
GESTIONAREA AMENAJĂRILOR PEISAGISTICE  

(PEISAGISTICĂ Anul IV, Semestrul VIII) 

 

Nr. credite transferabile: 3 

 

Statutul disciplinei: obligatoriu 

 

Titular disciplină: Șef. lucrări dr. Roberto Renato BERNARDIS 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  
- Cunoaşterea teoretică şi practică a gestionarea amenajărilor peisagistice, a bazei cunoaşterii 

costului proiectării şi execuţiei unei amenajări peisagistice. 

- Pregătirea teoretică şi practică în domeniul organizării proiectului pe etape şi a gestionării 

sale economice, de la contractare, la predare finală şi până la execuţie. 

- Întocmirea şi organizarea antemăsurătorilor cu note de calcul pentru toate lucrările. 

- Eficienţa economică a amenajărilor peisagere.  

- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice gestionării amenajărilor peisagistice. 

- Sa inteleaga modurile de executare a unui proiect de amenajare a unui spaţiu  

verde. 

- Să reuşeasca să execute o listă de materiale şi devizele de înfiinţare din cadrul unui un 

proiect de amenajare peisagistică. 

- Să redacteze documentații de proiectare a spațiilor verzi, complete și corecte. 

 

Conținutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 

1. Noţiuni introductive. Definirea obiectul şi conţinutul cursului. Elemente generale de 

gestiune economică 

2. Etapele şi organizarea proiectului de amenajare peisageră.  

3. Evaluarea generală a costului proiectării şi execuţiei unei amenajări peisagere. 

4. Organizarea lucrărilor din diverse tipuri de amenajări peisagere. 

5. Întocmirea şi organizarea antemăsurătorilor cu note de calcul pentru toate lucrările. 

6. Listele de cantităţi din lucrările specifice. Listele de material săditor. 

7. Devizele lucrărilor de amenajare peisageră. Devizul general. 

8. Extrasele de materiale. Norme şi indicatori folosiţi în gestionarea economică a amenajărilor 

peisagere. 

9. Eficienţa economică a amenajărilor peisagere. Criterii de evaluare a eficienţei economice a 

amenajărilor peisagere. 

 

Lucrări practice 

1. Aplicaţii – analiza tipurilor de lucrări şi a organizării unui proiect peisagistic 

2. Aplicaţii – antemasurători şi liste 

3. Aplicaţii – devize şi extrase 

4. Analiza eficienţei economice a unor proiecte peisagere 
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6. Normative şi indicatori 

 

Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 
Examen 80% 

prezența curs 10% 

Lucrari practice Test  10% 

 

Persoana de contact 

Șef. lucrări dr. Roberto Renato BERNARDIS 

Facultatea de Horticultură - USAMV Iași 

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

telefon: 0232407532  birou USAMV, fax: 0040 232 219175 

E-mail: roberto_bernardis@uaiasi.ro evaluare Procent din nota finală 


