitudinea şi însuşirea cunoştinţelor

 Capacitatea de a opera cu cunoştinţele

noi asimilate

Examen 

scris 
70% 

10.5. Seminar/Laborator Soluționarea practică, la calculator a unor 
probleme concrete de analiză și executarea 

unor hărți specifice 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 

la verificările pe parcurs este condiţie de 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 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040110 

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 Măsurători Terestre şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
LEGISLATIE FUNCIAR – CADASTRALA 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. Cristian Iederan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucr. dr. Cristian Iederan 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativa 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Drept general 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la normele cadastrului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La seminarii, studenţii desfaşoară o activitate interactivă folosind ca bibliografie 
Monitorul Oficial, metodologii de aplicare a legilor organice, ordinare, ordonanţe, 

hotărâri etc. Disciplina academică se impune pe toata durata de desfăşurare a 

seminariilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 35 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Cunoştinţe privind noţiunile generale de drept 

Familiarizarea cu termenii juridici pentru o mai bună înţelegere instrumentelor juridice 

Competenţe in realizarea diferitelor raporturi juridice în materia contractelor civile 

Cunoştinţe privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al proprietăţii 

Cunoaşterea sistemului normelor juridice şi a practici juridice în domeniul cadastrului şi publicităţii ibobiliare 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor juridice în realizarea sarcinilor profesionale şi 

identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru. Organizarea activităţii de 

cadastru şi publicitate imobiliară. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identificarea oportunităţilor de formare 

continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată (legislaţie naţională şi internaţională, portaluri Internet,  baze de date, cursuri on-

line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal este studierea, clarificarea şi  însuşirea noţiunilor de bază a 

legislaţiei din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare precum şi în 

materie de drept şi procedură funciară, drept funciar, proprietatea asupra 

terenurilor, studierea noţiunilor de publicitate şi evidenţă a drepturilor reale  

imobiliare (cărţi funciare); 

7.2. Obiectivele specifice      Însuşirea de către studenţi a legislaţiei principale  (Legea 7/1996 cu modificările 

ulterioare) şi a legislaţiei secundare (Ordin nr. 633/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate 

imobiliară, Ordin nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi

modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară,

Ordin nr. 535 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea
lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de

persoane fizice şi juridice autorizate, Ordin nr. 536 din 1 octombrie 2001 pentru 

aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru,

fotogrammetrie şi teledetectie, etc.) 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20 

Evidenţa funciară şi publicitate imobiliară  

Sisteme de evidenţa funciară şi publicitate imobiliară 

Organizarea activităţii de cadastru şi publicitate 

imobiliară. ANCPI 

Regimul juridic al cadastrului general 

Normele tehnice ale cadastrului 

Conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 

cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară 

Publicitatea imobiliară. Cartea funciară 

Principiile cărţii funciare 

Acţiunile de carte funciară 

Înscrierile în cartea funciară 

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.  SEMINARII 

Număr  de ore – 20 
Realizarea,  conţinutul şi funcţiile cadastrului general 

Cadastre de specialitate sau sistemele informaţionale 
specifice domeniilor de  activitate 

Documentele tehnice ale cadastrului general 

Clasificarea şi identificarea terenurilor, construcţiilor şi 

proprietarilor 

Executarea, verificarea, recepţia, controlul şi avizarea 

lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, 

fotogrammetrie şi teledetectie 

Organizarea activităţii de publicitate imobiliară. 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 
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Registrul cadastral de publicitate imobiliară al unui 

teritoriu.  

Cartea funciară, noţiune caracteristici, funcţii, obiect, 

structură 
Intabularea, înscrierea provizorie şi notarea 

Înscrierea proprietăţii comune şi a condominiului 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

Explicaţii 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cosma, D. M., 2007, Cartea funciară: procedura de lucru şi organizarea birourilor teritoriale, Ed. Hamangiu,

Bucureşti.

2. Motică, R., A.Trăilescu, 2001, Drept funciar şi publicitate imobiliară, Ed. Praxis Allbeck.

3. Oroian, I, Al. Todea, 2002, Drept funciar şi legislaţia mediului, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.

4. Todea Al. 2010, Legislaţie cadastrală şi carte funciară, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca.

5. Todea Al., I. Oroian, 2004, Drept funciar, evidenta funciara si publicitate imobiliara, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca.
6. Legislatie privind cadastrul si cartea funciara, 2003, Ed. Matrix Rom, Bucuresti.

7. * * * - Legea 18/1991 a Fondului Funciar 

8. * * * - Legea 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare 
Bibliografie Facultativă: 

1. Hanga, V.L., 1980, Istoria dreptului românesc, Vol. I, Bucureşti

2. Suciu, A., M. Miclea, 1996, Reorganizarea şi extinderea cadastrului şi cărţilor  funciare în Romania, Braşov
3. Ceterchi, I. si colab., 1984, Istoria dreptului românesc, Vol. I, Bucureşti

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 continuă a predării si a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participă la diferite reuniuni ale asociaţiilor profesionale şi ale 

mediului de afaceri. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Însuşirea cunoştinţelor predate la curs 

şi seminar şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, 
dezvoltarea capacităţii de sinteză, 

folosirea eficientă a informaţiilor 

existente în domeniu.  

Examen 

70% 

10.5. Seminar/Laborator Evaluări în cadrul seminarului pe 

parcursului semestrului a însuşiri 

materiei dezbătute la seminar iar la 

final verificare cu notă. 

Prezentare referate 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 

Sef lucr. dr. Cristian Iederan 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucr. dr. Cristian Iederan 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV– CN - 0207040111 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe Economice 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezică 

1.5.Ciclul de studii
1)

Licență 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Management în cadastru 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Manuela Carmen Simu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Manuela Carmen Simu 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare EC 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite
4 4 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului În cadrul orelor de curs se vor utiliza ca metode de predare prelegerile orale și 

discuții interactive, folosind suportul de curs care va fi vizualizat cu ajutorului unor 

prezentări interactive. Studenți vor primii suportul de curs în format electronic. 

Studenți au posibilitatea de a adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii. 

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata cursului, telefoanele mobile 

vor fi închise. 

Studenți trebuie să frecventeze minim 50 % din ore conform Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenţilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

În cadrul orelor de seminar se vor utiliza ca și metode de învățare jocul de rol 

utilizându-se programe informatice specifice activității de management al 

exploatațiilor agricole. Studenții vor prezenta rezultatul muncii lor în cadrul unor 

lucrări de tip eseu. Aceste lucrări vor fi prezentate de studenți utilizând metode și 

instrumente moderne. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul activităților de cadastru și 

măsurători terestre. 

Elaborarea planurilor de acţiune şi planificarea a activităților de cadastru și măsurători terestre. 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor și a normelor din știința managementului în realizarea sarcinilor 

profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a termenelor de 

realizare aferente şi a riscurilor aferente. 

Identificarea, selectarea şi combinarea adecvată, în comunicarea profesională, a cunoştinţelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale managementului. 

Analiza factorilor endogeni, exogeni şi de risc care afectează performanţele întreprinderilor cu activitate de  

cadastru și măsurători terestre. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru. 

Realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare. 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă. 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă în cadrul echipei. 

Asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a răspunde 

constant exigențelor dezvoltării economice. 

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei îl reprezintă educaţia antreprenorială a viitorilor 

specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul economiei de piaţă, a 

rolului individului ca antreprenor, producător, şi consumator în economie, astfel 

încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul procesului de învăţare, 

aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei concurenţiale, performante. 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea de către studenți a abilităților și deprinderilor necesare realizării 

activităților de management în cadrul unei organizații din domeniul cadastrului 

și măsurătorilor terestre. 

Identificarea posibilităților de a rezolva probleme specifice prin utilizarea unor 

instrument specifice managementului modern. 



3 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore -20 

1. Conceptul de management. Evoluția

managementului 

2. Funcțiile managementului

3. Tipologia organizațiilor

4. Strategiile de management

5. Stilurile de management și Leadership

6. Managementul resursei umane. Funcțiile

Managementului resurselor umane 

7. Planificarea resursei umane

8. Recrutarea și selecție resursei umane

9. Dezvoltarea și disciplinarea resursei umane

10. Caracteristicile și tipologia deciziilor

11. Stiluri de decizie

12. Instrumente decizionale

Metode de predare 

Prelegerile și discuții 

interactive, folosind suportul 

de curs care va fi vizualizate 

cu ajutorul unor prezentări 

interactive 

Observaţii 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

1 oră 

2 ore 

1 oră 

1 oră 

2 ore 

1 oră 

2 ore 

1 ore 

3 ore 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20 

1. Prezentarea tematicii

2. Managementului. Definiții

3. Etapele de dezvoltare a științei managementului

4. Funcțiile de managementului

5. Metode și tipuri de control și evaluare utilizate în

întreprinderi din domeniul cadastrului și măsurătorilor 

terestre 

6. Elementele structurii organizatorice. Tipologia

structurilor organizatorice 

7. Stilurile de management

8. Metode și instrumente de recrutare a resursei umane

9. Metode și instrumente de selecție a resursei umane

într-o întreprindere din domeniul cadastrului și 

măsurătorilor terestre 

Studiul individual și în grup 

și jocuri de rol asistate și 

îndrumate de către cadrul 

didactic. 

Studenții vor prezenta 

rezultatul muncii în cadrul 

unui eseu sau referat. 

1 oră 

1 oră 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

6 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Ion Dănăiaţă, Nicolae Aurelian Bibu, Mariana Predişcan. 2002. Management. Bazele teoretice. Timişoara : Ed. Mirton, 2002.
2. Merce E., Ileana Andreica, F. H. Arion, Diana E Dumitras, Cristina Pocol, 2010, Managementul şi gestiunea unităţilor

economice cu profil agricol, Ed. Digital Data Cluj-Napoca
3. Mihuleac, Emil. 1994. Bazele managementului. București : Editura Tempus
4. Mihuț, Ioan. 2003. Management general. s.l. : Editura Carpatică
5. Muscalu, Prof. univ. dr. Emanoil. 2007. Fundamentele managementului. Sibiu : Ed. Univ Lucian Blaga
6. Popa, Ion. 2005. Management General. București : Editura ASE

Bibliografie Facultativă: 
1. Blaga, Petruța. 2006. Curs Managementul unităţilor de construcţii şi transporturi. Târgu-Mureș
2. Drucker, Peter. 1988. Management and the World's Work. s.l. : Harvard Business Review
3. Fayol, Henri. 1949. General and industrial management. London : Pitman
4. Gaf-Deac, Maria. 2011. Management operațional. Deva : Editura Infomin
5. MacKenzie, Alec. 1969. The Management Process in 3-D. s.l. : Harvard Business Review
6. Taylor, Frederick Winslow. 1911. Shop Management. s.l. : Harper & Brothers, 1911.
7. Ursachi, Ioan. 2001. Management. București : Editura ASE
8. Zorlenţan, Tiberiu și colab. 1998. Managementul organizației. București : Editura Economică

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participă la manifestări științifice și întâlniri organizate de 
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diverse organizați profesionale. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoașterea noțiunilor de bază ale 

științei Management 

Utilizarea corectă a conceptelor 

teoretice și a cunoștințelor din 

domeniul Managementului 

Examen 

25% 

      25% 

10.5. Seminar/Laborator Analiza critică a conceptelor teoretice 

din domeniul managementului 

Conceperea de instrumente 

manageriale utile în activitatea de 

management 

    Eseu       50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea noțiunilor de bază  transmise prin prelegeri și seminarii. Obținerea notei de trecere la Seminar este condiție 

de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 

2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Lector dr. Manuela Carmen SIMU 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Lector dr. Manuela Carmen SIMU 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040112 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei URMARIREA STABILITATII TERENURILOR si CONSTRUCTIILOR 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Drd.ing. Nap Mircea 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Sumativă 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Instrumente si aparate geodezice, Teoria prelucrarii marimilor geodezice, Geodezie 

4.2. de competenţe Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice; 

Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  reţele geodezice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de 

comun  acord cu studentii 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 3 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 30 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Cunoştinţe teoretice 
(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 
formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 
realizarea reţelelor geodezice spaţiale 
C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 
matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 
unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 

suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
calculul preciziilor. 
C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 
şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C5.1. Utilizarea în comunicarea profesională a conceptelor şi teoriilor referitoare la comportarea 
în timp a construcţiilor şi terenurilor. 
C5.2 Explicarea etapelor specifice urmăririi comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor, cu 
precizarea tehnicilor şi aparatelor utilizate la determinarea deplasărilor şi deformaţiilor acestora. 

C5.3 Efectuarea de măsurători geodezice pentru determinarea deplasărilor şi deformaţiilor 
utilizând tehnici şi aparate specifice. 
C5.4 Analiza comparativă a sistemelor de monitorizare a construcţiilor şi a terenurilor şi 
utilizarea înregistrărilor istorice la interpretarea rezultatelor obţinute. 
C5.5 Întocmirea unui proiect de monitorizare a comportării unui obiectiv (pod, baraj, construcţie 
civilă). 

Competenţe transversale Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 

domeniul ingineriei geodezice. 
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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR aferente Monitorizarii terenurilor si constructiilor. 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice prin unde potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice prin unde. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 20 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 

Ob

s. 

1 1.1. OBIECTIVELE URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP 

1.2. CLASIFICAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN FUNCŢIE DE PRECIZIA URMĂRITĂ  
1.3. ETAPELE DE REALIZARE A URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP 
1.4. METODE DE MĂSURARE 

P
re

le
g
er

i 
- 

d
is

c
u

ţi
i 

2 

2 2.1. CLASIFICAREA DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR 
2.2. PRECIZIA DE DETERMINARE A DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR 

2 

3 3.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE SCOARŢEI TERESTRE 
3.2. FACTORII DE NATURĂ GEOLOGICĂ, CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE ŞI DEFORMAŢIILE 
SUPRAFEŢELOR DE TEREN 

3.3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE ŞI DEFORMAŢIILE CONSTRUCŢIILOR 

2 

4 4.1. SCUFUNDAREA 
4.2. PANTA DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 

4.3. CURBURA DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 
4.4. DEPLASAREA ORIZONTALĂ A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 
4.5. RAZA DE CURBURĂ A DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE  

4.6. DEFORMAŢIA ORIZONTALĂ A MĂRCII CURENTE 
4.7. VITEZA DE SCUFUNDARE A MĂRCII CURENTE 
4.8. UNGHIURILE DE DEPLASARE 

2 

5 5.1. ALCĂTUIREA REŢELEI GEODEZICE DE URMĂRIRE 
5.2. TIPURI DE REŢELE GEODEZICE DE URMĂRIRE 
5.3. MATERIALIZAREA PUNCTELOR ÎN REŢELELE GEODEZICE DE URMĂRIRE 

5.4. METODE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR 
5.5. STABILIREA NUMĂRULUI MINIM AL REPERELOR DE CONTROL 
5.6. DETERMINAREA STABILITĂŢII REPERELOR DE CONTROL 

5.7. STABILIREA POZIŢIEI MĂRCILOR DE URMĂRIRE PE OBIECTUL EXAMINAT 

2 

6 METODE GEODEZICE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR ORIZONTALE 
6.1. METODA TRIGONOMETRICĂ – MICROTRIANGULAŢIA 

6.2. METODA POLIGONOMETRICĂ 
6.3. METODA ALINIAMENTELOR 

4 

7 METODE GEODEZICE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR VERTICALE 

7.1. METODA NIVELMENTULUI GEOMETRIC 
7.2. METODA NIVELMENTULUI TRIGONOMETRIC 
7.3. METODA NIVELMENTULUI HIDROSTATIC 

2 

8 DETERMINAREA ÎNCLINĂRII CONSTRUCŢIILOR 2 
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8.1. METODA FIRULUI CU PLUMB 
8.2. METODA BASCULĂRII LUNETEI ÎN PLAN VERTICAL 
8.3. METODA MĂSURĂTORILOR UNGHIULARE ORIZONTALE 

8.4. DETERMINAREA ÎNCLINĂRII COŞURILOR DE FUM 

9 URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR INGINEREŞTI 
9.1. URMĂRIREA TASĂRII PODURILOR 

9.2. URMĂRIREA DEFORMAŢIILOR OBIECTIVELOR HIDROENERGETICE 

2 

Total 20 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 20  
Metode 

de predare 

Nr. 

De 

ore 

Observaţii 

1 1.1. OBIECTIVELE URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP 
1.2. CLASIFICAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN FUNCŢIE DE PRECIZIA URMĂRITĂ  

1.3. ETAPELE DE REALIZARE A URMĂRIRII COMPORTĂRII ÎN TIMP 
1.4. METODE DE MĂSURARE 

Aplicatii 

2 2.1. CLASIFICAREA DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR 
2.2. PRECIZIA DE DETERMINARE A DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR 

3 3.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE SCOARŢEI TERESTRE 

3.2. FACTORII DE NATURĂ GEOLOGICĂ, CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE ŞI 
DEFORMAŢIILE SUPRAFEŢELOR DE TEREN 
3.3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPLASĂRILE ŞI DEFORMAŢIILE 

CONSTRUCŢIILOR 

4 4.1. SCUFUNDAREA 
4.2. PANTA DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 

4.3. CURBURA DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 
4.4. DEPLASAREA ORIZONTALĂ A MĂRCII DE URMĂRIRE CURENTE 
4.5. RAZA DE CURBURĂ A DIRECŢIEI DE DEPLASARE A MĂRCII DE URMĂRIRE 

CURENTE 
4.6. DEFORMAŢIA ORIZONTALĂ A MĂRCII CURENTE 
4.7. VITEZA DE SCUFUNDARE A MĂRCII CURENTE 

4.8. UNGHIURILE DE DEPLASARE 

5 5.1. ALCĂTUIREA REŢELEI GEODEZICE DE URMĂRIRE 
5.2. TIPURI DE REŢELE GEODEZICE DE URMĂRIRE 

5.3. MATERIALIZAREA PUNCTELOR ÎN REŢELELE GEODEZICE DE URMĂRIRE 
5.4. METODE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR ŞI 
DEFORMAŢIILOR  

5.5. STABILIREA NUMĂRULUI MINIM AL REPERELOR DE CONTROL 
5.6. DETERMINAREA STABILITĂŢII REPERELOR DE CONTROL 
5.7. STABILIREA POZIŢIEI MĂRCILOR DE URMĂRIRE PE OBIECTUL EXAMINAT 

6 METODE GEODEZICE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR 
ORIZONTALE 
6.1. METODA TRIGONOMETRICĂ – MICROTRIANGULAŢIA 

6.2. METODA POLIGONOMETRICĂ 
6.3. METODA ALINIAMENTELOR 

7 METODE GEODEZICE DE MĂSURARE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII DEPLASĂRILOR 
VERTICALE 
7.1. METODA NIVELMENTULUI GEOMETRIC 

7.2. METODA NIVELMENTULUI TRIGONOMETRIC 
7.3. METODA NIVELMENTULUI HIDROSTATIC 

8 DETERMINAREA ÎNCLINĂRII CONSTRUCŢIILOR 

8.1. METODA FIRULUI CU PLUMB 
8.2. METODA BASCULĂRII LUNETEI ÎN PLAN VERTICAL 
8.3. METODA MĂSURĂTORILOR UNGHIULARE ORIZONTALE 

8.4. DETERMINAREA ÎNCLINĂRII COŞURILOR DE FUM 

9 URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR INGINEREŞTI 
9.1. URMĂRIREA TASĂRII PODURILOR 

9.2. URMĂRIREA DEFORMAŢIILOR OBIECTIVELOR HIDROENERGETICE 

10 

Total 20 

Bibliografie Obligatorie: 
1. GHIŢĂU, D., (1983): GEODEZIE ŞI GRAVIMETRIE GEODEZICĂ, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

BUCUREŞTI

2. MOLDOVEANU, C., (2002): GEODEZIE. NOŢIUNI DE GEODEZIE FIZICĂ ŞI ELIPSOIDALĂ, POZIŢIONARE,
EDITURA MATRIX ROM BUCUREŞTI

3. NEAMŢU, M., ONOSE, D., NEUNER, J., (1988): MĂSURAREA TOPOGRAFICĂ A DEPLASĂRILOR ŞI
DEFORMAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR, INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

4. NISTOR, GH.: GEODEZIE APLICATĂ LA STUDIUL CONSTRUCŢIILOR, EDITURA GH. ASACHI IAŞI
5. ORTELECAN, M., POP, N., (2005): METODE TOPOGRAFICE DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

ŞI TERENURILOR ÎNCONJURĂTOARE, EDITURA ACADEMICPRES CLUJ-NAPOCA
6. PALAMARIU, M., POPA, A., (2008): URMARIREA COMPORTATII TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR, SERIA

DIDACTICA, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Bibliografie Facultativa: 
1. Stoica DRAGOMIR, V., GHIŢĂU, D., MIHĂILESCU, M., ROTARU, M., (1977): TEORIA FIGURII PĂMÂNTULUI,
EDITURA TEHNICĂ BUCUREŞTI 
2. PELZER, H., (1985): GEODÄTISCHE NETZE IN LANDES- UND INGENIEURVERMESSUNG II, KONRAD WITTWER
STUTTGART 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala Examen oral 60% 

Verificare pe parcurs Test 20% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - obligatorie) DO 

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Nap Mircea 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr.  Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040113 

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 Măsurători Terestre și Științe Exacte 

1.4. Domeniul de studii Geodezie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre și cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 
disciplinei 

EVALUAREA BUNURILOR IMOBILIARE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Marcel DÎRJA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Adela HOBLE 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Cadastru general; Amenajarea teritoriului și urbanism; Organizarea teritoriului; Construcții 

civile. 

4.2. de competenţe Dreptul asupra proprietății imobiliare; Cadru legislativ privind reglementarea pieței imobiliare. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului  În cadrul orelor de curs se propune redarea cunoștințelor referitoare laestimarea 

valorii în funcție de tipul imobilului studiat. Studentul are obligativitatea de a nota 

aspectele referitoare la practica evaluării imobiliare. Vor fi respectate regulile de 

conduită universitară stabilite prin regulamente interne sau generale. Termenul 

examenului este stabilit de comun acord.  Activitatea didactică fiind defășurată 

online, metodele de predare se adaptează platformelor utilizate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La laborator se va pune accentul pe activitatea individuală desfășurată online cu 

metodele de învățare adaptate platformelor utilizate. Se va face o prezentarea 

teoretică a temei raportului de evaluare. Studentul are obligativitatea să pregătească 

un conspect privind tema lucrării, în baza căruia se va lua în considerare notarea lui 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 40 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator/proiect 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 59 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 80 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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ca fiind prezent, respectiv recuperarea absenței(lor). Pentru transmiterea 

informațiilor se vor utiliza prezentări în format PowerPoint, Excel și Word. 

6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Să cunoască și să înțeleagă limbajului specific utilizat în piața imobiliară. 

Să explice și să interpreteze datele/informațiile  necesare în realizarea raportului de evaluare a unui imobil. 

Să apliceprincipiilor și metodelor pentru rezolvarea problemelor ce privesc estimarea valorii unui imobil. 

Să elaboreze notele de calcul utilizate în procesul de estimare a valorii imobiliare. 

Să cunoască Standardele de Evaluare. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să execute responsabil o analia a datelor/informațiilor/surselor utilizate pentru întocmirea raportului de evaluare. 
Să se familiarizeze cu distribuirea sarcinilor, cu rolurile și activitățile muncii în echipă din domeniul gestionarii 

patrimoniului imobiliar. 

Să conștientizezea nevoia de formare continuă și de utilizare eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Întocmirea unui raport de evaluare. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să aplice procedura de evaluare a unui imobil.

2. Să comunice analiza efectuată în vederea estimării valorii;

3. Să comunice concluziile asupra valorii bunului evaluat;

4. Să comunice opiniile privind estimarea valorii unui bun;

5. Să comunice recomandările într-o manieră semnificativă pentru client,

care să nu inducă în eroare să care să fie în concordanță cu Standardele de 

Evaluare. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20 

1. Noțiunile de bază ale evaluării proprietății imobiliare.
Proprietatea imobiliară și evaluarea acesteia: 

 Conceptul de pământ;

 Proprietatea imobiliară;

 Dreptul asupra proprietății imobiliare;

 Bunuri mobile;

 Practica evaluării:

- Tipuri de rapoarte de evaluare; 

- Scopul și destinația unei evaluări; 

- Responsabilitatea evaluatărului. 

2. Natura valorii:

 Factori care determină valoarea;

 Diferențe dintre preț, cost și valoare;

 Tipuri de valori.

3. Principii de evaluare. Bazele evaluării. Procesul de

evaluare (1) - Analiza terenurilor și a amplasamentelor. 

4. Principii de evaluare. Bazele evaluării. Procesul de

evaluare (2) - Analiza construcțiilor. 

5. Analiza celei mai bune utilizări a unui imobil. Ipoteze.

Descrierea pieței imobiliare. 

6. Analiza prin comparație directă.

7. Analiza prin cost

Metode de predare 

Prelegere; note de curs; 
prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Observaţii 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 
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8. Analiza capitalizării venitului.

9. Cerințe legate de desfășurarea procedurii de evaluare.

10. Procedura de verificare a evaluării.

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 
individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

Prelegere; note de curs; 

prezentare grafică. Studiu 

individual 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

1 prelegere: 1 curs=2 ore 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 20 

1. Practica evaluării – prezentarea temei raortului de

evaluare. Etapele procesului de evaluare – documentare. 

2. Exerciții în vederea diferențierii noțiunilor: preț,

costuri și valoare. 

3. Analiza factorilor de influență a valorii.

4. Studiul piețelor imobiliare.

5. Culegerea și analiza datelor utilizate în evaluarea

bunului imobiliar. 

6. Aplicații ale abordării prin comparație directă.

7. Aplicații ale abordării prin cost.

8. Aplicații ale abordării prin venit.

9. Întocmirea raportului de evaluare.

10. Verificarea raportului de evaluare.

Expunere. Studiu individual 

Expunere. Note de calcul 

individuale 

Expunere. Studiu individual 

Expunere. Studiu individual 

Expunere. Studiu individual 

Expunere. Note de calcul 
individual 

Expunere. Note de calcul 

individual 

Expunere. Note de calcul 

individual 

Expunere. Studiu individual 

Verificare 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 
cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de consolidare 

cunoștințe – 2 ore 

1 lucrare de verificare 
cunoștințe – 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Dîrja M., A. Hoble, 2020, Evaluarea bunurilor imobiliare: note de curs.
2. Hoble A., M. Dîrja, 2020, Evauarea bunurilor imobiliare: note pentru lucrările practice.
3. Dîrja M. și M. Palamariu. (2008). Evaluarea bunurilor imobiliare. Ed. TODESCO, Cluj-Napoca.

4. Dirja M. (2009). Evaluarea bunurilor imobiliare. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.
5. ***Standarde ANEVAR

Bibliografie Facultativă: 

1. Palamariu M. și M. Dîrja (2004). Evaluarea bunurilor imobiliare. Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca
2. Roib V. (2012). Evaluarea bunurilor imobile. Noțiuni generale privind drepturi asupra proprietății imobiliare. Ed. U.T.PRESS,

Cluj-Napoca.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Consultare informații transmise de către instituțiile de profil (ANEVAR). Studiul cazurilor reale în care se recurge la 

procesul de evaluare imobiliară. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. completitudinea și corectitudinea

cunoștințelor prezentate; 

2. capacitatea de comunicare:

coerență logică, fluență, expresivitate 

și forța de argumentare; 

3. capacitatea de a opera cu

cunoștințele asimilate; 

Verificare orală - expunere 

liberă și prezentare 

raport de evaluare 

60% 
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4. gradul de asimilare a limbajului de

specialitate; 
5. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la curs; frecvența la curs. 

10.5. Seminar/Laborator 1. aspecte atitudinale și motivaționale

ale activității studentului: 

conștiinciozitate, interesul pentru 

studiul individual; participarea activă 

la laborator; frecvența la laborator; 

2. capacitatea de a aplica în practică,

în contexte diferite, cunoștințele 
asimilate; 

3. capacitatea de analiză;

4. capacitatea de interpretare;

5. originalitatea și creativitatea.

Verificarea raportului de 

evaluare 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Pentru promovare este obligatorie obținerea notei minime de trecere la examen (min. 5) și întocmirea/predarea 

raportului de evaluare.  
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. univ. dr. ing. Marcel Dîrja 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Șef de lucr. dr. peis. Adela Hoble 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Florica Matei 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040114 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA de PROIECT 
2.2. Titularul activităţilor de curs 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Prof.univ.dr.ing.ec. Maricel PALAMARIU 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Geodezie, Teoria prelucrarii marimilor geodezice, Cadastru, Fotogrammetrie 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  lucrarile

geodezice, topografice si cadastrale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu aparatura si instrumente puse la 
dispozitie de USAMV.  

Termenul  de predare documentatiilor  este stabilit de coordonator de comun  acord cu 

studentii 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

cu frecvenţă 
din care: 3.2. curs 3.3. seminar/ laborator/ proiect 

3.4.Total ore din planul de invatamant 120 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator/ proiect 120 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea formei şi 
dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi realizarea reţelelor 
geodezice spaţiale 
C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din matematică, 
statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea unor probleme din 
domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 

suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
calculul preciziilor. 
C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 
(Ce instrumente ştie să 

mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a rezultatelor 
obţinute. 
C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor informaţionale 
specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii  etc.). 

Competenţe transversale - Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor 
şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul 
ingineriei geodezice. 
- 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR de PROIECTARE aferente Proiectului de Diploma 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice, topografice si cadastrale 

8. Conţinuturi

8.1. CURS 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 120 
Metode 

de predare 

Nr. De 

ore 
Observaţii 

1 Documentarea sistematica in domeniul de care apartine Tema de Proiect. Aplicatii 15 

20 

5 

45 

2 Studiul Bibliografiei si a Legislatiei din domeniul de care apartine Tema de 

Proiect 

3 Formularea si planificarea Planului de lucru pentru elaborarea Proiectului 

4 Efectuarea masuratorilor si Observatiilor aferente Temei de Proiect. 

5 Prelucrarea masuratorilor si realizarea documntatiilor grafice 20 
6 Elaborarea Referatului de Specialitate 15 

Total 120 

Bibliografie Obligatorie: 

1. Palamariu M, Pădure I. Ortelecan M.,2002, Cartografie şi cartometrie, Ed.Aeternitas;

2. Munteanu C-tin., 2003, Cartografie matematică- Ed..Matrix Rom, Bucureşti;

3. Năstase A., 1983, Topografie şi cartografie, Ed.Tehnica Bucureşti.;

4. GHIŢĂU, D., (1983): GEODEZIE ŞI GRAVIMETRIE GEODEZICĂ, EDITURA DIDACTICĂ ŞI

PEDAGOGICĂ BUCUREŞTI; 

5. MOLDOVEANU, C., (2002): GEODEZIE. NOŢIUNI DE GEODEZIE FIZICĂ ŞI ELIPSOIDALĂ,

POZIŢIONARE, EDITURA MATRIX ROM BUCUREŞTI; 

6. NEAMŢU, M., ONOSE, D., NEUNER, J., (1988): MĂSURAREA TOPOGRAFICĂ A DEPLASĂRILOR ŞI
DEFORMAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR, INST. DE CONSTR.BUCUREŞTI; 

7. NISTOR, GH.: GEODEZIE APLICATĂ LA STUDIUL CONSTRUCŢIILOR, EDITURA GH. ASACHI IAŞI;
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8. ORTELECAN, M., POP, N., (2005): METODE TOPOGRAFICE DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII

CONSTRUCŢIILOR ŞI TERENURILOR ÎNCONJURĂTOARE, EDITURA 

ACADEMICPRES CLUJ-NAPOCA 
9. PALAMARIU, M., POPA, A., (2008): URMARIREA COMPORTATII TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR,

SERIA DIDACTICA, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA 

IULIA 

10. ACHIM,M.I., PALAMARIU,M.,. – MANAGEMENTUL LUCRARILOR DE GEODEZIE SI CADASTRU, ED.

AETERNITAS ALBA IULIA, 2009 

11. *** Norme de munca unificate pentru lucrari de geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice O-1987

12. *** Indicator de norme de deviz pentru lucrari de masuratori terestre si Catalog de preturi  O-1970

13. *** Masuratori Terestre – Fundamente , Vol III, Editura Matrix Rom, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

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 Verificare pe parcurs 
Verificare Referat final de 

Practica 
100 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - obligatorie) DO 

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 

4 - Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Titular lucrari aplicative 

Prof.univ.dr.ing.ec. Maricel 

PALAMARIU 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040215 

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 Măsurători Terestre şi Știinţe Exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
FOTOGRAMMETRIE INGINEREASCA 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 FD 

Obligativitate3 DO 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Fotogrammetrie , Stereofotogrammetrie și fotointerpretare 

4.2. de competenţe Cunoștiințe generale de informatică, utilizarea computerului 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise.      

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfasura o  
activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 

academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 30 din care: 3.5.curs 20 3.6.laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 5 

3.8. Total ore pe semestru 30 

3.9. Numărul de credite
4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Să cunoască principiul şi metodele de realizare a modelului digital al terenului. 

Să cunoască metodele de culegere a datelor altitudinale şi modalităţile de realizare a reţelelor de sprijin necesare 

realizării modelului digital al terenului. 

Să cunoască metodele de generare a suprafeţei matematice virtuale, precum şi metodele de generare automată a 
modelului digital al terenului. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice  muncii în echipă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la modelarea matematică a terenului şi 

la metodele de realizare a modelului digital al terenului. 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească diferitele metode de culegere a datelor, de realizare a reţelei de 

puncte de sprijin şi a tipurilor de suprafeţe matematice utilizate în generarea 

modelului digital al terenului. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1. Noţiuni de bază. Obiectul cursului, Definirea modelului

digital al terenului şi principiul matematic de realizare a

acestuia.

2. Culegerea şi eşantionarea datelor. Surse şi metode de

culegere a datelor altitudinale şi modul de eşantionare.

3. Georeferenţierea imaginilor raster. Georeferenţierea

imaginilor raster de hartă sau plan topografic utilizate

pentru culegerea datelor.

4. Corelarea imaginilor digitale. Corelaţia imaginilor

digitale utilizate pentru culegerea stereoscopică a datelor
altitudinale.

5. Reţeaua punctelor de sprijin pentru realizarea

modelului digital al terenului. Reţeaua cu puncte de

sprijin: tipurile de reţele şi metodele de determinare a

punctelor acestor reţele.

6. Modelarea matematică a suprafeţei terestre. Metode de

modelare matematică. Generarea suprafeţei matematice ce

aproximează suprafaţa terestră (metode de generare).

7. Generarea automată a modelelor digitale altimetrice.

Măsurarea pe imaginile digitale, orientarea acestora

(corelarea imaginilor sîn vederea orientării automate),
extragerea datelor şi generarea automată a modelului

digital al terenului.

8. Aplicaţii ale modelelor digitale altimetrice. Domenii de

utilizare a modelului digital al terenului.

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 Prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 Prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 Prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Aplicaţii practice de operare cu funcţiile meniurilor softurilor utilizate

în prelucrarea datelor şi generarea modelului digital al terenului 

2. Aplicații practice de culegere a datelor fotogrammetrice

3. Aplicaţii practice de georeferenţiere a imaginilor  raster ale hărţii sau

planului topographic utilizat ca sursă de culegere a datelor

4. Aplicaţii practice de culegere a datelor prin vectorizare pe imagini de

hartă digitală georeferenţiată
5. Aplicaţii practice de generare a reţelelor de tip GRID sau TIN

6. Aplicaţii practice de generare a suprafeţei matematice a modelului

digital al terenului

7. Aplicaţii practice de extragere a cotelor punctelor de pe modelul

digital realizat şi de construire a profilelor terenului.

Laborator 

Teren 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

Laborator 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
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 Bibliografie Obligatorie: 
Pentru teorie: 

1. Ion IONESCU, (2005), Fotogrammetrie inginerească, Editura Matrix ROM, Bucureşti.

2. Teodor TODERAŞ  (2007), Sisteme Informatice Geografice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu

3. Toderaş TODERAŞ, Dan RĂDUCANU, (2002), Baze de date cartografice - creare şi actualizare, Editura

Academiei Tehnice Militare, Bucureşti.

4. Gabriel Șt. POPESCU (2009), Sisteme interactive de modelare a informației fotogrammetrice, Editura MATRIX

ROM, București

5. Notite de curs

Pentru lucrări: 

6. Ion IONESCU, (2005), Fotogrammetrie inginerească, Editura Matrix ROM, Bucureşti

7. Gabriel Șt. POPESCU (2009), Sisteme interactive de modelare a informației fotogrammetrice, Editura MATRIX

ROM, București

8. Imbroane Al. Mircea, Moore David (1999), Iniţiere în GIS şi teledetecţie, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-

Napoca.

Bibliografie Facultativă: 

9. IONESCU I., NOAJE I., (1997), Modelarea digitală altimetrică discretă, Buletinul de Fotogrammetrie şi

teledetecţie nr. 13-14. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina răspunde cerinţelor mediului economic, în sensul dezvoltării capacităţii de reprezentare conceptuală şi de 

rezolvare a unor cazuri concrete de măsurare. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, 

problematizarea şi învăţarea prin 

descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă  

Colocviu 70% 

10.5. Laborator Muncă individuală şi de echipă, 

prelegeri, metoda conversaţiei, 
problematizarea şi învăţarea prin 

descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă 

Testare practică 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 

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf.univ.dr.ing. Tudor Sălăgean 
Titular lucrari laborator 

Drd.ing. Elemer-Emanuel Șuba 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. dr. Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040216 

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 Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
APLICAȚIILE TELEDETECȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Sălăgean Tudor    

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Drd. Ing. Şuba Elemer Emanuel 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DS

Obligativitate3 DO 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice prezenţa  este obligatorie. Fiecare student va desfasura o  

activitate individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina 
academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În săptămâna 

următoare unei lucrări practice noi studenţii vor prezenta rezolvarea temelor de 

casă primite (exemple numerice de calcul). 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 30 din care: 3.5.curs 20 3.6.laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 

3.4.4.Tutoriala 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 5 

3.8. Total ore pe semestru 30 

3.9. Numărul de credite
4 1 



2 

6. Competenţe specifice acumulate
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Să cunoască principiul şi metodele de prelucrare tematică a imaginilor multispectrale. 

Să cunoască modul de realizare a clasificării conţinutului imaginilor multispectrale şi de utilizare a indicilor de 

diferenţiere a vegetaţiei. 

Să cunoască procesul referitor la controlul parcelelor agricole prin metoda teledetecţiei. 

Să cunoască Sistemul informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Sistemul Integrat 

de Administrare şi Control – IACS, Sistemul de identificare al parcelelorl – LIPS şi structura bazei de date LPIS 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice  muncii în echipă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la metodologia de identificare şi 

evidenţă a tipurilor de culturi agricole. 

7.2. Obiectivele specifice Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi să-şi formeze aptitudini practice de 

operare cu softurile specializate. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr de ore - 28 

1. Noţiuni generale privind utilizarea teledetecţiei în

agricultură (Utilizarea imaginilor satelitare pentru

inventarierea categoriilor de folosinţă a terenurilor).

Instituţii implicate în modernizarea agriculturii

2. Controlul parcelelor agricole prin metoda teledetecţiei

3. Sisteme informatice ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA). Sistemul Integrat de

Administrare şi Control – IACS. Sistemul de identificare al

parcelelorl – LIPS

4. Structura bazei de date LPIS

5. Operaţii de analiză pe imaginile multipemporale în scopul

detectării schimbărilor în culturile agricole

- Diferenţierea imaginilor multitemporale

- Raportul imaginilor multitemporale

- Analiza regresiei liniare (corelaţiei) imaginilor

multitemporale

- Analiza vectorilor de schimbare pe imaginile

multitemporale
- Diferenţierea selectivă a clasificării de pixeli din

imaginile multitemporale

6. Detectarea tipurilor de culturi prin prelucrarea tematică a

imaginilor multispectrale>

- Detectarea tipurilor de culturi prin clasificare supervizată

- Detectarea tipurilor de culturi prin clasificare

nesupervizată

- Detectarea tipurilor de culturi prin clasificare pe baza

NDVI

7. Fotointerpretarea imaginilor de teledetecţie pentru

inventarierea categoriilor de folosinţă a terenurilor

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

1 Prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

4 Prelegeri 

3 prelegeri 

1 Prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

1. Seminar privind controlul parcelelor agricole prin metoda teledetecţiei

2. Aplicaţii practice de operare cu funcţiile meniurilor softurilor utilizate

în prelucrarea imaginilor multispectrale

Laborator 

Laborator 

2 ore 

2 ore 
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3. Aplicaţii practice de georeferenţiere a imaginilor  multispectrale sau de

registraţie a imaginilor multispectrale

4. Aplicaţii practice de clasificare tematică supervizată şi nesupervizată a

conţinutului imaginilor multispectrale

5. Aplicaţii practice de analiză calitativă a imaginilor multispectrale pe

baza indicelui normalizat de diferenţiere a vegetaţiei.

Laborator 

Laborator 

Laborator 

2 ore 

4 ore 

4 ore 
Bibliografie Obligatorie:â  
Pentru teorie: 

1. Zegheru N. şi Albotă M., (1982), Teledetecţia şi aplicaţiile ei, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti

2. Oprescu N. şi colab, (1974), Fotogrammetrie, fotointerpretare şi teledetecţie, Secţiunea a II,  Manualul

Inginerului Geodez, Ed. Tehnică, Bucureşti. 

3. Toderaş TODERAŞ, Dan RĂDUCANU, (2002), Baze de date cartografice - creare şi actualizare, Editura

Academiei Tehnice Militare, Bucureşti.
Pentru lucrări: 

1. Imbroane Al. Mircea, Moore David (1999), Iniţiere în GIS şi teledetecţie, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-
Napoca..

Bibliografie Facultativă: 

4. Zegheru N. şi Albotă M., (1979), Introducere în teledetecţie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la masa rotunda organizată în cadrul Simpozionului 

Internaţional al USAMV Cluj-Napoca pe probleme de îmbunătăţiri funciare şi gospodărirea apelor, precum şi la întâlniri 

cu specialişti din cadrul ANIF Cluj. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prelegeri, metoda conversaţiei, 

problematizarea şi învăţarea prin 

descoperire, principiul legării teoriei 

de practică, metoda interactivă  

Lucrare scrisă 70% 

10.5. Laborator În teren, muncă individuală şi de 

echipă, prelegeri, metoda 

conversaţiei, problematizarea şi 

învăţarea prin descoperire, principiul 

legării teoriei de practică, metoda 

interactivă 

Sunt prevazute 4 verificari pe 

parcurs (cu referate). 

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 

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 sept. 2020 

Titular curs 

Conf. Dr .ing. Sălăgean Tudor 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Drd.ing. Şuba Elemer Emanuel 

Data avizării în 
departament 

14 sept. 2020 

Director de departament 

Prof. dr. ing.  Matei Florica 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040217 

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 Măsurători  terestre  şi Ştiinţe exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezică 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 

studii 
Masuratori Terestre si Cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CADASTRU 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Sef.lucr.dr.ing. Diana FICIOR 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Sumativă 

C 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie, Geodezie, Teoria prelucrarii marimilor geodezice, Cadastru, Fotogrammetrie 

4.2. de competenţe  Aplicarea adecvată a unor fundamente  matematice

 Cunoaşterea şi aplicarea  metodologiilor si tehnicilor de măsurare şi calcul  in  lucrarile

geodezice ,topografice si cadastrale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 Sala dotata cu videoproiector/Witheboard magnetic. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.  

Termenul  de predare a lucrărilor de laborator  este stabilit de titularul de laborator de 

comun  acord cu studentii 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 30 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 1 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 51 

3.8. Total ore pe semestru 30 

3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
Cunoştinţe teoretice 

(Ce trebuie să cunoască) 

C1.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor privind determinarea 
formei şi dimensiunilor Pământului şi a principiilor de bază necesare pentru proiectarea şi 
realizarea reţelelor geodezice spaţiale 
C1.2. Utilizarea argumentată  a tehnicilor, conceptelor şi principiilor fundamentale din 

matematică, statistică, fizică, precum şi a celor de specialitate  pentru explicarea şi interpretarea 
unor probleme din domeniul ingineriei geodezice. 

Deprinderi dobândite: 
(Ce ştie să facă) 

C3.2.Utilizarea testelor statistice pentru validarea datelor, reducerea măsurătorilor geodezice la 
suprafaţa de referinţă, compensarea măsurătorilor din teren, interpretarea rezultatelor obţinute şi 
calculul preciziilor. 

C3.3. Utilizarea programelor specifice măsurătorilor terestre, interpretarea rezultatelor obţinute 
şi redactarea automată a planurilor topografice tematice. 

Abilităţi dobândite: 

(Ce instrumente ştie să 
mânuiască) 

C3.4. Testarea şi evaluarea  diferitelor sisteme de măsurare şi analiza comparativă a rezultatelor 
obţinute. 
C3.5. Proiectarea lucrărilor topografice din domeniul imobiliar edilitar şi a sistemelor 
informaţionale specifice cadastrului (agricultura, silvicultură, ape, căi de comunicaţii  etc.). 

Competenţe transversale - Solutionarea eficientă a situatiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea 

principiilor şi a normelor de etică profesională si promovarea unei atitudini responsabile faţă de 
domeniul ingineriei geodezice. 
- 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

. Dezvoltarea capacităţii studentului în vederea REALIZĂRII şi UTILIZARII 

DOCUMENTATIILOR aferente Organizarii lucrarilor de cadastru 

7.2. Obiectivele specifice - acumularea cunoştinţelor teoretice si practice de bază, necesare abordării unei 

masuratori geodezice prin unde potrivite pentru un anumit scop; 

- acumularea cunoştinţelor teoretice si practice şi deprinderilor necesare rezolvării 

corecte a problemelor tipice masuratorilor geodezice prin unde. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS Număr  de ore – 20 
Met. de 

predare 

Nr. 

ore 

Ob

s. 

1. Obiectul, conţinutul şi importanţa organizarii lucrările de cadastru. Principii de bază 

ale organizarii în lucrările de măsurători. Elemente componente ale activităţilor de 

măsurători  

P
re

le
g

er
i 

- 
d

is
c
u

ţi
i 

2 

2. Organizarea firmelor în care se desfăşoară activităţi specifice de măsurători terestre. 

Consideraţii generale privind tipurile de structuri organizatorice. Structuri 

organizatorice în care se desfăşoară activităţi specifice de măsurători terestre 

2 

3. Conducerea firmelor. Procesul de conducere şi componentele sale.Organizarea, atribut 

al conducerii. Coordonarea. Controlul. Decizia 

2 

4. Studiul metodelor de muncă. Generalităţi. Productivitatea şi eficienţa. Măsurarea 

muncii. Structura timpului de muncă. 

2 

5. Norme şi normative de muncă. Relaţii de calcul pentru determinarea normelor tehnice. 

Măsurarea consumurilor de muncă. 

4 

6. Antemăsurătoarea. Categorii şi tipuri de preţuri. Devizul. 2 

7. Conţinutul studiilor de fezabilitate pentru întreprinderi existente. Conţinutul cadru al 

proiectelor, pe faze de proiectare a investiţiilor. Planuri de afaceri. 

2 

8. Particularităţile activităţilor de măsurători terestre 2 

9. Metode de programare a execuţiei lucrărilor. Graficul calendaristic (Graficul de tip 

Gantt) 

2 

Total 20 

8.2.LUCRĂRI  PRACTICE 

Număr  de ore – 10  
Metode 

de predare 

Nr. 

De 

ore 

Observaţii 

1 Continutul si Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi de ofertare. Aplicatii 2 

4 

2 

2 

2 Elaborarea devizelor economice (indicatoare de norme, antemăsurători, analize 

de preţuri, documentaţii tehnice pentru ofertare-licitare). 

3 Metode de Programare a executării lucrării geodezice 

4 Verificarea cunoştinţelor 

Total 10 
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Bibliografie Obligatorie: 

1. ACHIM,M.I., PALAMARIU,M.,. – MANAGEMENTUL LUCRARILOR DE GEODEZIE SI CADASTRU, ED.

AETERNITAS ALBA IULIA, 2009 

2. *** Norme de munca unificate pentru lucrari de geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice O-1987

3. *** Indicator de norme de deviz pentru lucrari de masuratori terestre si Catalog de preturi  O-1970

4. *** Masuratori Terestre – Fundamente , Vol III, Editura Matrix Rom, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Existenţa la nivelul zonei geogarfice a numeroase firme de profil în care absolvenţii pot sa se integreze cu uşurinţă 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen oral 75% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucrari practice 25% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Finalizarea activităţilor Aplicative şi de Verificari pe parcurs 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţă/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentală), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina impusă - obligatorie) DO 

 ( disciplina optională) DF ( disciplina facultativă). 

4 - Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activităţi didactice şi studiu individual). 

Data completării 

05.09.2020 

Titular curs 

Prof.univ.dr.ing. Maricel PALAMARIU 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef.lucrari dr.ing. Diana FICIOR 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 
Director de departament 

Prof.univ.dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________ Formular USAMV    0207040218

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 Masuratori terestre si Stiinte Exacte 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Geodezica 

1.5. Ciclul de studii1) Licenta 

1.6. Specializarea/ Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei AMENAJAMENTE SILVICE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. VLASIN HORIA DAN 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr. VLASIN HORIA DAN 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DO 

Obligativitate3 DO 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Topografie generală, Desen topografic, Pedologie bonitare cadastrală, Organizarea teritoriului şi 

Ecologie, Sisteme informatice geografice, Cadastru, Fotogrammetrie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la organizarea teritoriului şi ecologie 

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 materialelor primite, fiecare 
student va desfasura o activitate cu materialele de laborator puse la dispozitie. 

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 30 din care: 3.5.curs 20 3.6.seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 20 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numărul de credite4 1 
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6. Competenţe specifice acumulate

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro
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o
n
al

e 

Cunoaşterea  limbajului specific pentru disciplina Amenajamente Silvice. 

Înţelegerea rolului amenajamentelor silvice în gospodărirea pădurilor şi a modului de utilizare al acestora la 

întocmirea documentaţiilor cadastrale şi evaluarea pădurilor.  

Cunoaşterea principiilor amenajării pădurilor şi a metodelor de amenajare. 

Cunoaşterea modului de organizare teritorială a fondului forestier. 

Cunoaşterea funcţiile ecologie, economice şi sociale ale pădurilor. 

Cunoaşterea criteriilor de bază în organizarea, modelarea, fiabilitatea, optimizarea, conducerea şi reglarea 

structural-funcţională a arboretelor. 

Cunoaşterea particularităţilor utilizării GIS în amenajarea pădurilor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Utilizarea eficientă a tehnicilor şi materialelor specifice amenajarii padurilor în rezolvarea unor aspecte specifice 

domeniului masuratorilor terestre si cadastrului fondului forestier. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina Amenajamente Silvice are ca scop instruirea teoretică şi practică a 

studenţilor, în vederea însuşirii notiunilor de baza privind organizarea teritorială 

a fondului forestier şi cadastrul pădurilor. 

7.2. Obiectivele specifice Să inţeleagă rolul amenajării pădurilor în gospodărirea pădurilor 

Să-si însuşească principiile amenajării pădurilor 

Să-si însuşească modul de organizare teritorială a fondului forestier 

Să cunoască funcţiile ecologie, economice şi sociale ale pădurilor. 
Să-şi însuşească criteriile de bază în organizarea, modelarea, fiabilitatea, 

optimizarea, conducerea şi reglarea structural-funcţională a arboretelor 

Să cunoască conţinutul proiectelor de amenajare a pădurilor. 

Să cunoască şi să poată utiliza hărţile silvice amenajistice. 

8. Conţinuturi

8.1.CURS 

Număr  de ore – 20 

1. Definiţia disciplinei. Scop. Obiective. Noţiuni şi principii generale.

Elemente introductive. 

2. Fondul forestier naţional. Generalitati. Administrarea fondului

forestier. Resursele forestiere în România. 

3. Noţiuni de bază în vederea organizării şi conducerii structural-
funcţionale a pădurilor. 

4. Principii de amenajare şi metode de amenajare a pădurilor.

5. Principii, mijloace şi modalităţi de organizare teritorială a

pădurilor. 

6. Sisteme de evidenţă a fondului forestier. Cadastrul fondului

forestier. 

7. Sistemul informatic al fondului forestier.

Metode de predare 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

1 prelegere 

2 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 10 

Alcătuirea fondului forestier şi folosinţa acestuia. 

Unităţi teritoriale de amenajament. 

Ridicarea în plan a fondului de producţie. 

Descrierea parcelară. 
Elaborarea proiectului de amenajare.  

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 

2 lucrări laborator 
2 lucrari laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Leahu,I.- Amenajarea pădurilor, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2001
2. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor- Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000
3. Indrumar pentru Amenajarea Pădurilor-teren, Departamentul Silviculturii, ICAS, Bucuresti, 1980

4. Dragoi, M.- Amenajarea Padurilor, Ed. Universitatii Suceava, Suceava, 2004.
5. Giurgiu, V., Amenajarea Pădurilor cu funcţii multiple, Ed. Ceres, Bucureşti, 1988

Bibliografie Facultativă: 
1. Rucăreanu, N., Amenajarea Pădurilor, Ed. Agrosilvică, Bucureşti (1962) 1967.
2. Giurgiu, V., şa, Biometria arborilor si arboretelor din Romania, Ed. Ceres, Bucuresti, 1972.

3. Revista Pădurilor
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. 

Aspectele studiate corespund cerinţelor şi reglementărilor actuale şi sunt în concordanţă cu cerinţele angajatorilor din 

domeniul masuratorilor terestre si cadastru. În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunatăţire continuă a 

predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la 

deplasări pe teren în vederea întocmirii proiectelor de amenajare a pădurilor, conferinţe de amenajare, simpozioane şi 

conferinţe pe tema amenajării pădurilor.   

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Verificarea cunoştinţelor expuse la prelegeri. 

Complexitatea, corectitudinea şi argumentarea 

cunoştinţelor.  

Grad de asimilare a limbajului de specialitate.  
Criterii ce vizeaza aspectele atitudinale 

(constiinciozitatea, interesul pentru studiu  individual).  

Modul de exprimare a cunoştinţelor să fie logic şi 

coerent. Participarea activă la cursuri. 

Examen 

scris 
50% 

10.5. Seminar/ 

Laborator  

Verificarea cunoştinţelor expuse la lucrări. 

Complexitatea, corectitudinea şi argumentarea 

cunoştinţelor.  

Grad de asimilare a limbajului de specialitate.  

Criterii ce vizeaza aspectele atitudinale 

(constiinciozitatea, interesul pentru studiu  individual).  

Modul de exprimare a cunoştinţelor să fie logic şi 

coerent. Participarea activă la lucrări. 

Examen 

scris 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Metoda de evaluare este 
examenul scris, subiectele fiind din materialele predate la curs şi laborator. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

8.09.2020 

Titular curs 

Conf. Dr. VLASIN HORIA DAN 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. Dr. VLASIN HORIA DAN 

Data avizării în 

departament 

 14.09.2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Florica MATEI 
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Nr.__________din _________  Formular USAMV 0207040319 

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 Masuratori terestre si stiinte exacte 

1.4.Domeniul de studii Inginerie Geodezica 

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Masuratori terestre si cadastru 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Contabilitatea firmei 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Lucica Armanca 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Lucica Armanca 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Economie,Evaluare, Management 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si legislative referitoare la activitatile de 

servicii prestate  in domeniul  cadastru si topografie. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise.     

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La seminarii este obligatorie consultarea Caietului de aplicatii practice. Practic, 

fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu temele  de rezolvat la 

seminar, cat si cele suplimentare de  rezolvat din Caietul de aplicatii practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a seminariilor. 

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare pentru respectarea 

continutului din fisa disciplinei 

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 5 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 19 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite4  3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul economico-financiar specific pentru disciplina Contabilitatea firmei 
Sa inteleaga operatiunile si fenomenele economico-financiare desfasurate in activitatea  prestari servicii de 

cadastru 

Sa cunoasca, sa evalueze si sa gestioneze patrimoniul entitatii  prestatoare de servicii cadastrale 

Sa cunoasca si sa-si actualizeze permanent cunostintele legislative si fiscale privind gestionarea patrimoniului 

afacerii pe care o administreaza 

Sa cunoasca  realitatile obiective si importanta Situatiilor financiare anuale ale firmei administrate. 

Sa isi insuseasca menirea Bugetului de venituri si cheltuieli in administrarea activitatilor cadastrale. 

Sa isi  insuseasca temeinic indicatorii economico-financiari si sa-i utilizeze in continuitatea administrarii afacerii 

de prestari servicii cadastrale 

Sa utilizeze indicatorii tehnici economici si financiari in  proiectele de accesare fonduri. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an
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er
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 Sa demonstreze capacitatea individuala de a administra si conduce o afacere cu servicii cadastrale 

Sa poata dezvolta proiecte de incepere sau dezvoltare a unei afaceri  de prestari servicii de cadastru 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea activitatii sale profesionale in 

asociatii si societati ce investigheaza si monitorizeaza activitatile cadastrale in Romania 

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la administrarea economico-financiara 

a unei activitati de servicii prestate  in domeniul cadastru topografie, in 

contextul  exigentelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga  menirea si rezultatele exploatarii corespunzatoare a patrimoniului 

afacerii pe care  o administreaza 
Sa poata interpreta o balanta de verificare contabila la nivelul entitatii 

administrate 

Sa cunoasca  factorii de imbunatatire a activitatii de servicii prestate care 

influenteaza valoarea indicatorilor economico-financiari ai afacerii administrate 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Afacerile de prestari servicii  cadastru  din Romania  

- Mediul economic si legislativ al afacerilor de prestari 

servicii cadastru topografie 

- -Manualul de politici contabile si procedura de aplicare 
in activitatile cadastru topografie 

- Procedura privind documentele justificative elaborate 

in prestarile de servicii cadastru topografie 

- Registrele contabile 

Proceduri de gestionare a activului patrimonial al 

afacerilor-domeniul servicii cadastru topografie 

- -Activele imobilizate 

- Activele circulante 

- Cheltuieli in avans 

Proceduri de gestionare a pasivului patrimonial  al 

afacerilor- domeniul servicii cadastru topografie 

- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un 
an 

- Datorii de trebuie plastite intr-o perioada mai mare de 

un an 

- Capital social si rezerve 

- Rezultatul perioadei si rezultatul reportat 

Procedura de gestionare veniturilor si a cheltuielilor in 

afacerile domeniul servicii  cadastru topografie 
- Venituri si categorii de venituri 

- Cheltuieli si categorii de cheltuieli 

- Stabilirea rezultatului economico- financiar 

Procedura de organizare si calculatie a costurilor 

pentru activitatile cadastru topografie 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

 
 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 
 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 
 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

 

 
 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

 

 

1 prelegere 

 

 
 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 
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- Metode de calculatie a costurilor 

- Costurile si tarifele serviciilor cadastru topografie 

Procedura privind  inventarierea patrimoniului si 

prezentarea acestuia in Situatiile financiare anuale ale 

afacerilor -domeniul servicii cadastru topografie 

- Importanta si rolul inventarierii 

- Etapele si stabilirea rezultatelor inventarierii 

- Registrul inventar 

- Bilantul cntabil/Patrimonial 

Procedura de analiza economico-financiara a 

activitatilor din servicii cadastru topografie 

- Indicatorii economico-financiari de activitate, de 

rentabilitate, de capital si cota de piata 

- Indicatori specifici de accesare surse de finantare 

Procedura de elaborare a Bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru activitatile de servicii cadastru 

topografie 

- Continutul Bugetului de venituri si cheltuieli 

- Fluxurile de trezoreri 

 

 

Prelegere 
 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

Prelegere 
 

 

 

 

 

2 prelegeri 
 

 

 

 

 

 

2 prelegere 

 

 

 

 

2 prelegere 
 

 

 

 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Proceduri practice minimale in administrarea 

afacerilor -domeniul servicii cadastru topografie 

- Cunoasterea si insusirea actului constitutiv si 

Statutul unei afaceri cu activitatea de servicii 

cadastru topografie 

- Legislatia si midele de contracte cu partenerii de 

afaceri 
- Legislatia, Contractul individual de munca si Statul 

de plata al salariilor 

Interpretarea informatiilor oferite de Balanta de 

verificare contabila: 

- Elementele patrimoniale: identificare si valoarea 

neta- studiu de caz 

- Elementele de venituri si cheltuieli: identificare- 

studiu de caz 

Calculatia costurilor aferente serviciilor prestate: 

cadastru si topografie 

- Alegerea metodei de calculatie 
- Calculatia costurilor si stabilirea tarifelor pentru 

serviciile prestate 

Inventarierea patrimoniului 

- Demersurile procedurale- studiu de caz 

- Stabilirea rezultatului inventarierii-studiu de caz 

Determinarea indicatorilor de analiza economico-

financiara-studii de caz 

Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli- studiu 

de caz 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Aplicarea legislatiei in 

vigoare 

 

 

 

 

 
 

 

Recunoasterea elementelor  

patrimoniale 

Recunoasterea elementelor  

de venituri si cheltuieli 

 

 

Identificarea metodei de 

calculatie  a costului pe 

tipuri de servicii 
 

  

Executarea procedurii 

privind inventarierea  

 

Analiza si interpretarea 

indicatorilor economici 

Estimarea veniturilor si a 

cheltuielilor 

Test  verificare 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

6 ore 

 

 
 

 

6 ore 

 

 

4 ore 

 

 

 

2 ore 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii,  actualizata 

2. Legea nr. 31/1990 - Legea privind societatile comerciale,actualizata 
3. OUG 44/2008- privind desfasurarea activitatilor  economice de catre PFA, II, IF 
4. OMFP 2861/2009 - Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 
5. Legea 2634/2015 - privind documnetele financiar contabile 
6. Ordin 170/2015- pentru aprobarea Reglementarilor  contabile privind contabilitatea in partida simpla 

7. Legea 227/2015 - privind noul Cod Fiscal- actualizata 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Legea nr.53/2003 -  Codul muncii - actualizata 
2. Ordinul 1802/2014 - de aprobare a Reglementarilor financiar contabile 
3. O.U.G.28/1999 - Obligatia caselor de marcat electronice- actualizata Legea nr.53/2003, actualizata 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrul didactic participa la cursurile de pregatire continua,organizate de Corpul 

Expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania, unde se intalnesc cu oameni de afaceri si problemele 

acestora, fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva a utilizarii cat mai eficiente a informatiilor contabile in 

administrarea si gestionarea patrimoniului afacerilor prestatoare de servicii cadastru topografie. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tipologiei formelor de organizare 

si functionare a afacerilor de prestari servicii 

din Romania  

Informatia contabila si menirea acesteia in 

administrarea patrimoniului unei afaceri 
privind serviciile cadastrale 

Aspecte ale calculatiei costului  privind 

serviciile cadastrale 

Specificul inventarierii anuale a patrimoniului 

unei unitati de prestari servicii 

Prezentarea reala si fidela a situatiei 

patrimoniale si a contului de profit si pierdere 

la nivelul unei unitati de prestari servicii 

Conducerea si administrarea afacerilor prin 

Bugetul de venituri si cheltuieli 

Aprecierea eficientei activitatii unei afaceri 
prestatoare de servicii cadastrale prin 

indicatorii economico-financiari   

Colocviu-test de 

verificare a 

cunostintelor 
50% 

10.5. Seminar/Laborator Aplicarea legislatie in vigoare privind 

administrarea economico-financiara a entitatii 

prestatoare de servicii  

Valorificarea informatiei financiar contabila 

prin Situatiile financiare anuale si 

componentele acestora 

Compararea indicatorilor economico-

financiari realizati cu cei prognozati si 

masurile ce se impun intr-o entitate de servicii 

cadastrale  
Bugetul de venituri si cheltuieli al entitatii 

prestatoare de servicii 

Realizarea temelor 

suplimentare din 

Caietul de aplicatii 

practice 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Lector dr. Lucica Armanca 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector dr.Lucica Armanca 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 Director de departament 

Prof.dr. Florica Matei  
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