
 

 

CONTROLUL SI CERTIFICAREA LOTURILOR SEMINCERE  

(Anul II, Semestrul III) 

 

 

Nr. credite transferabile: 7 

 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Lucian Emil CRETU 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind normele 

tehnice specifice pentru controlul şi certificarea loturilor semincere şi materialului săditor precum 

şi metode moderne de analiză a structurii genetice a cultivarelor. De asemenea, cursul puncteaza 

cunoştinţele teoretice si practice privind controlul şi certificarea loturilor semincere la 

principalele specii de plante cultivate în România 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în determinarea 

si evaluarea resurselor genetice vegetale folosite in domeniul producerii si multiplicarii 

semintelor, in controlul si certificarea loturilor semincere precum si aspectele legislative din acest 

domeniu. Cursantii capata cunoştinţe privind certificarea semintelor si loturilor semincere în 

diferite aplicaţii practice din agricultură, precum şi în cercetarea ştiinţifică. 

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Norme tehnice specifice culturilor agricole: cereale, leguminoase pentru boabe, plante 

oleaginoase, cartof pentru samanta, sfecla de zahar pentru samanta 

Norme tehnice specifice culturilor horticole: legume, pomi fructiferi, vita de vie 

Norme tehnice specifice culturilor furajere: trifoi, lucerna, sorg, sfecla furajera, borceaguri 

 

Lucrări practice 

Prezentarea laboratorului; reguli de protecţia muncii; aparate şi ustensile de laborator; practici 

corecte de lucru în laborator. 

Metode moderne de analiză a structurii genetice a cultivarelor. 

Determinarea purităţii biologice. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Lucian Emil CRETU 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407537, fax: 0040 232 219175  

E-mail: lucian_c@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆ 
 

 

 


