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Cuvânt înainte
Facultatea de Horticultură, una din cele patru facultăţi ale Universităţii
pentru Ştiinţele Vieții din Iaşi, nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor
de profil din România. Înfiinţarea ei a reprezentat consecinţa firească a
preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară.
Chiar dacă documentele oficiale atestă înfiinţarea Facultăţii de
Horticultură din Iaşi în anul 1951, se poate afirma, fără teama de a greşi, că actul
de naştere al învăţământului superior horticol la Iaşi datează de la 1912, când sa înfiinţat Secţia de Ştiinţe Agricole din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii din Iaşi, iar disciplinele horticole deţineau o pondere importantă în
pregătirea specialiştilor.
Facultatea oferă patru programe de studiu de licenţă (Horticultură,
Peisagistică, Ingineria mediului și Biotehnologii Agricole) şi cinci programe de
studiu de masterat (Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol,
Horticultură ecologică, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii
băuturilor, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale). La acestea se adaugă
specializările horticole pentru studiile de doctorat (Legumicultură, Floricultură,
Pomicultură, Viticultură şi Oenologie, Protecţia plantelor, Genetica şi
ameliorarea plantelor).
Întreaga experienţă didactică şi de cercetare a facultăţii se află sub semnul
şcolii horticole cu tradiţie în Moldova, dar reprezintă, în egală măsură, un simbol
al modernităţii şi parte integrantă în complexul strategiilor de interes naţional
care să asigure dezvoltarea viitoare.
În speranţa că veţi găsi în această facultate izvorul nesecat al ştiinţei,
calitatea formării ca specialişti şi oameni, diversitatea informaţiei şi armonia
specifică horticulturii, vă aşteptăm să păşiţi cu încredere pragul şcolii noastre şi
să vă alăturaţi frumoasei familii a horticultorilor, sub deviza:
“HORTICULTURA – ŞTIINŢĂ, CALITATE, DIVERSITATE ŞI ARMONIE”
Vă felicităm pentru alegerea făcută şi vă urăm mult succes în viaţă şi în
carieră!
Iaşi, septembrie 2022
Decan,
Prof. univ. Dr. Liviu Mihai IRIMIA
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Capitolul 1
Prezentarea generală a USV Iaşi şi a Facultăţii
de Horticultură
1.1. Scurt istoric
🕮 Învăţământul superior agronomic din Iaşi funcţionează din anul 1912 când a fost
înfiinţată Secţia de Ştiinţe Agricole, cu durata studiilor de 3 ani, în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi.
🕮 În anul 1927 s-a făcut propunerea de a se înfiinţa Catedra de Horticultură în
cadrul acestei secţii, iar din anul universitar 1929-1930 şi-a început activitatea
profesorul M. Costeţchi susţinând cursul de Pomologie şi Viticultură. În aceşti
ani se dezvoltă, de asemenea, şi ferma horticolă „V. Adamachi”.
🕮 Din anul 1933, Secţia de Ştiinţe Agricole a devenit Facultatea de Ştiinţe Agricole a
Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău, numărul disciplinelor cu caracter horticol
crescând semnificativ. Se individualizează, alături de Horticultură (Pomicultură,
Legumicultură, Viticultură), cursuri speciale de Viticultură şi Oenologie, Industrii
agricole, precum şi capitole de curs cu specific horticol la numeroase alte obiecte.
🕮 Prin reforma învăţământului superior din anul 1948 s-a înfiinţat Institutul
Agronomic Iaşi. În anul 1949, Consiliul Profesoral a solicitat Ministerului
Învățământului înfiinţarea, în cadrul institutului, a unei facultăţi de horticultură.
🕮 În 1951, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri, s-a înfiinţat Facultatea de
Horticultură, cu două secţii: Horticultură şi Viticultură.
🕮 Din anul 1956 denumirea instituţiei devine Institutul Agronomic "Ion Ionescu
de la Brad", iar din acelaşi an durata studiilor se măreşte la cinci ani. În anul
1992 Institutul se transformă în Universitatea Agronomică şi de Medicină
Veterinară, iar din 1999 se numeşte Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară. Începând cu anul 2021 își schimbă denumirea în
Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad”.
🕮 Facultatea de Horticultură funcţionează în cadrul Universităţii pentru
Ştiinţele Vieții din Iaşi, are sediul în Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, este
persoană juridică română şi este integrată învăţământului superior de stat,
conform Constituţiei României, a legilor specifice şi a Cartei Universitare.
5

1.2. Misiunea facultăţii
Misiunea de bază a facultăţii este aceea de a forma specialişti cu o bogată
pregătire teoretică şi practică pentru domeniul horticol, biotehnologii şi ingineria
mediului, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din legumicultură,
viticultură, oenologie, pomicultură, tehnologia produselor horticole, floricultură,
dendrologie, peisagistică, ingineria mediului etc. şi care vor putea exercita funcţii de
manageriat, marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia ecosistemelor naturale
şi antropizate etc., în conformitate cu noile cerinţe europene.
De asemenea, specialiştii formaţi de Facultatea de Horticultură sunt instruiţi
pentru activitatea de cercetare şi pentru a deveni cadre didactice în învăţământul
preuniversitar şi universitar.
O altă misiune a facultăţii o reprezintă pregătirea continuă a absolvenţilor prin
masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare.

1.3. Conducerea USV Iaşi
Structurile de conducere ale USV Iaşi cuprind:
o Senatul universitar;
o Consiliul de Administraţie;
o Consiliul pentru studiile universitare de doctorat.
Echipa managerială a USV Iaşi (2020-2024):
Rector:
Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU
Prorector cu activitatea educaţională:
Prof. univ. Dr. Costel SAMUIL
Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare, transfer tehnologic şi
relaţii internaţionale:
Prof. univ. Dr. Liviu-Dan MIRON
Prorector cu dezvoltarea instituţională, patrimoniu şi relaţii cu mediul de afaceri:
Prof. univ. Dr. Eugen ULEA
Prorector cu activităţi sociale, studenţeşti şi relaţii cu alumni:
Prof. univ. Dr. Vasile STOLERU
Director CSUD:
Prof. univ. Dr. Valeriu V. COTEA
Director general administrativ:
Prof. univ. Dr. Paul BOIȘTEANU
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1.4. Conducerea Facultăţii de Horticultură
Structurile de conducere ale facultăţii sunt:
- Consiliul facultăţii;
- Biroul Consiliului facultăţii.
Echipa managerială a facultăţii (2020-2024):
❑ Decan: Prof. univ. Dr. Liviu Mihai IRIMIA
❑ Prodecan cu activitatea didactică: Conf. univ. Dr. Teodor STAN
❑ Prodecan cu activitatea ştiinţifică: Conf. univ. Dr. Elena-Liliana CHELARIU
Secretariat facultate:
- Ing. drd. Petronica AMIŞCULESEI
- Ing. Andreea-Mădălina ȚAPU

1.5. Facultatea de Horticultură
– departamente şi personal didactic –
I. Departamentul Tehnologii horticole
Director departament: Prof. univ. Dr. Mihai TĂLMACIU
Cadrul didactic
E-mail
Disciplina
Funcţia
Nume şi prenume
didactică
Prof. univ. Dr. Munteanu Neculai
nmunte@uaiasi.ro
Prof. univ. Dr. Stoleru Vasile
vstoleru@uaiasi.ro
Legumicultură Conf. univ. Dr. Stan Teodor
steodor@uaiasi.ro
Șef lucr. Dr.
teliban_gabriel_ciprian@yahoo.com
Teliban Gabriel
Asist. univ. Dr. Cojocaru Alexandru
cojocaru.alexandru@yahoo.com
Prof. univ. Dr. Istrate Mihai
mistrate@uaiasi.ro
mdascalu@uaiasi.ro
Pomicultură Şef lucr. Dr.
Dascălu Marius
Şef lucr. Dr.
zlaticris76@yahoo.com
Zlati Cristina
Prof. univ. Dr. Rotaru Liliana
lirotaru@uaiasi.ro
liviuirimia2005@yahoo.fr
Viticultură şi Prof. univ. Dr. Irimia Liviu
mmustea@uaiasi.ro
Ampelografie Conf. univ. Dr. Mustea Mihai
Șef lucr. Dr.
cintia.colibaba@gmail.com
Colibaba Cintia
Prof. univ. Dr. Cotea V. Valeriu
vcotea@uaiasi.ro
Oenologie
Șef lucr. Dr.
cintia.colibaba@gmail.com
Colibaba Cintia
lucia@uaiasi.ro
Prof. univ. Dr. Draghia Lucia
julia@uaiasi.ro
Floricultură Conf. univ. Dr. Chelariu Liliana
mariabrinza2007@yahoo.com
Șef lucr. Dr.
Apostol Maria
tatiana_sandu69@yahoo.com
Şef lucr. Dr.
Sandu Tatiana
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Arboricultură Şef lucr. Dr.

Peisagistică

Prof. univ. Dr.
Şef lucr. Dr.
Șef lucr. Dr.
Asist. univ. Dr.
Şef lucr. Dr.

Tehnologia
Prof. univ. Dr.
prod. horticole
Prof. univ. Dr.

Entomologie Şef lucr. Dr.
Şef lucr. Dr.
Prof. univ. Dr.
Prof. univ. Dr.
Conf. univ. Dr.

Ingineria
mediului

Conf univ. Dr.
Şef lucr. Dr.
Şef lucr. Dr.
Şef lucr. Dr.
Şef lucr. Dr.
Asist. univ. Dr
Prof. univ. Dr.
Șef lucr. Dr.
Prof. univ. Dr
Șef lucr. Dr.

Conf. univ. Dr.
Dr.
Șef lucr. Dr.
Prof. univ. Dr.
Biotehnologii Conf. univ. Dr.
Șef lucr. Dr.
Dr.
Asist. univ.
drd.
Șef lucr. Dr.
Lector Dr.
Lector Dr.
Lector Dr.

Bernardis Roberto
Dascălu Doina Mira
Cojocariu Mirela
Paşcu Roxana
Grecu Codrina
Slonovschi Andrei
Irimia Liviu
Tălmaciu Mihai
Bădeanu Marinela
Herea Monica
Stătescu Florian
Bujoreanu Carmen
Marcoie Nicolae
Chiorescu
Esmeralda
Fifere Adrian
Goanţă Mirela
Hlihor Raluca
Luchian Camelia
Grecu Codrina
Sîrbu Culiță
Paraschiv Nicoleta
Jităreanu Doina
Marta Alina
Pădureanu Silvica
Vameșul Veronica
Slabu Cristina
Ulea Eugen
Lipșa Florin
Todirașcu-Ciornea
Elena
Filimon Răzvan
Gorban Cornel
Lazăr Roxana
Petrea Elena
Mihalache Roxana
Velescu Elena
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roberto041069@yahoo.com
doinamira@yahoo.com
mirela_c@uaiasi.ro
roxana.acfrance@gmail.com
codrina.grecu@gmail.com
andreislonovschi@yahoo.com
liviuirimia2005@yahoo.fr
mtalmaciu@yahoo.fr
badeanumarinela@yahoo.com
monica28is@yahoo.com
fstatesc@yahoo.fr
carmen.bujoreanu@gmail.com
nmarcoie@yahoo.com
echiorescu@uaiasi.ro
fifere@icmpp.ro
goantamir@yahoo.com
raluca.hlihor@uaiasi.rokamelia_luchian@yahoo.com
codrina.grecu@gmail.com
csirbu@uaiasi.ro
luminico2003@yahoo.com
doinaj@uaiasi.ro
alinamarta_fiziologie@yahoo.com
silvyp27@yahoo.com
cristinaslabu@yahoo.com
eulea@uaiasi.ro
flipsa@uaiasi.ro
ciornea@uaic.ro
razvan_f80@yahoo.com
cgorban@uaiasi.ro
lazarrxn24@yahoo.com
elenapetrea@uaiasi.ro
roxana.mihalache@uaiasi.ro
elena.velescu@uaiasi.ro

II. Departamentul Ştiinţe exacte
Director departament: Șef lucr. Dr. Ciprian CHIRUȚĂ
Cadrul didactic
Disciplina
E-mail
Funcţia
Nume şi prenume
didactică
lctrinca@uaiasi.ro
Prof. univ. Dr. Trincă Lucia Carmen
corneliapris@yahoo.com
Conf. univ. Dr. Prisăcaru Cornelia
apatras@uaiasi.ro
Conf. univ. Dr. Patraş Antoanela
atrofin@uaiasi.ro
Şef lucr. Dr.
Trofin Alina Elena
Chimie
roxanatucaliuc@yahoo.com
Şef lucr. Dr.
Tucaliuc Roxana
Biochimie
elnungureanu@yahoo.ro
Şef lucr. Dr.
Ungureanu Elena
kamelia_luchian@yahoo.com
Șef lucr. Dr.
Luchian Camelia
Cozma Andreeaandreeapaulacozma@yahoo.co
Asist. univ. Dr.
m
Paula
Fizică,
anagarlea@gmail.com
Conf. Dr.
Ana Cazacu
Biofizică &
imotrescu@yahoo.com
Şef lucr Dr.
Motrescu Iuliana
Agrometeorologie Șef lucr. Dr.
ilie.bodale@uaiasi.ro
Bodale Ilie
Climatologie
mcalin@uaiasi.ro
Lector Dr.
Călin Marius
Informatică
sorina_margineanu@yahoo.com
Şef lucr. Dr.
Mărgineanu Sorina
kyru@uaiasi.ro
Şef lucr. Dr.
Chiruţă Ciprian
Matematică
bulgariu.emilian@gmail.com
Şef lucr. Dr.
Bulgariu Emilian
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Capitolul 2
Oferta educaţională şi de cercetare
2.1. Oferta educaţională
Procesul de formare pentru învăţământul de zi este structurat astfel:
– ciclul I, de licenţă, cu o durată de patru ani. Absolvenţii acestui ciclu obţin „Diploma
de inginer” în domeniul Horticultură (specializările Horticultură şi
Peisagistică), în domeniul Ingineria mediului (specializarea Ingineria
mediului) și în domeniul Biotehnologiilor Agricole (specializarea
Biotehnologii Agricole);
– ciclul II, de master, cu o durată de doi ani. Absolvenţii acestui ciclu obţin „Diploma
de master”, cu titlul de master în domeniul Horticultură;
- ciclul III, doctorat, cu o durată de trei ani. Acesta se organizează pe specializări, iar
absolvenţii obţin diploma de „Doctor“ în specializarea urmată.
Domeniile şi specializările de învăţământ ale Facultăţii de Horticultură
Domeniul
Horticultură
Ingineria mediului
Biotehnologii
agricole

Horticultură

Horticultură

Specializarea
Ciclul I – Învăţământ universitar de licenţă
Horticultură
Peisagistică
Ingineria mediului
Biotehnologii agricole

Durata (ani)
4
4
4
4

Ciclul II - Învăţământ universitar de masterat
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Producerea de sămânţă şi material săditor horticol
Horticultură ecologică
Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
Ciclul III – Studii universitare de doctorat
Viticultură şi oenologie
Legumicultură
Floricultură
Pomicultură
Protecţia plantelor
Genetică şi ameliorarea plantelor
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2
2
2
2
2

3

2.2. Cercetarea ştiinţifică
●
Activitatea ştiinţifică se desfăşoară de către cadre didactice, studenţi,
masteranzi, doctoranzi, atât pe bază de contracte şi granturi de cercetare cu diverse
instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate, cât şi în cadrul temelor de cercetare
ştiinţifică internă sau oferită spre contractare, la fiecare disciplină.
●
Orientarea studenţilor, încă din ciclul I, pe o anumită traiectorie (specializare)
profesională, implică opţiuni specifice pentru anumite discipline la alegere, înscrierea şi
activitatea la un cerc ştiinţific studenţesc, alegerea şi implicarea în întocmirea unei
lucrări de diplomă, precum şi o eventuală colaborare cu cadrele didactice în cercetarea
ştiinţifică.
●
Facultatea de Horticultură este implicată în mai multe programe internaţionale
de cooperare, colaborare şi de schimb academic, la care participă cadre didactice şi
studenţi.
●
Temele de cercetare abordate de colectivele Facultăţii de Horticultură se
înscriu în aria ştiinţifică a domeniului horticol şi de ingineria mediului.
●
În fiecare an, la sfârşitul lunii octombrie, Facultatea de Horticultură
organizează un simpozion ştiinţific cu participare internaţională.
●
Lucrările recenzate şi acceptate pentru publicare se editează în volumul
„Lucrări ştiinţifice USV Iaşi, seria Horticultură”, inclus prin schimbul interbibliotecar
în circuitul informaţional din peste 30 de ţări.
● USV Iaşi organizează anual Simpozionul ştiinţific al studenţilor.

2.3. Piaţa muncii
Absolvenţii specializărilor Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului și
Biotehnologii agricole pot urma cariere profesionale în diferite tipuri de unităţi,
societăţi comerciale şi alte forme de organizare economică:
• societăţi horticole de producţie;
• societăţi de comercializare a producţiei horticole şi agricole;
• societăţi comerciale de prelucrare a legumelor, fructelor, strugurilor etc.;
• oficii de consultanţă agricolă;
• camere agricole;
• primării;
• asociaţii familiale, societăţi cu răspundere limitată;
• agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
• inspectorate şi agenţii de inginerie şi protecţia mediului;
•
responsabil de mediu;
•
inspector în protecția mediului;
• consilier de mediu pentru instituții publice;
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cercetător în protecția mediului;
auditor sau analist de mediu;
specialist în managementul deșeurilor;
oficii de controlul alimentelor şi de sănătate publică;
oficii şi laboratoare zonale de agrochimie, pedologie, protecţia plantelor,
controlul calităţii seminţelor, organizarea teritoriului şi protecţia mediului etc.;
inspectorate vamale;
instituţii de proiectare şi amenajare a peisajului;
instituţii de urbanism şi sistematizare;
evaluare economico-financiară în domeniul horticol, proiectării peisajului şi
protecţiei mediului;
laboratoare de analize, certificări, expertize şi acreditări în domenii
biotehnologice
institute de cercetare;
unităţi de învățământ preuniversitar şi universitar
companii sau secţii de prelucrare a materiilor prime de natură vegetală;
unităţi de prelucrarea produselor vegetale şi animale;
laboratoare specializate în biotehnologii agricole;
siguranţa alimentară şi controlul alimentelor.
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Capitolul 3
Organizarea procesului de învăţământ
Aplicarea reformei în învăţământul superior în conformitate cu legea educaţiei
naţionale din 2011 impune, printre altele, organizarea procesului de învăţământ în
concordanţă cu exigenţele europene. În acest scop, pe lângă restructurarea planului de
învăţământ şi revizuirea conţinutului programelor analitice, s-a stabilit să se introducă
sistemul de credite şi credite transferabile.
USV Iaşi asigură dreptul de opţiune al studenţilor în alegerea unor discipline,
conform planului de învăţământ, mobilitatea între specializări înrudite, pe criterii
specifice şi recunoaşterea creditelor obţinute în universitate sau în alte universităţi
româneşti sau europene, între care există relaţii de recunoaştere.

3.1. Terminologia utilizată
Termeni generali
● Spaţiul universitar – totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice,
fermelor, caselor universitare, campusurilor universitare şi alte dotări aferente.
● Comunitatea universitară – totalitatea studenţilor, personalului didactic şi de
cercetare, a personalului didactic şi de cercetare auxiliar.
● Programul de studii – unitatea curriculară de predare, învăţare, cercetare,
aplicaţii practice şi evaluare care are ca obiectiv obţinerea unei calificări universitare.
● Curriculum univeristar – ansamblul coerent al planurilor de învăţământ şi al
programelor (fişelor) analitice a disciplinelor dintr-un program de studii.
● Plan de învăţământ – ansamblul activităţilor programate de instruire şi
evaluare, reunite într-o concepţie unitară din punct de vedere al conţinutului şi al
desfăşurării lor în timp, în vederea formării unui specialist cu diplomă recunoscută.
● Disciplină – elementul formativ de bază, care reprezintă activităţi unitare
atribuite unui conţinut formativ distinct. Ea poate fi constituită din activităţi de curs
(prelegere), seminar, laborator, proiect, teme individuale, practică etc. Are o durată
totală de cel puţin un semestru şi o formă distinctă de evaluare finală (examen, colocviu).
Evaluarea gradului de pregătire a studentului se face prin forme specifice, în cursul
semestrului şi la sfârşitul acestuia, prin examen sau colocviu în urma cărora studentul
obţine o notă finală şi acumulează numărul de credite aferent disciplinei considerate
dacă nota finală este de minim 5. În situaţia în care disciplina se desfăşoară pe mai mult
de un semestru, pentru fiecare dintre acestea, disciplina va purta o denumire specifică
sau un cod distinct (1, 2 etc.), evaluarea făcându-se separat.
● Opţiune – acţiunea studentului de a alege anumite discipline conform unor reguli care îi
creează o traiectorie pe parcursul anilor de studiu, în vederea obţinerii unei anumite specializări.
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Termeni de bază pentru prezentarea conţinutului formativ
•Cunoştinţe fundamentale (cod F);
• Cunoştinţe inginereşti de domeniu (cod D);
• Cunoştinţe inginereşti de specialitate (cod S);
• Cunoştinţe complementare (cod C).

Termeni de bază privind prezentarea activităţilor programate ale
planului de învăţământ
Funcţionarea procesului de învăţământ se bazează pe o structură constituită pe
de o parte din activităţi programate propriu-zise, iar pe de altă parte, din concepţia de
evaluare a acestora.
Activităţile programate pot fi:
– de instruire (transmitere de cunoştinţe prin activităţi directe);
– de verificare a cunoştinţelor (activităţi programate de evaluare).
Concepţia de evaluare are în vedere activităţi de apreciere:
– a efortului pentru instruire (prin ore fizice sau credite);
– a cunoştinţelor (prin notare).
•Activităţile de instruire
Conceptul activităţilor de instruire are următoarele componente: cursul
(prelegerea), seminarul, laboratorul, tema pentru acasă, proiectul, studiul individual,
practica, pregătirea proiectului de licenţă, pregătirea individuală, pregătirea verificărilor
pe parcurs, pregătirea examenelor de disciplină, pregătirea examenului de licenţă.
Disciplinele, ca elemente de instruire de bază, se clasifică astfel:
− discipline obligatorii - au caracter impus în parcurgerea unei traiectorii;
− disciplinele la alegere (opţionale) –discipline alese din oferta de discipline a
facultăţii necesare completării pachetului obligatoriu de discipline dintr-o anumită
ramură de specializare; din momentul alegerii, disciplina opţională capătă caracter
obligatoriu;
− discipline liber-alese (facultative) –au caracter complementar (suplimentar),
care sunt alese liber de studenţi, pentru a-şi extinde cunoştinţele în domeniul ales sau
din alte domenii de specializare, cu caracter adiacent.
• Activităţile de verificare a cunoştinţelor - se concretizează prin:
– examen (de disciplină) – (cod E);
– colocviu (cod C);
– verificare pe parcurs (cod V.P.);
– susţinerea proiectului de an (cod P).
• Activităţile de evaluare a efortului pentru instruire
Timp fizic pentru activităţi directe programate – timp alocat activităţilor din
planul de învăţământ, exprimat în ore, efectuat de student cu participarea directă a
cadrului didactic.
Credit – unitate de valoare ce se asociază unei activităţi de instruire din planul
de învăţământ (disciplină), prin care se exprimă efortul cantitativ şi calitativ pe care
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trebuie să-l depună studentul (prin activităţi directe şi/sau individuale) pentru asimilarea
cunoştinţelor necesare unei activităţi.
Credit cumulat (la nivel de semestru, an, ciclu, total) – suma creditelor alocate
sau validate pentru activitatea sau perioada menţionată.
Credit transferabil – credit de echivalare a activităţilor din planul de învăţământ,
utilizabil pentru mobilităţi (transferuri) ale studenţilor la alte universităţi.
• Activităţile de evaluare a cunoştinţelor
Evaluare calitativă – recunoaşterea prin notare, a gradului de acumulare a
cunoştinţelor în procesul de instruire.
Evaluare cantitativă – recunoaşterea participării studenţilor la activităţi
programate, ca parte a procesului de validare a creditelor acordate.
Evaluare finală – activitate de evaluare programată (exprimată în note, respectiv
credite), la sfârşitul activităţilor unei discipline, pentru care se acordă un timp
individual de pregătire (exprimat în zile din sesiunea de examene).
Evaluare pe parcurs – activitate de evaluare programată în timpul desfăşurării
procesului de instruire (concretizată în note sau puncte), căreia i se acordă un timp
individual de pregătire şi care este inclusă în procedura finală de notare.
Procesul de evaluare a cunoştinţelor – se încheie prin acordarea unei note, a unui
calificativ sau a unei clasări individuale a studentului în cadrul grupei sau anului de
studiu.
Nota – forma prin care se finalizează o activitate de evaluare a cunoştinţelor
studenţilor.
Nota finală – nota ce evaluează nivelul de pregătire şi calitatea cunoştinţelor
dobândite de student în cadrul tuturor activităţilor aferente unei discipline.
Creditul validat – creditul acordat studentului în cadrul activităţilor de evaluare
în timpul mobilităţilor.

3.2. Regulament privind activitatea profesională a
studenţilor
3.2.1 - PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Activitatea profesională a studenţilor din cadrul Universităţii pentru
Ştiinţele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi se desfăşoară pe baza următoarelor acte
normative: Constituţia României; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare; O.U. nr. 75/12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; L.
87/10.04.2006 pentru aprobarea O.U. nr. 75/2005; Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare; H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat; H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat; Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului
superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ
superior de stat acreditate; Legea nr. 258/2007 privind practica studenţilor; Ordinul M.E.C.T.
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nr. 3955/2008 cu privire la cadrul general de organizare a stagiilor de practică; Ordinul
M.E.C. nr. 3928/21 aprilie 2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în
instituţiile de învăţământ superior; Ordinul MECTS 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor
măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, Ordinul Ministerului de resort privind
metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul
superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie; Ordinul Ministerului
de resort privind cadrul general de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat; Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind
Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea
Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, Ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării nr. 4020 din 07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul
învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României; O.U. nr. 58/23
aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ;
Carta Universităţii și celelalte regulamente şi decizii interne relevante pentru această
activitate.
Art. 2. În acord cu principiile Cartei universitare proprii şi a strategiei
universităţii se urmăreşte:
- să se ofere condiţiile necesare formării de specialişti cu pregătire superioară
universitară de licenţă, de masterat şi de doctorat;
- să se asigure excelenţa în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
- să se promoveze ştiinţa şi cultura în spiritul valorilor democraţiei, cerinţelor
morale şi spirituale, libertăţii academice, accentuării deschiderii spre comunitatea
ştiinţifică internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană şi mondială;
- să se prevină formele de exclusivism şi de intoleranţă;
- să se asigure adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele
pieţei muncii, atât prin formarea iniţială, cât şi prin programele de educaţie continuă;
- să se indentifice şi să se valorifice posibilităţile de încadrare în muncă a
absolvenţilor.
Art. 3. Pregătirea studenţilor se face pe baza unor programe academice concepute la
nivelul celor mai valoroase realizări ale ştiinţei, culturii şi tehnicii, valorificând tradiţiile şcolii
româneşti şi experienţa unor universităţi de prestigiu din Europa sau alte zone ale globului.
Art. 4. Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
asigură dreptul de opţiune al studenţilor în alegerea unor discipline, conform planului
de învăţământ, mobilitatea între specializările înrudite, pe bază de criterii specifice şi
recunoaşterea creditelor obţinute în universitate sau în alte universităţi, româneşti sau
străine, între care există relaţii de recunoaştere.
Art. 5. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor este organizată în cadrul cercurilor de
cercetare de la fiecare disciplină. Studenţii cu reale aptitudini pot fi integraţi în colectivele de
cercetare ale cadrelor didactice, iar rezultatele obţinute pot fi prezentate cu ocazia
simpozioanelor ştiinţifice şi publicate în analele facultăţilor, în reviste de specialitate.
Art. 6. Înainte de începerea anului universitar, fiecare facultate informează
studenţii, prin mijloace specifice, în legătură cu obligaţiile didactice, pe ani de studiu.
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3.3. Structura activităţii didactice în anul univ.
2022/2023
Perioada

ANII I, II, III Horticultură, Peisagistică
Activitate desfăşurată
SEMESTRUL I

14 săptămâni CURSURI (practică desfăşurată 1 săptămână
conform orarului)
24.12.2022-08.01.2023 3 săptămâni VACANŢĂ
09.01.2023-29.01.2023 3 săptămâni EXAMENE ( Sesiunea I)
19.09.2022-23.12.2022

30.01.2023-05.02.2023 1 săptămână sesiune de restanţe/ măriri de notă
06.02.2023-12.02.2023 1 săptămână VACANȚĂ
SEMESTRUL II
13.02.2023-16.04.2023 9 săptămâni cursuri (practică desfăşurată 1 săpt. conform

orarului)
17.04.2023-23.04.2023 1 săptămână VACANŢĂ de Paşte
24.04.2023-28.05.2023 5 săptămâni CURSURI
29.05.2023-25.06.2023 4 săptămâni EXAMENE (sesiunea a II-a)
26.06.2023-09.07.2023 2 săptămâni PRACTICĂ

1 săptămână EXAMENE (sesiune de restanţe/măriri de
notă)
17.07.2023-17.09.2023 9 săptămâni VACANŢĂ
10.07.2023-16.07.2023

ANII IV Horticultură, Peisagistică
Perioada

Activitate desfăşurată
SEMESTRUL I

19.09.2022-23.12.2022
24.12.2022-08.01.2023
09.01.2023-29.01.2023
30.01.2023-05.02.2023
06.02.2023-12.02.2023

14 săptămâni CURSURI (practică desfăşurată o săptămână
conform orarului)
3 săptămâni VACANŢĂ
3 săptămâni EXAMENE (Sesiunea I)
1 săptămână sesiune de restanţe/măriri de notă
1 săptămână VACANŢĂ
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13.02.2023-16.04.2023
17.04.2023-23.04.2023
24.04.2023-30.04.2023
01.05.2023-14.05.2023
15.05.2023-28.05.2023
29.05.2023-04.06.2023
05.06.2023-18.06.2023
19.06.2023-24.06.2023

SEMESTRUL II
9 săptămâni cursuri
1 săptămână VACANŢĂ de Paşte
1 săptămână cursuri
2 săptămâni EXAMENE (Sesiunea a II-a)
2 săptămâni practică proiect/lucrare de diplomă/licenţă
1 săptămână EXAMENE (sesiune de restanţe/măriri de notă)
2 săptămâni - Definitivarea proiectului/lucrării de
diplomă/licenţă
Susţinere examen de diplomă/licenţă

Măsuri de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
(1) Având în vedere situația epidemiologică generală, particularitățile regionale
și specificul USV Iaşi, în semestrul I din anul universitar 2022-2023, activitatea
didactică se va desfăşura faţă în faţă, conform programului menționat anterior.
(2) Pentru deschiderea noului an universitar se vor lua următoarele măsuri speciale:
a) se vor organiza spațiile în care se desfășoară activitățile didactice, cu o
dispunere a locurilor ocupate, astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între
studenți/cursanți, precum și între aceștia și cadrul didactic;
b) se vor stabili circuitele funcționale;
c) se vor asigura materiale de curățenie, igienă și dezinfecție;
(3) Pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
a) se vor organiza circuitele în interiorul facultății prin demarcare cu benzi
vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul instituţiei
și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între studenți/cursanți.
b) studenții/cursanții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta
mască atât în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența
fizică a studenților/cursanților, cât și în timpul pauzelor, precum și în toată perioada în
care se află în interiorul clădirii instituției;
c) se va asigura decalarea pauzelor, încât să fie limitat numărul de persoane prezente în
grupurile sanitare și în spațiile comune, cu scopul respectării distanțării fizice;
d) se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite, în funcție de zone
sau de clădiri (etaj, aripă etc.) și va fi asigurată comunicarea cu studenții/cursanții, în
vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
e) după dezinfecția mâinilor, studenții/cursanții vor merge direct în sălile în care
sunt programate activitățile didactice;
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f) se recomandă desfășurarea activităților sportive în spații deschise sau, în cazul
în care acest lucru nu este posibil, după un program stabilit și monitorizat de către cadrul
didactic;
g) orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități
sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice
de minimum 1,5 metri, situație în care purtarea măștii nu este indicată;
(4) Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate se va face astfel:
a) desfășurarea practicii de specialitate la sediul/bazele sau unitățile de practică
punctul de lucru al persoanei juridice se organizează conform reglementărilor specifice,
iar desfășurarea practicii pedagogice se organizează conform reglementărilor specifice
din învățământ;
b) se vor organiza activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;
c) materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;
(5) Este obligatorie pentru toți studenții/cursanții și pentru întreg personalul
facultății purtarea măștii de protecție:
(6) Studentul are obligația de a anunța îndrumătorul de an, secretariatul sau
conducerea facultăţii cu privire la absența sa, în următoarele situații:
a) prezintă simptome specifice;
b) a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
c) este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în
carantină.
(7) Măsuri care se vor lua pentru persoanele aflate în grupele de vârstă în risc
și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:
a) Studenții/cursanții care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii
cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli
rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv) vor reveni la
activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților
cu avizul și recomandările specifice de la medicul curant.
b) studenții/cursanții cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor
beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat
dizabilității specifice.
(8) Nu se vor prezenta la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune
prezența fizică a studenților/cursanților în ziua respectivă:
a) cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree,
vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;
b) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada deizolare la
domiciliu;
c ) cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARSCoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.
(9) Studenții/cursanții cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute
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la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit) se pot prezenta la
activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a
studenților/cursanților în ziua respectivă.
(10) În cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul activităților didactice
pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților, a prezenței
în cămine, febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți
în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare
generală modificată) se aplică protocolul de izolare a lor.
(11) Revenirea în colectivitate a studenților/cursanților care au avut probleme de
sănătate și au absentat de la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune
prezența fizică a studenților/cursanților în instituție se va realiza obligatoriu în baza unei
adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul și pe care studentul/cursantul o va
preda secretariatului la prima activitate didactică.
3.2.2 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Art. 7. Activitatea didactică în cadrul Universităţii pentru Științele Vieții “Ion
Ionescu de la Brad” din Iași este structurată pe facultăţi, specializări şi departamente,
conform legislaţiei în vigoare.
Art. 8. Programarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ se
înscriu în prevederile Legii educaţiei, a celorlalte legi specifice şi decurg din autonomia
universitară, după cum urmează:
a) activitatea didactică se organizează şi se desfăşoară în limba română și în limbi
de circulație internațională, conform aprobării ARACIS, prin cursuri de zi la ciclurile
de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi prin învăţământ la distanţă la cel de licenţă;
b) învăţământul universitar de licenţă este de 4 ani la Facultăţile de Agricultură,
Horticultură şi Ingineria resurselor animale și alimentare (240 credite) şi de 6 ani la
Facultatea de Medicină Veterinară (360 credite), cu excepţia specializării Biologie, la
care durata studiilor este de 3 ani (180 credite), conform H.G. 707/2012;
c) studiile universitare de doctorat se desfăşoară după un regulament propriu,
conform legii;
d) în funcţie de specificul facultăţilor şi al specializărilor, desfăşurarea procesului
de învăţământ poate fi concepută şi în structură modulară;
e) facultăţile pot organiza, cu aprobarea senatului şi autorizare/acreditare ARACIS,
cursuri sau cicluri de pregătire cu predare integrală în limbi de circulaţie internaţională.
Art. 9 (1) Cuantificarea activităţii studenţilor la fiecare disciplină se face prin acordarea
de credite transferabile. Pentru învăţământul de licenţă şi masterat, suma creditelor pe un semestru
este, în general, de 30, iar cea anuală de minim 60. Pentru învăţământul la distanţă suma creditelor
pe perioada şcolarităţii este identică cu cea de la învăţământul cu frecvență.
(2) Pentru obţinerea statutului de absolvent al unei specializări, trebuie să se
obţină un număr minim de credite egal cu produsul între numărul anilor de studii aferent
specializării respective şi numărul de credite pe an.
(3) Studenţii finanţaţi de la bugetul de stat sau cu taxă au obligaţia promovării
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disciplinelor unui an universitar până în cel mult semestrul șapte de școlaritate. La
programul de Biologie, studenţii finanţaţi de la bugetul de stat sau cu taxă au obligaţia
promovării disciplinelor unui an universitar până în cel mult semestrul cinci de
școlaritate.
(4) Pentru a beneficia de această prevedere, studenţii au obligaţia de a
participa la cel puţin două sesiuni de examinare pe durata unui an universitar.
(5) În cazul nepromovării anului de studii ca urmare a situaţiilor de la al. (3), studentul
trebuie să urmeze, la cerere, un an suplimentar cu taxă pentru refacerea activităţilor respective,
în caz contrar este exmatriculat. Dacă nici după această perioadă nu poate promova, studentul
este exmatriculat, cu drept de reînmatriculare o singură dată.
(6) După expirarea perioadei finanţate de la buget, se poate continua, în regim de
taxă, pe bază de cerere, cu aprobarea Rectorului.
(7) Neasigurarea continuităţii conduce la exmatricularea studentului, cu excepţia
cazurilor de întrerupere de studii şi de prelungire de şcolaritate.
Art. 10. (1) Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul de muncă
al studentului. La cuantificarea prin credite se iau în considerare toate formele de activitate:
curs, seminar, laborator, examene, practică, studiu individual, proiecte etc.
(2) Studentul primeşte integral creditele alocate dacă promovează disciplina studiată.
(3) Examenul de licenţă/diplomă se creditează separat cu un număr total de 10
de credite, iar cel de disertaţie cu 10 credite.
(4) Disciplinele psiho-pedagogice, incluse în cadrul programului
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, se creditează separat, fiind
cotate cu câte 30 de credite pentru fiecare din cele 2 module.
(5) Activitatea de voluntariat desfășurată în USV Iași, conform Regulamentului
de voluntariat se creditează anual, separat cu două credite.
(6) Studenţii de la învățământul cu frecvență pot beneficia de bursă de
performanţă sau de merit dacă la sfârşitul fiecărui semestru au obţinut toate creditele
prevăzute în planul de învățământ conform anului de studiu aferent şi îndeplinesc
criteriile de performanţă academică cerute.
Art. 11. În aplicarea sistemului de credite se folosesc următoarele reguli procedurale:
(1) sistemul de alocare a creditelor are un coordonator la nivelul universităţii (Prorector)
şi câte un coordonator la nivelul fiecărei facultăţi (Prodecan). La facultăţi pot fi desemnate şi
alte persoane responsabile (directori de departamente, membri ai consiliului facultăţii) pe
specializări, ani de studii sau grupuri de studenţi, care asigură consilierea studenţilor interesaţi.
Coordonatorii vor prezenta periodic în consiliul facultăţii rapoarte de analiză a funcţionării
sistemului şi propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor de aplicare.
(2) creditele sunt numere întregi.
(3) numărul de credite alocat unei discipline nu este divizibil pe forme de
activitate.
(4) creditele sunt transferabile între structurile aparţinând unor
specializări/domenii apropiate sau diferite, la cererea studentului, şi se aprobă de
Rectorul universităţii, cu avizul Decanului facultăţii la care se solicită transferul.
(5) creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta pe discipline,
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pe grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu, la cererea
studentului şi se aprobă de consiliul facultăţii la care se solicită transferul, dacă există
un acord între instituţiile de învăţământ implicate.
(6) creditele se pot obţine în avans doar în ordinea crescătoare a semestrelor, în
condiţiile respectării succesiunii de parcurgere a disciplinelor din planul de învăţământ, şi se
pot reporta în semestrele următoare, în aceleaşi condiţii. Obţinerea în avans sau reportarea în
semestrele următoare se face la cererea studentului care a beneficiat de mobilitate temporară
internă sau internațională, precum și în cazul studenților înmatriculați în urma mobilităților
definitive şi se aprobă de biroul consiliului facultăţii.
(7) creditele odată obţinute se acumulează pe întreaga durată a şcolarizării, numai în
cadrul ciclului de studii urmat şi recunoaşterea lor este de competenţa facultăţilor.
(8) întreruperea studiilor mai mult de 3 ani consecutiv face imposibilă
recunoaşterea creditelor, impunându-se repetarea studiilor.
(9) creditele se pot cumula în module pentru obţinerea unei specializări sau a
unei calificări complementare;
(10) Pentru promovarea anului universitar studentul trebuie să obţină
minimum 25 de credite.
Art. 12 (1) Programele analitice se elaborează de către titularii de discipline, în
concordanţă cu necesităţile de pregătire ale studenţilor, la standarde internaţionale de
calitate şi se aprobă de directorul de departament. În funcţie de specificul facultăţilor şi
al specializărilor, programele analitice pot fi concepute şi în structură modulară.
(2) În preambulul fiecărei programe analitice trebuie să se precizeze disciplinele
de studiu a căror promovare anterioară condiţionează înscrierea şi evaluarea studentului
la acea disciplină.
Art. 13 (1) Admiterea candidaţilor se face prin concurs, în limita capacităţii de
şcolarizare aprobată de ARACIS şi statuată prin hotărâre de guvern, în condiţiile
stabilite de Legea educaţiei şi celelalte acte normative ce privesc această activitate;
(2) Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere se stabilesc de
către Senatul universităţii printr-o metodologie specifică, care detaliază criteriile
generale stabilite de către M.E.
(3) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţi
universitare numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale în universitate.
(4) Stabilirea numărului de specializări care pot fi urmate concomitent sau
succesiv în cadrul universităţii, precum şi a condiţiilor specifice fiecărei facultăţi, ţin de
competenţa Senatului universităţii.
(5) Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma a doua specializare, conform
reglementărilor în vigoare.
(6) Studenţii sunt consideraţi partenerii universităţii şi membri egali ai
comunităţii academice.
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3.2.3 ÎNSCRIEREA ÎN UNIVERSITATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI
Art. 14 (1) Înmatricularea şi reînmatricularea studenţilor sunt de competenţa
conducerii universităţii şi a facultăţilor.
(2) Procedura de înmatriculare a studenţilor este corelată cu aplicarea Sistemului
European de Credite Transferabile (ECTS), care presupune înscrierea studentului, la
începutul fiecărui an universitar, specificând disciplinele pe care urmează a le parcurge
în acel interval de studiu.
(3) Înmatricularea în anul I de studii se face de către Rector, pe baza
rezultatelor de la concursul de admitere. Înmatricularea se face de către Rector şi în
cazul transferului unui student de la o altă universitate.
(4) Decizia de înmatriculare este precedată de încheierea contractului de studii între
reprezentanţii universităţii şi student, precum şi a contractului de studii, între Decanul
facultăţii şi fiecare student, prin care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor.
(5) După înmatriculare, fiecare student este înscris în registrul matricol unic
(RMU), sub un cod unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivă.
Aceste coduri se dau în continuare, pentru fiecare serie nouă de studenţi. Aceeaşi
procedură se aplică şi în cazul studenţilor transferaţi de la alte universităţi.
(6) La înscrierea în registrul matricol unic, studenţilor li se întocmeşte şi dosarul
personal, care va cuprinde:
- contractul de studii încheiat între reprezentanţii universităţii şi student;
- diploma de studii liceale în original;
- certificatul de naştere în copie certificată cu originalul;
- adeverinţa de sănătate;
- documentele în baza cărora au fost admişi.
În perioada şcolarizării, dosarul se completează cu:
- adiţionalele la contractul de studii încheiate la începutul fiecărui an universitar;
- copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele;
- acte prin care se certifică studiile efectuate la alte universităţi şi rezultatele obţinute;
- alte documente privind şcolaritatea pe perioada studiilor universitare.
(7) După înmatricularea în facultate, Decanul eliberează fiecărui student
legitimaţia de student, legitimaţia pentru reducerea cheltuielilor de transport şi carnetul
de student, care se vizează anual.
(8) Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate,
în cămine, cantine, biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă
dovada calităţii de student, precum şi la obţinerea oricăror alte facilităţi.
(9) În cazul pierderii carnetului de student, se eliberează duplicat numai după
anunţarea în presă şi achitarea unei taxe stabilite de Senatul universității.
(10) Carnetul de student, vizat anual de secretariatul facultăţii, se prezintă
obligatoriu la examene pentru a fi înscrise de către cadrul didactic examinator toate
notele din perioada şcolarizării, inclusiv cele care nu asigură promovarea.
Art. 15. (1) Modificarea şi introducerea de date nereale în actele de student se
constituie ca fals în acte publice şi vor fi sancţionate conform legii.
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(2) În cazul în care studentul pierde documentele personale (carnetul de student,
legitimaţia de student etc.) se eliberează duplicate, după anunţarea în presă a pierderii
respective şi achitarea taxei stabilite de Senatul universităţii.
Art. 16. (1) Înscrierea în anul următor de studiu a studentului, la toate formele
de învăţământ, se face de către decanul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului
universitar, prin încheierea actului adiţional la contractul de studii.
(2) Înscrierea este condiţionată de promovarea anului universitar precedent pe baza
realizării numărului minim de credite transferabile, stabilit prin prezentul regulament.
Art. 17. Studentul care nu a promovat un an de studii şi acumulează minimum
20 de credite poate solicita înscrierea pentru efectuarea unui an suplimentar, în acelaşi
an de studii, în regim cu taxă, plătind doar pentru disciplinele nepromovate.
3.2.4 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Art. 18. (1) Anul universitar este structurat pe 2 semestre, a câte 14 săptămâni
fiecare. Ultimul semestru al anilor terminali va avea o durată mai scurtă şi este stabilită
de către fiecare facultate, pentru fiecare program de studii în parte.
(2) Pe lângă cele două semestre de activităţi didactice, fiecare an de studii mai
are prevăzute 2-4 săptămâni de practică, care se desfăşoară grupat sau desfăşurat,
conform cerinţelor fiecărui program de studii.
Art. 19. Activităţile didactice cuprind, de regulă, 22-28 ore pe săptămână, pe
durata a cinci zile lucrătoare.
Art. 20 (1) Înscrierea studenţilor la cursuri se realizează pe baza contractului
de studii şi a adiţionalelor aferente.
(2) Pentru disciplinele opţionale şi facultative, opţiunea studenţilor se exprimă în
scris, odată cu semnarea contractului de studii şi a adiţionalelor corespunzătoare.
Art. 21 (1) Studenţii au dreptul şi obligaţia să participe la toate formele de activitate
didactică prevăzute în planul de învăţământ. Modul de efectuare a orelor de activitate didactică
se stabileşte, în funcţie de specificul disciplinelor, de către consiliul facultăţii.
(2) Pe parcursul semestrelor, în cadrul orelor de activitate didactică, se
organizează lucrări de laborator, analize de caz, dezbateri tematice etc., rezultatele
obţinute fiind luate în considerare la evaluările finale în funcţie de specificul
disciplinelor. Ponderea fiecărei activităţi în evaluarea finală este stabilită de titularul de
disciplină, aprobată directorul de departament şi comunică studentului la începutul
semestrului, inclusiv prin afişare la avizierul disciplinei.
(3) Activitatea didactică se poate desfășura atât față în față cât și online.
Art. 22 (1) Durata studiilor finanţate de la bugetul statului, la cursurile cu
frecvență, în învăţământul de licenţă este, în funcţie de domeniu şi specializare, de 3 - 4
ani (180- 240 credite) la Facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Ingineria resurselor
animale și alimentare şi de 6 ani (360 credite) la Facultatea de Medicină Veterinară,
stabilită prin hotărâre de Guvern.
(2) Studiile învăţământului universitar de licenţă se încheie cu examen de
finalizare a studiilor. Criteriile generale de organizare a examenului de licenţă se
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stabilesc de ministerul de resort, iar conţinutul şi criteriile specifice universităţii, de către
senatul acesteia, la propunerea Consiliului de administratie.
(3) Examenele de finalizare a studiilor se pot desfășura atât față în față cât și online.
(4) Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare
de licență primesc titlul de inginer, cu excepţia absolvenţilor de la Medicină Veterinară,
care primesc titlul de doctor – medic veterinar şi cei de la specializarea Biologie, care
primesc titlul de licenţiat în biologie, conform legii. Până la eliberarea diplomelor,
absolvenţii primesc, la cerere, adeverinţa privind finalizarea studiilor care certifică
perioada studiilor şi mediile obţinute în timpul studiilor universitare şi la examenul de
finalizare a acestora, conform legii.
(5) Absolvenţii care nu au promovat sau nu au susținut examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverința de absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare.
Ei pot susţine examenul de finalizare a studiilor în oricare altă sesiune, după
achitarea taxei stabilite de Senatul universităţii.
(6) Titulatura diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă este
stabilită de ministerul de resort, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 23 Continuarea studiilor este reglementată prin Lege.
(1) Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare pot continua studiile în
învăţământul universitar de licenţă, dacă structura facultăţii permite, în cadrul
domeniului iniţial sau apropiat, prin concurs, în limita locurilor disponibile pentru anul
universitar respectiv, stabilite de Senatul universităţii. Criteriile de înscriere şi selecţie
se stabilesc de Senatul universităţii, la propunerea consiliilor facultăţilor.
(2) Candidaţii admişi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de birourile consiliilor
facultăţilor, pe parcursul primului semestru şi vor fi înscriși în anul trei de studiu, corespunzător
examenelor recunoscute şi celor promovate, începând cu semestrul al doilea.
Art. 24 (1) Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică au
obligaţia să absolve cursurile programelor de formare psihopedagogică, conform Legii
educației naționale nr. 1/2011.
(2) Programele de formare psihopedagogică funcţionează în cadrul DPPD şi are
planuri de învăţământ distincte, pe două module, aprobate de Senatul universităţii.
(3) Absolvenţilor programelor de formare psihopedagogică li se eliberează
certificate de absolvire, iar a celor de Master didactic, diplome, pe baza cărora sunt
abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.
Art. 25. Pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de stat, învățământ cu frecvență,
din anii terminali, calitatea de student finanţat de la bugetul de stat încetează în ultima
zi a ultimei sesiuni de examen programată pentru anul respectiv.
3.2.5 - EXAMINAREA STUDENŢILOR
Art. 26. Prin diferitele forme de examinare, cadrele didactice verifică măsura în
care studentul a acumulat cunoştinţe teoretice, deprinderi şi abilităţi practice, conform
obiectivelor disciplinei de studiu şi cuantifică nivelul de pregătire, ca rezultat al
procesului didactic predare-învăţare completat cu documentarea individuală, prin note.
Art. 27. Prin examinare se urmăreşte capacitatea de sinteză, analiză, utilizare şi
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interpretare corectă a cunoştinţelor teoretice oferite prin predare şi a celor acumulate din
alte surse de către studenţi, precum şi deprinderile, abilităţile practice/aplicative
dobândite, la disciplina studiată.
Art. 28. Colectivele departamentelor şi consiliile facultăţilor stabilesc exigenţele
generale pentru promovarea disciplinelor de studiu prin aprobarea fişelor disciplinelor,
dar responsabilitatea stabilirii exigenţelor specifice fiecărei discipline o au colectivele
de cadre didactice ale disciplinelor care trebuie să-şi coreleze exigenţele proprii privind
procesul de predare-documentare-învăţare-evaluare cu practicile internaţionale de
succes şi cu competenţele pe care trebuie să le formeze studenţilor.
Art. 29. (1) Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt:
examenul, colocviul, verificarea pe parcurs şi prezentarea proiectului.
(2) În fişa disciplinei sunt prevăzute formele de verificare, modul de verificare
(oral, scris, test etc.), alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte, planşe,
herbare, referate etc.), precum şi ponderea acestora în nota finală.
(3) Pe durata stării de urgență sau alertă și până la eliminarea restricțiilor privind
adunările publice, cadrele didactice pot realiza pe platforme online verificări pe parcurs
ale activității studenților în cadrul orelor de curs/seminar/lucrări practice, în funcție de
specificul fiecărei discipline.
Art. 30. (1) La disciplinele cu o componentă practică/proiect, examenul
practic/proiectul este obligatoriu, iar promovarea condiţionează prezentarea la examenul
teoretic, precizări care se înscriu în fişa disciplinei.
(2) Efectuarea practicii şi promovarea disciplinei de Practică, în anul în care
este planificată, constituie condiţie obligatorie pentru trecerea în anul următor.
Art. 31. Cel puţin jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ
trebuie să aibă ca formă de verificare, examenul. Este preferabilă examinarea orală în
locul celei în scris, consiliile facultăţilor având obligaţia de a stabili proporţia dintre
aceste modalităţi de examinare.
Art. 32. Programarea (data, ora şi sala) examenelor finale, pentru toate
disciplinele, se stabileşte de către decanat la propunerea grupelor de studenţi, după
consultarea titularilor de disciplină.
Art. 33. (1) Prezentarea la examene este condiţionată de refacerea integrală
a lucrărilor practice/seminariilor/proiectelor/practicii, de regulă până la începerea
sesiunii, indiferent de motivul absentării. Refacerea a 20% din activităţi este gratuită,
iar diferenţa cu taxă. În situaţia absentării la cel puţin 50% din lucrările
practice/seminarii/proiecte/practică, activităţile se vor reface integral şi cu taxă, în
anul universitar următor.
(2) Condiţiile refacerii activităţilor sunt precizate de consiliul facultăţii, iar modalitatea
de refacere este stabilită de titularul disciplinei. Titularul disciplinei este obligat să asigure
condiţii corespunzătoare şi să planifice refacerea lucrărilor aplicative, seminariilor etc., pe care
o aduce la cunoştinţa studenţilor, cel puţin prin afişare la avizierul disciplinei, în conformitate
cu prezentul regulament. Refacerea unei activităţi se planifică o singură dată.
(3) În cazuri speciale (certificate medicale, participarea la manifestări sportive ale
sportivilor de performanţă, burse în străinătate etc.), cu aprobarea conducerii facultăţii, pe baza
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actelor justificative şi a cererii individuale înaintată de student şi înregistrată la secretariat,
activităţile didactice tip laborator se refac fără taxă, până la data examinării, prin planificare
realizată de titularul disciplinei. Pentru cazuri medicale se vor lua în considerare numai
certificatele tip, în original, vizate de spitalul studenţesc sau de policlinica studenţească şi
prezentate în cel mult o săptămână de la reluarea activităţii didactice.
Art. 34 (1) În funcţie de specificul activităţilor, consiliul facultăţii poate aproba
ca la unele discipline evaluarea cunoştinţelor să se efectueze prin testări succesive, care
să cuprindă întreaga problematică de studiu.
(2) Începând cu ultima săptămână de activitate didactică din semestru, se poate
planifica evaluarea la disciplinele prevăzute cu alte forme de verificare: colocvii,
prezentări de proiecte etc.
Art. 35. Într-un an universitar se organizează: 2 sesiuni ordinare, cea de
iarnă, la sfârşitul semestrului I şi de vară, la sfârşitul semestrului al II-lea; 2 sesiuni
de repetări examene/măriri de notă, una după sesiunea de iarnă, înainte de
începerea semestrului al II-lea şi a doua în iulie, după perioada de practică.
Art. 36. Evaluarea studenţilor la examenele nepromovate se poate face şi în
cadrul sesiunii deschise, conform regulamentului aprobat de Senat. Cererile vor fi
avizate de titularul disciplinei şi aprobate de Decan.
Art. 37 (1) Modul de susţinere a examenelor - probă scrisă, test grilă, probă
orală sau combinaţii ale acestora - se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, de
către Consiliul facultăţii, la propunerea titularilor de disciplină şi cu avizul Consiliului
Departamentului, înainte de începerea activităţii didactice respective.
(2) Examinarea se realizează, de regulă, pe baza biletelor/testelor de examen şi a testelor
grilă, întocmite de titularul disciplinei şi aprobate de directorul de departament.
(3) Elementele cuantificabile prin notă (nivelul cunoştinţelor din întreaga
materie, creativitatea, capacitatea de analiză şi sinteză, frecvenţa şi participarea la
procesul didactic), precum şi modul de desfăşurare a verificării (examene, teste,
examene parţiale, proiecte) se stabilesc prin programa disciplinei, avizată de directorul
de departament şi aprobată de Consiliul facultăţii, fiind comunicate studenţilor la
începutul activităţii de la disciplina respectivă.
(4) Notarea finală a răspunsurilor studenţilor la examene, teste şi probe de verificare se
face, cu note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5.
Cadrele didactice examinatoare vor înregistra în cataloagele de examene primite de la decanat,
atât nota acordată, cât şi data examinării. De asemenea, cadrele didactice examinatoare vor
înregistra în condici personale toate elementele de la desfăşurarea examenelor: numele şi
prenumele studenţilor prezentaţi, calificativele evaluării din timpul semestrului, nota la
evaluarea finală, data examinării, etc.
(5) La examenele la care se dau mai multe probe (scris, oral, probă practică)
examinatorul stabileşte o singură notă (cifră întreagă), prin aprecierea tuturor
rezultatelor obţinute de student, după o procedură adusă la cunoştinţa acestora înainte
de desfăşurarea examenului.
(6) La disciplinele facultative, trecerea în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare
se face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în
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considerare la calculul mediei anuale şi nici al punctajului obţinut. De asemenea, nu se iau
în calculul mediei anuale nici rezultatele de la programele de formare psihopedagogică.
(7) Rezultatele la examen se înscriu în catalog şi în carnetul de note al
studentului. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii, cel mai târziu, în ziua
următoare examenului.
(8) Examenele se desfăşoară în faţa unei comisii formată din titularul disciplinei
şi cadrul didactic care a condus seminariile/lucrările practice la acea grupă sau, în cazuri
speciale, un alt cadru didactic desemnat de directorul de departament, care va semna
catalogul.
(9) Înlocuirea examinatorului se aprobă la cererea justificată a acestuia sau în alte
cazuri speciale de către Decanul facultăţii, la propunerea directorului de departament.
În aceste cazuri se constituie o comisie formată din 3 cadre didactice de specialitate sau
specialităţi înrudite.
Art. 38. (1) Ziua şi ora susţinerii examenelor se stabilesc de către decanate, cu
consultarea studenţilor şi a titularilor de curs. Programul se întocmeşte pe formaţii de
studiu/serii şi se aduce la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin 2 săptămâni înaintea
începerii sesiunii de examene.
(2) Au dreptul să se prezinte la examene studenţii care şi-au îndeplinit toate
obligaţiile profesionale (cursuri, seminarii, proiecte, lucrări practice, etc.) prevăzute în
planul de învăţământ şi în programele analitice ale disciplinelor respective, aduse la
cunoştinţa studenţilor şi afişate la afişier la începutul semestrului;
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a afişa la avizierele disciplinei, cu cel puţin
24 de ore înaintea desfăşurării examenului, situaţia punctelor acumulate de studenţi pe
parcursul semestrului, conform planificării din fişa disciplinei;
(3) Studenţii care nu au obţinut calificativul minim necesar pot reface, la cerere,
activităţile respective, după un program aprobat de titularul disciplinei în condiţiile
stabilite de consiliul facultăţii.
Art. 39. (1) Studenţii finanţaţi de la bugetul de stat se pot prezenta la examene şi
colocvii, de cel mult două ori în regim gratuit, iar cei de la taxă fără alte costuri
suplimentare, la primele 2 sesiuni ordinare planificate.
(2) În caz de nepromovare după cea de a doua planificare a examenului/colocviului/
proiectului se poate solicita reexaminarea în regim cu taxă, în condiţiile legii.
(3) Studenţii care nu promovează nici la ultima reexaminare planificată, în
condiţiile art. 9 (3), pot cere înscrierea în an suplimentar pentru a reface întreaga
activitate didactică prevăzută prin programa analitică la acea disciplină, cu achitarea
costurilor corespunzătoare, după care se pot prezenta din nou la examen/colocviu, în
regim cu taxă. Nepromovarea examenului sau colocviului până la sfârşitul anului
universitar în care a avut loc refacerea activităţii, atrage după sine exmatricularea.
(4) Reluarea studiilor se poate face prin reînmatriculare, începând cu anul
universitar următor, în maximum 3 ani, în regim cu taxă.
(5) În situaţii speciale (plecări în străinătate cu burse de studiu, concedii
medicale etc.), Consiliul de administraţie, cu avizul consiliului facultăţii, poate
aproba, la cererea studentului şi cu acordul cadrului didactic, susţinerea unor examene
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şi în afara sesiunilor programate.
(6) Studenţii pot beneficia de reexaminări pentru mărirea notelor numai dacă
au promovat toate examenele prevăzute în planul de învăţământ la momentul prezentării
cererii de reexaminare. Aceste reexaminări sunt gratuite, cu excepţia cazului în care
studentul s-a prezentat deja de două ori la examen.
(7) Numărul reexaminărilor pentru mărirea notei, într-un an universitar, este
de maximum două. Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinută
anterior.
Art. 40. (1) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de
către Decanul facultăţii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se
dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor
Codului de etică şi deontologie universitară şi a regulamentelor USV Iaşi în vigoare. În
aceste situaţii, Decanul poate dispune reorganizarea examenului, cu o nouă comisie, din
care poate face parte şi titularul disciplinei.
(2) Studenţii care încearcă să promoveze examenul prin fraudă vor fi
exmatriculaţi din universitate. Exmatricularea se aprobă de Rector, la propunerea
biroului Consiliului facultăţii. Studenţii exmatriculaţi pot fi reînmatriculaţi, în acelaşi an
de studiu, cu avizul Decanului şi aprobarea Rectorului, începând cu anul universitar
următor, dar nu mai târziu de un interval de 3 ani, în regim de student cu taxă pe toată
perioada de studii rămasă, fără a li se recunoaşte rezultatele la examenele din anul în
care au fost exmatriculaţi.
Art. 41. Pentru studenţii care pleacă la studii, cu aprobarea Rectorului, în
universităţi din străinătate, li se recunoaşte activitatea desfăşurată şi examenele
susţinute, pe baza documentelor de studii emise de instituţiile de învăţământ superior
respective şi a convenţiilor semnate în acest sens.
Art. 42. (1) Dacă perioada de studii la universităţi partenere s-a efectuat în
sistemul ECTS (contract de învăţare, acord de cooperare ECTS între cele două
universităţi), creditele obţinute la universitatea parteneră se recunosc integral de către
comisia constituită la nivelul consiliului facultăţii, în baza documentelor justificative.
(2) În cazul în care unele cursuri din planul de învăţământ aferent
semestrului/semestrelor respectiv(e) au caracter specific specializării şi nu se predau la
universitatea parteneră, studentul va susţine aceste examene la întoarcere, după
refacerea activităţilor obligatorii. Disciplinele suplimentare şi creditele aferente se
consemnează în suplimentul la diplomă.
Art. 43. (1) Anul de studiu este considerat promovat numai atunci când studenţii
au obţinut cel puţin nota 5 la toate disciplinele din contractul de studii şi au acumulat
numărul de credite şi de puncte prevăzute în planul de învăţământ.
Art. 44. (1) Studenţii care nu au promovat un examen până în semestrul
şapte de școlaritate, respectiv cinci pentru Biologie, pot efectua, la cerere, un an
suplimentar sau sunt exmatriculaţi, conform art. 9, al. 5.
(2) Studenţii care în şase/opt/douăsprezece semestre, după cum este durata
studiilor pentru obţinerea licenţei/diplomei, nu au acumulat toate creditele şi
punctele prevăzute în planul de învăţământ vor putea continua studiile în regim cu
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taxă. Perioada de studii nu poate fi mai mare decât cea normală de şcolaritate cu
mai mult de 2 ani, în caz contrar studentul este exmatriculat, cu excepţia
specializării Medicină Veterinară unde se acceptă 3 ani suplimentari.
(3) Consiliul de administraţie, la propunerea Consiliului facultăţii, poate aproba
prelungirea şcolarităţii în regim gratuit cu cel mult un an universitar faţă de durata
legală de şcolaritate prevăzută prin planul de învăţământ în următoarele situaţii:
a) concedii de maternitate;
b) cazuri medicale atestate prin certificate medicale, în urma spitalizării timp de
peste 30 zile consecutive, confirmate de o comisie de expertiză, stabilită prin protocol
între universitate şi spitalul clinic universitar corespunzător;
c) participarea sportivilor de performanţe la programe speciale de pregătire şi la
competiţii naţionale sau internaţionale.
Art. 45. (1) Studiile din învăţământul universitar de licență se încheie printr-un
examen de licenţă/diplomă care se susţine în formele prevăzute de regulamentul aprobat
de Senat pentru finalizarea studiilor, conform legii.
(2) Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă este în concordanţă cu
specializarea absolvită şi se alege de candidat, în baza unei liste orientative, elaborată
de discipline şi aprobată de Consiliul facultăţii. Se admit şi propuneri din partea
studenţilor, aprobate după aceeaşi procedură.
(3) Cererea candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul
disciplinei şi se aprobă de către Decanul facultăţii.
3.2.6 – MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENȚILOR
Art. 46. (1) Mobilitatea academică potrivit legii, reprezintă dreptul studenților,
al studenților masteranzi și al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaște creditele
transferabile – ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile), dobândite, în
condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu
din țară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internațională, respectiv
definitivă sau temporară, pentru toate formele de învățământ
Art. 47 (1). Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului
studentului, studentului masterand, respectiv a studentului doctorand:
a) în baza unor acorduri interinstituționale:
b) numai cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate
provizoriu, după caz, de proveniență, respectiv primitoare.
(2) Acordurile interinstituționale stabilesc condițiile de desfășurare a
mobilităților între instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu:
tipul mobilității, durata mobilității, numărul de mobilități, domeniul, programul de
studiu, finanțarea mobilității temporare etc.
(3) Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea cererii-tip de
mobilitate prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, astfel:
a) studentul, studentul masterand, respectiv studentul doctorand depune cererea
de mobilitate la instituția de învățământ superior unde dorește mobilitatea:
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b) după obținerea acceptului de mobilitate, studentul, studentul masterand,
respectiv studentul doctorand solicită acordul universității de unde dorește mobilitatea:
c) instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima
cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează universitatea de la care se pleacă;
d) în cerere sunt precizate și condițiile în care are loc mobilitatea.
Art. 48 (1) Studentul, studentul masterand sau studentul doctorand poate
beneficia de mobilitate temporară internă între două instituții de învățământ superior
acreditate/autorizate provizoriu, după caz.
(2) Recunoașterea creditelor transferabile și a compatibilității curriculum-ului, se
realizează atât la începutul cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate, în baza
regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate.
Art. 49. Mobilitatea internă temporară, pe locuri bugetate sau cu taxă, poate
surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea integrală a
sesiunilor de examene.
Art. 50. În cazul mobilității interne temporare pe locuri bugetate, finanțarea
urmează studentul.
Art. 51. Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru
studenții finanțați de la bugetul de stat, cât și pentru studenții cu taxă și se realizează cu
respectarea prevederilor legale privind capacitatea de școlarizare și finanțarea
învățământului superior, prin acordul instituțiilor de învățământ superior
acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislației naționale și
ale prezentului regulament.
Art. 52. Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la
sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.
Art. 53. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de
studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar
înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Art. 54. Mobilitatea definitivă se face pe principiul ”subvențiile urmează studentul”.
Art. 55. Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică și în cazul
studenților și studenților doctoranzi proveniți din state membre ale UE, SEE și din
Confederația Elvețiană.
Art. 56. Pentru țările terțe se aplică prevederile acordurilor bilaterale și ale
acordurilor internaționale în materie, în vigoare la data efectuării mobilității.
Art. 57 (1) Mobilitatea definitivă a studenților se poate face de la o formă de
învățământ la alta, pentru aceeași specializare, sau de la o specializare la alta, din același
domeniu de licență, doar după finalizarea anului I sau a anului II de studiu, după caz,
ținându-se cont de aplicarea ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) și de
compatibilitatea planurilor de învățământ, respectându-se criteriile de performanță
profesională stabilite de către fiecare facultate.
(2) Mobilitatea definitivă de la învățământul la distanță (ID) la cel cu frecvență,
pentru aceeași specializare, se face pe locuri cu taxă, doar pentru anul când se face
transferul.
(3) Cererile de mobilitate se depun la secretariatul facultății cu cel puțin 10 zile
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înainte de începerea anului universitar.
(4). Aprobarea mobilității definitive este de competența:
a) – Rectorului, când se solicită mobilitatea definitivă pentru aceeași specializare
de la o formă de învățământ la alta, sau de la o specializare la alta din același domeniu
de licență, în cadrul universității, cererile fiind avizate de conducerile facultăților;
b) – Consiliului de Administrație, când se solicită mobilitatea definitivă de la o
universitate la alta, cererile fiind avizate favorabil de decanii și rectorii ambelor
universități. În acest caz, pentru studenții susținuți de la buget, facultățile primesc
alocații bugetare începând cu anul bugetar următor, dacă nu au depășit durata de
școlarizare prevăzută de lege.
Art. 58. (1) Biroul consiliului facultăţii care primeşte studenţii prin mobilitatea
definitivă stabileşte: recunoaşterea (sau echivalarea) creditelor şi examenele de diferenţă şi alte
activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ şi programelor analitice.
(2) Perioada de susţinere a examenelor de diferenţă se stabileşte de biroul
consiliului facultăţii. Nepromovarea tuturor examenelor de diferenţă în perioada
stabilită face imposibilă prezentarea studenţilor la activităţile din perioada următoare.
Art. 59. Mobilitatea internațională temporară prin programe internaționale se
realizează în conformitate cu reglementările care privesc respectivele programe.
Art. 60. Mobilitatea internațională pe cont propriu reprezintă mobilitatea
temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internațional.
Art. 61. Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu se realizează cu
acceptul instituției de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu de
proveniență, respectiv primitoare.
Art. 62. Mobilitatea internațională temporară poate surveni după finalizarea
primului an de studii.
Art. 63. În cazul mobilităților academice internaționale temporare, recunoașterea
creditelor transferabile se realizează de către instituțiile de învățământ superior
acreditate/autorizate provizoriu de proveniență, respectiv primitoare, în temeiul
autonomiei universitare.
Art. 64 (1). Mobilitățile internaționale ale studenților, gestionate de universitate
se realizează pe baza unor programe oficiale de burse și/sau pe baza unor acorduri
bilaterale încheiate de universitate și alte universități.
(2) Selecţia studenţilor în programe de mobilitate se face după anul I de studii de
licenţă, pe baza mediei ponderate şi a aptitudinilor de comunicare într-o limbă străină
(în funcţie de ţara de destinaţie).
Art. 65. (1) Mobilitatea internațională de studii a unui student are la bază un
Acord de Studii în care este prevăzut un program propriu de studiu, respectiv cursurile
şi modulele, cu nume, cod şi număr de credite, pe care studentul urmează să le
frecventeze;
(2) Programul de studiu pe parcursul mobilităţii se stabileşte de către student, în
funcţie de planul de învăţământ al specializării la care este înmatriculat şi în funcţie de
oferta educaţională a universităţii gazdă;
(3) Programul de studiu trebuie să conţină discipline similare (nume şi conţinut
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– programă analitică), disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al
specializării la care este înmatriculat în USV Iaşi. Discipline alese trebuie să acopere
numărul de credite alocat perioadei de mobilitate (30 credite pe semestru) şi să respecte
condiţionările dintre discipline (pentru discipline alese în avans).
(4) Aprobarea programului de studiu pe parcursul mobilităţii şi echivalarea creditelor
ce urmează a fi obţinute se realizează de către comisia permanentă de consiliere și echivalare
credite din fiecare facultate, după compararea fişelor disciplinelor.
Art. 66. Acordul de studii se semnează de către student, Decanul facultăţii,
Directorul Departamentului de Programe Comunitare (pentru bursele ERASMUS),
Rectorul universităţii şi de către persoanele abilitate de instituţia gazdă (Șef
departament, Decan, Rector). Acordul de Studii garantează recunoaşterea creditelor şi
calificativelor obţinute de student precum şi transcrierea rezultatelor, excluzând
necesitatea recunoaşterii creditelor obţinute de către cadrele didactice titulare de curs.
Art. 67. (1) La întoarcerea în universitate, studentul va prezenta Foia matricolă
din care să rezulte frecventarea cursurilor şi modulelor prevăzute în Acordul de Studii
precum şi rezultatele la examene şi alte forme de evaluare, împreună cu creditele
aferente. Este important ca notele sau calificativele obţinute în cursul mobilităţilor
internaţionale să fie exprimate şi în grade de conversie. Gradele de conversie presupun
cinci calificative care indică obţinerea integrală a creditelor (de la A la E – echivalentul
notelor de la 10 la 5) şi două calificative care indică nerealizarea creditelor (FX şi F).
(2) În cazul în care studentul obţine credite pentru discipline care nu se regăsesc
în planul de învăţământ al programului de studii la care este înmatriculat, aceste credite
se consideră suplimentare şi vor fi specificate separat în suplimentul la diplomă.
Art. 68. La întoarcerea la USV Iaşi se vor recunoaşte calificativele şi creditele
dobândite în urma examenelor susţinute în străinătate sau, în cazul în care nu a susţinut
examenele, se va recunoaşte doar frecventarea disciplinelor pentru care studentul are
adeverinţă de la universitatea parteneră. În acest din urmă caz, studentul se poate
prezenta la examenele specifice disciplinelor în cauză, fără a fi nevoie să recupereze
total sau parţial activităţile didactice.
Art. 69. Dacă la întoarcere în universitate studentul nu poate demonstra
participarea la unele dintre activităţile didactice prevăzute în acord va fi obligat să
refacă, în regim cu taxă, activităţile didactice respective. Dacă nu poate demonstra
desfăşurarea niciunei activităţi didactice, studentul va fi obligat la returnarea bursei de
mobilitate acordate şi va fi exmatriculat.
3.2.7 - ÎNTRERUPEREA STUDIILOR, EXMATRICULAREA ŞI
REÎNMATRICULAREA
Art. 70. (1) La cererea motivată a studentului, Decanul facultăţii poate aproba
întreruperea studiilor universitare pentru un an, dar numai după parcurgerea a cel
puţin două semestre. Cererea de întrerupere se depune la Decanat cu cel puţin 10 zile
înaintea începerii anului universitar.
(2) În cazuri speciale studentul poate solicita întreruperea studiilor şi în timpul
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anului universitar, situaţie în care, la revenirea la studii, studentul de pe loc bugetat poate
beneficia de loc finanţat de la bugetul de stat, în funcţie de disponibilitatea seriei cu care
continuă studiile.
(3) Un student poate beneficia de maximum 2 ani de întrerupere pe durata
studiilor de licenţă, cu excepţia specializării Medicină veterinară unde se acceptă 3 ani.
Durata studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului,
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 nu este afectată de perioada pentru care sa aprobat întreruperea studiilor.
(4) Studenţii care au întrerupt studiile, la reluarea acestora vor îndeplini
eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării planurilor de
învăţământ.
(5) Pentru studenții care solicită retragerea de la studii se emite decizie semnată
de Rectorul universităţii.
Art. 71. Studenţii cu rezultate foarte bune în anul/anii anteriori, în proporţie de
maximum 5% din numărul de studenţi ai seriei, pot efectua doi ani de studiu pe
parcursul unui an universitar, pe bază de cerere, cu avizul Consiliului facultăţii şi
aprobarea Consiliului de administraţie, o singură dată pe perioada şcolarităţii, fără a
include primul şi ultimul an.
Art. 72 (1) Un student poate fi exmatriculat din următoarele motive:
a) neachitarea taxelor de şcolarizare la termenele stabilite prin contractul
de studii;
b) încercarea de promovare a examenelor prin fraudă;
c) alte abateri grave de la regulamentele universitare.
Art. 73. (1) Reînmatricularea studenţilor se face de către Rector, în maximum 3
ani de la exmatriculare, la propunerea Consiliului facultăţii, pe baza cererii motivate a
candidatului, la forma de învăţământ şi specializarea de la care a fost exmatriculat/retras,
cu respectarea condiţiilor impuse de regulament.
(2) Reînmatricularea studenților exmatriculați pe parcursul anului I se poate face
doar prin concurs de admitere.
3.2.8 DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENŢILOR
Art. 74. Studenţii au obligaţia morală să participe la viaţa universitară, socială şi
publică în interesul învăţământului, al societăţii şi cel personal.
Art. 75. Studenţii au dreptul să fie aleşi în organele de conducere, conform
regulamentelor specifice, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale
şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din alte organizaţii, în conformitate cu
prevederile legii.
Art. 76. Studenţii îşi pot exprima liber opiniile profesionale în spaţiul universitar
şi pot întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu
afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea de student.
Art. 77. Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii
didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea sub orice
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formă a materialelor didactice (cărţi, fascicole curs etc.) şi a înregistrărilor activităţii
didactice de către studenţi sau alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului
didactic respectiv.
Art. 78. În perioada şcolarizării studenţii au următoarele drepturi specifice:
a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului (cei finanţaţi de la bugetul de
stat), potrivit legislaţiei în vigoare, pe durata studiilor universitare prevăzută pentru
specializarea dată, pentru toate activităţile din planul de învăţământ, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege;
b) să urmeze concomitent două specializări dacă îndeplinesc condiţiile de
admitere cerute. A doua specializare este urmată în regim cu taxă, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege;
c) să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură,
bibliotecile şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea
profesională, precum şi pentru activităţile culturale şi sportive;
d) să aleagă conform planului de învăţământ, disciplinele sau pachetele de
discipline opţionale, pe care le studiază;
e) să urmeze la cerere, în condiţiile prevăzute de lege, şi alte cursuri decât cele
din planul de învăţământ pentru specializarea respectivă;
f) să participe la activitatea ştiinţifică, la activitatea formaţiilor artistice,
cenaclurilor literare, cluburilor, la activitatea sportivă universitară;
g) să primească burse de performanţă, merit sau de asistenţă socială şi alte forme de
sprijin material, în conformitate cu normele legale şi regulamentele universităţii;
h) să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită;
i) să ia masa la cantina universităţii şi să fie cazaţi în cămin, în limita locurilor
disponibile, în condiţiile regulamentelor de funcţionare a cantinei şi căminelor;
j) să primească echipament de protecţie în timpul practicii în producţie şi la
lucrările practice care au loc în mediu toxic, conform normelor de protecţie a muncii;
k) să beneficieze de tratament, pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneo climaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, în limita locurilor disponibile;
l) să beneficieze de asistenţă gratuită, oferită prin Centrul de Consiliere în Carieră
din cadrul universităţii şi să se consulte cu cadrele didactice desemnate în acest scop;
m) să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi
în Senatul universităţii;
n) să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii, la alte universităţi din ţară
şi din străinătate;
o) să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după o procedură aprobată de
Senat, la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate;
p) să folosească poşta electronică şi internetul numai în legătură cu activitatea de
pregătire şi cu alte probleme ale procesului de învăţământ;
r) să folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică ale universităţii.
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Art. 79. Studenţii au următoarele îndatoriri specifice:
a) să cunoască și să respecte carta și regulamentele universitare;
b) să îndeplinească toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi
programelor analitice ale disciplinelor, precum şi obligaţiile stabilite de consiliile facultăţilor;
c) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu
regulamentele proprii ale universităţii, atât în spaţiul universitar, cât şi în afara lui;
d) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ,
cămine, cantine etc., să le întreţină şi să le păstreze în bună stare. Prejudiciile, constând
în degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform procedurii legale,
de la cei care le-au produs;
e) să achite taxele stabilite de Senat, conform legii, pentru:
- depăşirea duratei de şcolarizare prevăzută de lege;
- admitere, înmatriculare, reînmatriculare;
- repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile
planurilor de învăţământ;
- taxele de cămin, etc.
f) să se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă prin avizierul
facultăţii, sistemul Infomedia sau site-ul universităţii.
g) să respecte normele privind prevenirea și răspândirea infecției cu COVID-19.
3.2.9 RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art. 80. Pentru rezultate deosebite în pregătirea profesională, în cercetarea
ştiinţifică şi în activităţi social-culturale în asociere cu o ţinută morală şi civică
deosebite, studentul poate fi recompensat prin:
a) evidenţieri la nivelul anului de studii, facultăţii sau universităţii;
b) diplome;
c) premii anuale sau ocazionale (excursii, obiecte, cărţi, bani, etc.);
d) burse speciale.
Art. 81. (1) Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor ce decurg din
regulamentele USV Iaşi şi încălcarea Codului de etică şi deontologie universitară atrage
de la sine atenţionarea şi aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) ridicarea bursei pe o perioadă determinată;
c) suspendarea temporară de la activităţile profesionale;
d) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin;
e) interzicerea prezentării la examene;
f) exmatricularea din universitate, cu sau fără drept de reînscriere.
(2) Sancţiunile de la punctele a), b), c), d) şi e) se aplică de către Decan, în baza
aprobării Consiliului facultăţii, iar cea de la punctul f) de către Rector, cu aprobarea
Consiliului de administraţie.
Art. 82 (1) Contestaţiile la hotărârile de sancţionare (art. 67, pct. a-e) se depun
în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării sancţiunii, la Biroul Consiliuluil
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facultăţii şi se rezolvă în termen de 5 zile de către Comisia de etică a facultăţii.
(2) Contestaţiile de exmatriculare din universitate se depun în termen de 3 zile
de la comunicarea sancţiunii, la registratura USV Iaşi şi se rezolvă în termen de 5 zile
de către Comisia de etică a universităţii.

37

Capitolul 4
Conţinutul disciplinelor din planul de învăţământ
4.1. Specializarea HORTICULTURĂ
ANUL I
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Matematică/ Mathematics
Codul disciplinei: H.H.F.101
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 14 ore, din care: sem. I, 14ore (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: sem. I, 14 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Elemente de algebră abstractă.
2. Elemente de algebră liniară.
3. Elemente de programare liniară.
4. Elemente de teoria probabilităţilor
5. Statistică matematică
Bibliografie minimală:
1. Aldea Florica, 2006, Matematici aplicate în ştiinţele agricole şi silvice,
Editura Risoprint, Cluj Napoca.
2. Bunu I. coord. colectiv de autori, 2012, Matematici economice,
Departamentul Editorial Poligrafic al Academiei de Studii Economice a Moldovei,
Chişinău.

2. Baza energetică şi maşini horticole/ Energetic bases and
garden machinery
Codul disciplinei: H.H.D.102
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. al IIlea (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
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Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4)
Principalele capitole:
1. Caracteristici tehnice ale motoarelor cu ardere internă.
2. Mecanismul de distribuţie. Sistemul de alimentare. Sistemul de ungere şi
sistemul de răcire. Instalaţia electrică şi sistemul de pornire. Transmisia tractoarelor.
3. Echipamentul de lucru al tractoarelor.
4. Exploatarea agregatelor agricole
5. Pluguri
6. Maşini pentru afânarea adâncă a solului. Maşini de săpat solul. Maşini de săpat
gropi. Maşini de nivelat şi de modelat solul. Freze agricole. Grape. Cultivatoare.
Combinatoare. Tăvălugi.
7. Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor şi amendamentelor. Maşini de
semănat. Maşini de plantat. Aparate şi maşini pentru protecţia plantelor.
8. Combine universale pentru recoltat cereale şi plante tehnice.
9. Maşini pentru recoltat struguri şi fructe. Maşini pentru recoltat cartofi şi
legume.
Bibliografie minimă:
1. Cazacu D., 2004 - Tractorul pe înţelesul tuturor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Naghiu Livia, 2009 - Maşini şi instalaţii horticole, volI şi II. Ed. RISOPRINT,
Cluj-Napoca.

3. Chimie / Chemistry
Codul disciplinei: H.H.F.103
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care, 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care, 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Legături chimice.
2. Termodinamică chimică.
3. Cinetică chimică.
4. Sisteme disperse omogene.
5. Electrochimie.
6. Sisteme disperse eterogene.
7. Sisteme coloidale.
8. Oxidare şi reducere.
9. Elemente şi combinaţii.
Bibliografie minimală:
1. Afusoae Iulia, Maria Savu, Antoanela Patraş, 1996 - Chimie. C.M. Iaşi.
2. Afusoae Iulia, Alina Trofin, 2001 – Chimie. Curs. C.M. USV, Iaşi.
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4. Biochimie / Biochemistry
Codul disciplinei: H.H.F.104
Număr ore curs/lucrări practice:56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1.Constituenţi fundamentali ai materiei vii.
2.Biomolecule organice cu rol plastic şi energetic: glucide; lipide; protide.
3.Biomolecule organice cu rol informaţional: acizi nucleici.
4.Efectori biochimici: vitamine, enzime, hormoni.
5.Biomolecule de origine secundară.
6.Metabolismul.
Bibliografie minimală:
1. Savu Maria, 1994 - Biochimie vegetală, curs. U.S.A.M.V. Iaşi;
2. Savu Maria, Afusoae Iulia, Patraş Antoanela, Trofin Alina, Marcu I.,
2000- Biochimie vegetală (lucrări practice) USV Iaşi.

5. Botanică / Botany
Codul disciplinei: H.H.F.105
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 7 (4+3)
Principalele capitole:
1. Citologia. Părţile componente ale celulei vegetale. Diviziunea celulară.
2. Histologia. Clasificarea şi descrierea ţesuturilor vegetale.
3. Morfologia şi anatomia organelor vegetative ale plantelor.
4. Înmulţirea plantelor. Floarea la Magnoliophyta. Fructul şi sămânţa.
5. Noţiuni generale de taxonomie. Nomenclatura binară. Regnurile vegetale.
6. Monera: Bacteriophyta, Cyanophyta.
7. Protista: Euglenophyta, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta.
8. Fungi: Myxomycota, Eumycota, Lichenomycota.
9. Plante: Bryophyta, Polypodiophyta (Pteridophyta), Pinophyta (Gymnospermatophyta), Magnoliophyta (Angiospermatophyta).
Bibliografie minimală:
1. Sîrbu C., Paraschiv Nicoleta-Luminiţa, 2005 – Botanică sistematică. Ed. Ion
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Ionescu de la Brad, Iaşi.
3. Turenschi E., Pascal P., Sîrbu C., Paraschiv Luminiţa-Nicoleta, 1998 Lucrări practice - Botanică. Centrul de Multiplicare UA Iaşi.

6. Genetică / Genetics
Codul disciplinei: H.H.F.106
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Elemente ale eredităţii şi variabilităţii.
2. Gene şi cromozomi.
3. Înlănţuirea genelor şi hărţile cromozomice.
4. Natura chimică şi replicarea materialului genetic.
5. Organizarea moleculară a cromozomilor.
6. Genetica bacteriilor şi virusurilor.
7. Expresia genei.
8. Reglarea activităţii genei.
9. Ingineria genetică.
Bibliografie minimală:
1. Ţîrdea Gh., Creţu, L., 1998 - Genetică, lucrări practice. USV Iaşi
2. Ţîrdea Gh., 2002 – Genetica vegetală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi

7. Biofizică şi agrometeorologie / Biophysics and agrometeorology
Codul disciplinei: H.H.F.107
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Noțiuni de biofizica fluidelor
2. Noțiuni de termodinamică biologică
3. Perturbații și radiații
4. Noțiuni fundamentale de meteorologie
5. Noțiuni de Agrometeorologie
Bibliografie minimală:
1. Bodale Ilie, 2019 – Biofizică şi Agrometeorologie, Suport de curs. USV Iași.
2. Oancea Servilia, 2005 – Biofizica. Ed. PIM, Iasi.
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8. Ecologie și protecția mediului/ Ecology and
Environment Protection
Codul disciplinei: H.H.C.108
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2

9. Informatică și digitalizare / Informatics and digitization
Codul disciplinei: H.H.C.109
Număr ore curs/lucrări practice:42
- curs - 14 ore, din care: 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Hardware
2. Software
3. Sistem informaţional; Sistem informatic; Manipularea informaţiilor de către
calculator; etape de prelucrare automată a datelor
4. Sistemul de operare WINDOWS
5. Reţele de calculatoare; Internet Explorer; Search; Surfing; e-mail
6. Microsoft Word
7. Microsoft Excel
Bibliografie minimală:
1. Miloşescu Mariana, 1996 – Ce este calculatorul. Ed. Teora, Bucureşti.
3. Parker R., 1996 – Microsoft Office sub Windows pentru toţi. Ed. Teora,
Bucureşti.

10. Topografie şi cadastru /
Topography and cadastral survey
Codul disciplinei: H.H.D.1010
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
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Principalele capitole:
1. Introducere.
2. Planimetria.
3. Nivelmentul.
4. Tahimetria.
5. Cadastru tehnic general.
6. Întreţinerea lucrărilor de cadastru.
Bibliografie minimală:
1. Leu I. N., Budiu V., Moca V., Ritt C., Ciotlăuş Ana, Ciolac Valeria, 1999
– Topografie şi cadastru agricol. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti.
2. Moca V., 2006 – Îndrumător pentru lucrări practice şi proiect de topografiecadastru. Fascicole, uz intern, USV, Iaşi.

11. Educaţie fizică / Physical education
Codul disciplinei: H.H.S.111
Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. I (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14
oră sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.)
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu.
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)

12. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.H.S./D.112
Număr ore curs/lucrări practice: 90 ore (30 ore Botanică, 30 ore Topografie şi 30 ore
practică tehnologică).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
Practica tehnologică: lucrări generale de întreţinere a culturilor horticole.

DISCIPLINE OPŢIONALE
13. Pachetul I
Economie politică / Political Economy
Codul disciplinei: H.H.C.113
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3.
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Principalele capitole:
1. Forma de organizare şi funcţionare a economiei.
2. Teoria consumatorului.
3. Teoria cererii.
4. Teoria producţiei, a costurilor şi a ofertei.
5. Concurenţa şi mecanismul formării preţurilor.
6. Teoria distribuţiei.
7. Introducere în macroeconomie.
8. Venitul, consumul şi economiile.
9. Şomajul.
10. Moneda şi circulaţia monetară.
11. Inflaţia.
12. Politicile macroeconomice.
13. Creşterea şi dezvoltarea economică.
Bibliografie minimală:
1. Macovei Gh., 1999 – Fundamentele gândirii economice. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.
2. Smith A., 1962 – Opere alese. Ed. Academiei, Bucureşti.

Etică și integritate academică/ Ethics and academic integrity
Codul disciplinei: H.H.C.114
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 14 ore,din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3

14. Pachetul II
Bazele horticulturii/ Basics of Horticulture
Codul disciplinei: H.H.S.115
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Noţiuni introductive.
2. Sisteme horticole de producţie.
3. Tehnologii de prelucrare a produselor horticole.
4. Biotehnologii în horticultură.
5. Mecanizarea în horticultură.
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6. Protecţia plantelor horticole.
7. Ameliorarea plantelor horticole.
8. Horticultură ecologică.
Horticultura şi locurile de muncă
Bibliografie minimală:
1.Stanciu Gh. , 2006.-Horticultura Romaniei, Editura Cetatea de scaun.
2. Ştefan N. şi colab., 2013 - Horticultura României de-a lungul timpului. Ed.
Agricolă.

Istoria horticulturii/ History of Horticulture
Codul disciplinei: H.H.S.116
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4

15. Pachetul III - Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.H.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- seminar: 56 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II
(2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleză pentru horticultori. Ed. Moldova,
Iaşi.
2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri. Ed. Transpres, Sibiu.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.H.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- seminar: 56 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II
(2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
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Principalele capitole:
1.Elemente de fonetică. Elemente de morfologie.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Bratu Doina, Veleanovici Roxana, Nasta D. I, 2003 - Top français. Ed.
Sigma.
2. Caquineau-Gündüz Marie-Pierre, Yvonne Delatour, 2005 - Les exercices
de grammaire, niveau B1. Hachette.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.H.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- seminar: 56 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II
(2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxă.
2. Ordinea cuvintelor în propoziție şi frază.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1998-2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru începători
(cu şi fără profesor), vol.1 – 2, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Moraru Maria, Moraru R.A, 2001 - Dicţionar german-român de Ec. Agrară,
Iaşi.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.H.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- seminar: 56 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II
(2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică: pronunţia. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa:
propoziţia principală şi subordonată.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Galvez Dolores, Natividad Galvez, Teresa Infante, Isable Lopez, Amelia
Montiel, 1996 - Preparacion para el Diploma Inicial de Espanol Lengua Extranjera.
Edelsa, Madrid.
2. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită. Ed. Teora.
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Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.H.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- seminar: 56 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II
(2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de sintaxă.
2. Limbaje de specialitate.
3. Sintaxa textului ştiinţific.
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi fraza.
5. Noţiuni de tehnica traducerii.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1982 - Limba rusă. Culegere de texte pentru facultăţile de
Agricultură şi Horticultură, anul II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură, anul I, Iaşi (lito).

DISCIPLINE FACULTATIVE
17. Psihologia educaţiei / Psychology of education
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.118
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Introducere în problematica psihologiei educaţiei.
2. Metode de cunoaştere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor.
3. Învăţarea şcolară – perspectivă psihologică.
4. Structura şi dinamica personalităţii elevilor. Dimensiuni psihosociale ale
activităţii educatorului.
Bibliografie minimală:
1. Sălăvăstru Dorina, 2009 - Psihologia învăţării, Polirom, Iaşi
2. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed Performantica, Iaşi.
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18. Pedagogie I / Pedagogy
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.119
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Pedagogia - ştiinţa integrativă a educaţiei. Educabilitatea. Factorii devenirii
fiinţei umane.
3. Educaţia permanentă ca principiu al organizării şi desfăşurării proceselor
instructiv-educative. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora.
4. Procesul de învăţământ - cadru principal de organizare a activităţii de instruire
şi educaţie şcolară.
5. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului.
Bibliografie minimală:
1. Stanciu M., 2003 - Didactică postmodernă. Editura Universităţii Suceava.
2. Stanciu M., 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. I. Ionescu de la Brad Iaşi.
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ANUL II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Fiziologia plantelor / Plant physiology
Codul disciplinei: H.H.F.201
Număr ore curs/lucrări practice: 98
- curs: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. IV (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, din care14 ore sem. III: (1 oră/săpt. x 14 săpt.), 28 ore
sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 6 (3+3)
Principalele capitole:
1. Fiziologia celulei vegetale.
2. Regimul de apă al plantelor.
3. Nutriţia minerală a plantelor.
4. Fotosinteza.
5. Sinteza transformarea şi circulaţia substanţelor organice în plante.
6. Respiraţia plantelor.
7. Creşterea plantelor.
8. Dezvoltarea plantelor.
9. Fiziologia rezistenţei la factori nefavorabili.
10. Starea de repaus la plante.
11. Mişcările plantelor.
Bibliografie minimală:
1. Jităreanu Doina, 2002 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Toma Doina, 1998 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

2. Agrochimie / Agricultural chemistry
Codul disciplinei: H.H.D.202
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. IV (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, din care 28 ore sem. III: (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14
ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, colocviu.
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Număr de credite acumulate prin promovare: 7 (4+3)
Principalele capitole:
1. Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu cerinţele plantei
2. Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu factorii edafici
3. Ameliorarea compoziţiei ionice a solurilor slab productive (acide şi saline)
4. Îngrăşămintele, mijloc de sporire a fertilităţii solurilor
5. Controlul stării de fertilitate prin analiza agrochimică în scopul folosirii
raţionale a îngrăşămintelor
6. Stabilirea ştiinţifică a dozelor de îngrăşăminte
7. Sisteme de fertilizare
8. Substanţe pentru protecţia chimică a plantelor
9. Protecţia mediului
Bibliografie minimală:
1. Avarvarei I., Davidescu V., Mocanu R., Goian, M., Caramete C., Rusu M.,
1997 – Agrochimie. Ed. Sitech.
2. Avarvarei I., Volf Mariana, 2006 -Metodologia recunoaşterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

3. Îmbunătăţiri funciare / Land Improvemement
Codul disciplinei: H.H.D.203
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt);
- lucrări practice: 14 ore, sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Noţiuni de hidraulică aplicată. Noţiuni de hidrologie. Noţiuni de hidrografie şi
hidrogeologie.
2. Irigaţii.
3. Desecarea şi drenajul terenurilor agricole.
4. Eroziunea solului.
Bibliografie minimală:
1. Savu P., Bucur D., Tomiţă O., 1999 – Îndrumător de lucrări practice de
îmbunătăţiri funciare. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Savu P. Bucur D. 2002 – Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol cu
lucrări de îmbunătăţiri funciare.Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

4. Pedologie / Pedology
Codul disciplinei: H.H.F.204
Număr ore curs/lucrări practice: 84
- curs: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore sem. IV
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(2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14
ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen.
Număr de credite acumulate prin promovare: 7 (4+3)
Principalele capitole:
1. Pedologia- ştiinţa solului;
2. Constituienţii minerali şi organici ai solului şi formarea lor;
3. Formarea şi alcătuirea profilului de sol;
4. Proprietăţile morfologice, fizice şi chimice ale solului;
5. Apa şi aerul din sol;
6. Factorii pedogenetici şi cadrul natural de formare a solurilor;
7. Sistemul Român de Taxonomie a solurilor;
8. Descrierea cadrului natural şi caracterizare proprietăţilor morfologice, fizice
şi chimice, a fertilităţii şi a măsurilor ameliorative recomandate a tipurilor de sol din
clasele Protisoluri, Cernisoluri, Luvisoluri, Cambisoluri, Spodisoluri, Salsodisoluri,
Umbrisoluri, Pelisoluri, Andisoluri, Histisoluri, Hidrisoluri şi Antrisoluri.
Bibliografie minimală:
1. Filipov F., Lupaşcu Gh., 2003 - Pedologie. Alcătuirea geneza şi clasificarea
solurilor. Ed. Terra Nostra, Iaşi.
2. Filipov F., 2005 - Pedologie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

5. Entomologie /Entomology
Codul disciplinei: H.H.D.205
Număr ore curs/lucrări practice: 98
- curs: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore sem. IV
(2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, din care28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 14
ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu, examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (5+3)
Principalele capitole:
1. Morfologia insectelor.
2. Anatomia insectelor.
3. Biologia insectelor.
4. Ecologia insectelor.
5. Prognoza şi avertizarea tratamentelor.
6. Metode de prevenire şi combatere a dăunătorilor.
7. Principalii dăunători din plantaţiile de pomi.
8. Principalii dăunători din plantaţiile de viţă de vie.
9. Principalii dăunători din culturile de legume din câmp şi spaţii protejate.
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10. Principalii dăunători de la plantele ornamentale.
Bibliografie minimală:
1. Georgescu T., Tălmaciu M., Alexa Cl., 2003 – Dăunătorii plantelor
horticole. Prevenire şi combatere. Ed. Pim, Iaşi.
2. Roşca I. şi colab., 2011 – Tratat de entomologie. Ed. Alpha MDN.

6. Fitopatologie / Phytopahology
Codul disciplinei: H.H.D.206
Număr ore curs/lucrări practice:112
- curs: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore sem. IV
(2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28
ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (4+4)
Principalele capitole:
1. Noţiuni generale. Definiţia bolii. Clasificarea şi caracterul bolilor plantelor.
2. Modul de nutriţie al agenţilor patogeni. Originea şi evoluţia parazitismului.
Însuşirile agenţilor patogeni.
3. Epidemiologia agenţilor fitopatogeni.
4. Patogeneza bolilor infecţioase.
5. Rezistenţa plantelor la boli.
6. Măsuri de prevenire.
7. Mijloace chimice de combatere a bolilor plantelor.
8. Măsuri de protecţia muncii la lucrările de combaterea bolilor plantelor.
9. Caracterele generale ale virusurilor şi micoplasmelor.
10. Caracterele generale ale bacteriilor fitopatogene.
11. Caracterele generale ale ciupercilor fitopatogene.
12. Clasificarea ciupercilor fitopatogene.
13. Antofitozele plantelor horticole. Boli fiziologice şi carenţe nutritive.
14. Bolile legumelor, pomilor şi arbuştilor fructiferi, plantelor tuberculifere şi
rădăcinoase, viţei de vie, cerealelor, leguminoaselor pentru boabe şi plantelor tehnice,
plantelor ornamentale.
Bibliografie minimală:
1. Ulea E., 2001 – Protecţia plantelor. Fitopatologie. Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi.
3. Ulea E., 2003 – Fitopatologie horticolă. Ed. Ion Ionescu da la Brad, Iaşi.
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7. Agrotehnică / Soil management
Codul disciplinei: H.H.D.207
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Factorii de vegetaţie.
2. Lucrările solului.
3. Compactarea solului.
4. Sisteme de lucrare a solului.
5. Buruienile din culturile agricole şi combaterea lor.
6. Asolamentele.
7. Agrotehnica diferenţiată a zonelor de deal şi munte.
Bibliografie minimală:
1. Jităreanu G., 2015 - Agrotehnica, vol. I. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Rusu T., Bogdan Ileana, Pop I., 2012 – Îndrumător lucrări practice de
agrotehnică. Ed. Grinţa, Cluj Napoca.

8. Arboricultură / Dendrology
Codul disciplinei: H.H.D.208
Număr ore curs/lucrări practice: 42
-curs: 28 ore, sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
-lucrări practice: 14 ore, sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Biologia plantelor lemnoase ornamentale.
2. Relaţiile cu diferiţi factori.
3. Zonarea speciilor lemnoase din România.
4. Studiul, tehnologia de înmulţire şi modul de folosire a speciilor dendrologice
din încrengăturile: Gymnospermatophyta şi Angiospermatophyta.
Bibliografie minimală:
1. Bernardis R., 2010-2012 – Arboricultură ornamentală. Ed. I. Ionescu de la
Brad, Iaşi.
2. Sandu Tatiana, 2009 – Arboricultură ornamentală. Ed. I. Ionescu de la Brad,
Iaşi.
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9. Microbiologie / Microbiology
Codul disciplinei: H.H.F.209
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
-lucrări practice: 28 ore, sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Obiectul de studiu. Istoric. Relaţii cu alte ştiinţe.
2. Caracterele generale ale virusurilor, bacteriilor, ciupercilor, algelor şi
protozoarelor.
3. Rolul microorganismelor în formarea şi evoluţia materiei organice.
4. Comportarea microorganismelor la acţiunea factorilor de mediu.
5. Fermentaţia alcoolică. Fermentaţia lactică, pectică, acetică.
Bibliografie minimală:
1. Hatman M.,1990 - Microbiologie. Lucrări practice. U.A. Iaşi, C.M.
2. Hatman M., Ulea E., 1993 – Microbiologie. Curs. C.Multiplicare UA Iaşi.

10. Educaţie fizică / Physical education
Codul disciplinei: H.H.C.210
Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. III (1 ore/săpt. x 14 săpt.);
14 oră sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.)
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)

11. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.H.S/D.211
Număr ore: 120 ore
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
Protecţia plantelor: recunoaşterea principalelor boli şi dăunători la plantele
horticole, monitorizarea evoluţiei atacului agenţilor patogeni şi dăunătorilor, lucrări de
prevenire şi combatere.
Practică tehnologică: lucrări agrotehnice în plantaţiile viticole; lucrări şi
operaţiuni în verde la viţele roditoare şi la portaltoi; întreţinerea solului pe rândurile de
pomi în livadă; fertilizarea, irigarea, erbicidarea şi îngrijirea recoltelor în plantaţiile
pomicole; înfiinţarea culturilor legumicole prin semănat direct şi plantare de răsad;
lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi (arbori şi arbuşti, flori, gazon).
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DISCIPLINE OPŢIONALE
12. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.H.C.212
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3 (2 + 1)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general
3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleză pentru horticultori. Ed. Moldova,
Iaşi.
2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri. Ed. Transpres, Sibiu.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.H.C.212
Număr ore curs/lucrări practice:28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3 (2 +1)
Principalele capitole:
1.Elemente de fonetică. Elemente de morfologie.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Bratu Doina, Veleanovici Roxana, Nasta D. I., 2003 - Top français, Ed.
Sigma.
2. Caquineau-Gündüz Marie-Pierre, Yvonne Delatour, 2005 - Les exercices
de grammaire, niveau B1, Hachette.
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Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.H.C.212
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3 (2 + 1)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxă.
2. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, Moraru R.A., 2001 - Dicţionar german-român de Economie
Agrară, Iaşi
2. Moraru Maria, Moraru R.A., 2004 - Dicţionar român-german de Economie
Agrară, Iaşi.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.H.C.213
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3 (2 + 1)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică: Pronunţia. Elemente de morfologie: Articolul hotărât.
Substantivul. Pronumele (personal, posesiv, demonstrativ, nehotărât, reflexiv). Locul
pronumelui nehotărât. Verbul. Clasificare. Modul Indicativ. Prepoziţia. Elemente de
sintaxa: Propoziţia principală şi subordonată.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general (la fiecare
prelegere).
Bibliografie minimală:
1. Galvez Dolores, Natividad Galvez, Teresa Infante, Isable Lopez, Amelia
Montiel, 1996 -Preparacion para el Diploma Inicial de Espanol Lengua Extranjera,
Edelsa, Madrid.
2. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbita, Ed. Teora.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.H.C.213
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
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Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3 (2 +1)
Principalele capitole:
1. Elemente de sintaxa.
2. Limbaje de specialitate.
3. Sintaxa textului ştiinţific.
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi fraza.
5. Noţiuni de tehnica traducerii.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1982 - Limba rusă. Culegere de texte pentru facultăţile de
Agricultură şi Horticultură, anul II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură, anul I, Iaşi, (lito).

13. Pachetul II
Aplicații GIS în horticultură/ GIS applications in horticulture
Codul disciplinei: H.H.C.213
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
- seminar: 14 ore, din care 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2

DISCIPLINE FACULTATIVE
14. Pedagogie II / Pedagogy II
Codul disciplinei: D.P.P.D.214
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Învăţarea şcolară
2. Normativitatea activităţii didactice
3. Strategii de predare-învăţare
4. Forme de organizare a procesului de învăţământ
5. Proiectarea activităţii didactice
6. Evaluarea în procesul de învăţământ
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Bibliografie minimală:
1. Stanciu M., 2003 - Didactică postmodernă. Editura Universităţii Suceava.
2. Stanciu M., 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. I. Ionescu de la Brad Iaşi.

15. Didactica specialităţii / Speciality didactics
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.215
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Noţiuni introductive în didactica specialităţii.
3. Conţinutul învățământului agronomic.
4. Mijloace de optimizarea procesului de învăţământ agronomic
5. Metodele didactice în procesul instructive-educativ agronomic.
6. Lecţia – forma principală de organizare a procesului de învăţământ.
7. Proiectarea didactică.
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2003 – Metodica predării învățării
specialităților agronomice. Didactica specialității. Ed. Tehnopress. Iași.
2. Cerchez N., 2005 – Didactica specialităților agricole. Ed. Polirom,Iași.

ANUL III
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Legumicultură / Vegetable Growing
Codul disciplinei: H.H.D.301
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 ore sem. VI (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (6+3)
Principalele capitole:
1. Bazele biologice ale cultivării plantelor legumicole.
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2. Ecologia plantelor legumicole.
3. Bazele intensivizării legumiculturii.
4. Bazele tehnologiei cultivării plantelor legumicole.
Bibliografie minimală:
1 Stan N., Stan T., 1999 – Legumicultură. vol. I, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Stan N., Stan T., 2010 – Legumicultură generală. Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi.

2. Pomicultură / Fruit tree growing
Codul disciplinei: H.H.D.302
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. VI (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4)
Principalele capitole:
1. Definiţia, importanţa şi situaţia actuală a pomiculturii.
2. Specii fructifere de climat temperat, taxonomie, nomenclatură.
3. Organologie pomicolă.
4. Ciclul de viaţă al speciilor pomicole.
5. Ciclul anual al speciilor pomicole.
6. Alternanţa de rodire.
7. Ecologia pomilor şi arbuştilor fructiferi.
8. Regiunile pomicole ale României.
9. Producerea materialului săditor pomicol.
10. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole.
11. Tehnologia întreţinerii livezilor.
Bibliografie minimală:
1. Grădinariu G., 2002 - Pomicultură specială. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Grădinariu G., Istrate M., 2004 - Pomicultură generală şi specială. Ed.
Moldova.

3. Viticultură / Viticulture
Codul disciplinei: H.H.D.303
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. VI (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
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sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4)
Principalele capitole:
1. Cultura viţei de vie în România.
2. Originea, evoluţia şi sistematica vitaceaelor.
3. Morfologia şi anatomia viţei de vie.
4. Ecologia viţei de vie.
5. Biologia viţei de vie.
6. Fiziologia viţei de vie.
7. Producerea materialului săditor viticol.
8. Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare.
9. Întreţinerea plantaţiilor tinere de vii roditoare.
10. Întreţinerea plantaţiilor de vii roditoare.
Bibliografie minimală:
1. Mustea M., 2004 – Viticultura, bazele biologice, înfiinţarea şi întreţinerea
plantaţiilor tinere de vii roditoare. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Ţârdea C., 1995 – Viticultura. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

4. Floricultură / Floriculture
Codul disciplinei: H.H.D.304
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 ore sem. VI (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4)
Principalele capitole:
1. Clasificarea plantelor floricole.
2. Biologia şi ecologia plantelor floricole.
3. Producerea materialului săditor floricol.
4. Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor floricole.
5. Valorificarea produselor şi subproduselor floricol.
6. Biologia, ecologia şi tehnologia de cultură a principalelor specii floricole
cultivate în câmp şi în spaţii protejate.
Bibliografie minimală:
1. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2001 – Floricultură - îndrumător de
lucrări practice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 – Floricultură. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
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5. Oenologie / Oenology
Codul disciplinei: H.H.S.305
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Construcţii şi vase vinicole.
2. Strugurii folosiţi ca materie primă în industria vinicolă.
3. Tehnologia prelucrării strugurilor şi obţinerea mustului.
4. Compoziţia chimică şi biologică a mustului.
5. Tehnologia prelucrării mustului.
Bibliografie minimală:
1. Cotea V.V., 2005 - Tehnologia vinurilor efervescente. Ed. Academiei
Române, Bucureşti.
2. Cotea V.V., Cotea V.D., 2006 - Tehnologii de producere a vinurilor. Ed.
Academiei Române, Bucureşti.

6. Ameliorarea plantelor / Breeding plants
Codul disciplinei: H.H.D.306
Număr ore curs/lucrări practice: 70
- curs: 42 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. VI (1
oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore
sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Obiectivele ameliorării plantelor.
2. Germoplasma utilizată în ameliorare.
3. Metode de ameliorare.
4. Organizarea procesului de ameliorare.
5. Examinarea materialului biologic pe parcursul procesului de ameliorare.
6. Producerea seminţelor şi materialului săditor cu valoare biologică ridicată.
7. Ameliorarea viţei de vie.
8. Ameliorarea pomilor şi arbuştilor fructiferi.
9. Ameliorarea speciilor legumicole.
10. Ameliorarea plantelor decorative.
Bibliografie minimală:
1. Leonte C., 1996 –Ameliorarea plantelor horticole. Probleme generale. Ed.
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Did. şi Ped., Bucureşti.
2. Leonte C., 1997 –Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală.
Lucrări practice. USV Iaşi.

7. Arhitectura peisajului / Landscape architecture
Codul disciplinei: H.H.D.307
Număr ore curs/lucrări practice: 70
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Importanţa şi rolul spaţiilor verzi, distribuirea şi sistematizarea lor.
2. Stilurile din arta grădinilor. Principii generale de compoziţie a parcurilor şi
grădinilor;
3. Amenajarea reliefului terenului. Circulaţia în cadrul spaţiilor verzi. Vegetaţia.
Apele în parcuri şi grădini. Construcţii ornamentale şi utilitare.
4. Grădini speciale.
5. Spaţii verzi orăşeneşti.
6. Proiectarea spaţiilor verzi.
Bibliografie minimală:
1. Iliescu Ana-Felicia, 1998 – Arboricultura ornamentală. Ed. CERES,
Bucureşti.
2.Sandu Tatiana, 2011 – Arhitectura peisajului. Ed. PIM, Iaşi.

8. Fitotehnie / Field Crop Production
Codul disciplinei: H.H.US.308
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Probleme generale de Fitotehnie
2. Condiţionarea şi păstrarea seminţelor.
3. Cerealele.
4. Leguminoase pentru boabe.
5. Plante oleaginoase.
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Bibliografie minimală:
1. Axinte M. şi colab., 1999-2002 - Fitotehnie - Lucrări practice - partea I şi
partea a II a, C.M. Institutul Agronomic Iaşi.
2. Bîlteanu Gh., 2003 – Fitotehnie. vol. I., II. Ed. CERES, Bucureşti.

9. Management / Management
Codul disciplinei: H.H.D.309
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Management – concept, conţinut.
2. Structurile organizatorice din horticultură. Managementul strategic al
exploataţiilor horticole. Managementul resurselor umane.
3. Metode moderne de management.
4. Procesul decizional în managementul exploataţiilor horticole.
5. Managementul afacerilor în horticultură.
6. Managementul calităţii.
7. Managementul activităţilor de producţie în exploataţiile horticole.
Bibliografie minimală:
1. Ciurea I.V., 1999 – Management în agricultură. Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi.
2. Ciurea I.V, Brezuleanu S., Ungureanu G., 2005 –Management. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

10. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.H.S.310
Număr ore curs/lucrări practice: 120 ore
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Lucrări curente de pregătire a plantaţiilor pomicole şi viticole pentru iernare.
2. Lucrări curente de toamnă în câmpul legumicol şi floricol.
3. Dezmuşuroitul şi copcitul în plantaţiile viticole. Tăieri de formare şi de rodire
la viţa de vie roditoare. Lucrări de tăiere în plantaţiile pomicole pentru formarea
coroanelor, fructificare şi regenerare.
4. Înfiinţarea culturilor legumicole şi floricole în câmp.
5. Documentarea în vederea întocmirii proiectului de diplomă.
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DISCIPLINE OPŢIONALE
11. Pachetul I
Contabilitate / Accountancy
Codul disciplinei: H.H.S.311
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.),
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Bilanţul contabil. Contul contabil şi balanţa de verificare.
2. Mijloacele de lucru ale contabilităţii.
3. Inventarierea.
4. Contabilitatea activelor imobilizate şi circulante. Contabilitatea cheltuielilor.
5. Calcularea costurilor de producţie pentru principalele produse agricole.
6. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor economico-financiare.
7. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar.
Bibliografie minimală:
1. Cojoc Doina, 1999 – Elemente de contabilitate agricolă. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.
2. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2005 – Contabilitate. Noţiuni de bază. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

Gestiune economică/ Economic management
Codul disciplinei: H.H.S.312
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.),
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2

DISCIPLINE FACULTATIVE
12. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.H.C. 313
Număr ore curs/lucrări practice: 14
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs
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Număr de credite acumulate prin promovare: 1
Principalele capitole:
1. Vegetable Growing. Fruit Growing. Flowers.
2. Using plants in the landscape.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleză pentru horticultori. Ed. Moldova,
Iaşi.
2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri. Ed. Transpres, Sibiu.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.H.C. 313
Număr ore curs/lucrări practice: 14
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 1
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului. Sintaxa textelor
ştiinţifice.
2. Limbaje de specialitate. Formarea terminologiei.
3. Noţiuni de tehnica traducerii. Elemente de sintaxă: sintaxa frazei.
Bibliografie minimală:
1. Boularès M., J.-L. Frérot, 1997 - Grammaire progressive du français, niveau
avancé. Clé International.
2. Bratu Doina, Roxana Veleanovici, Nasta D. I., 2003 - Top français. Ed.
Sigma.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.H.C. 313
Număr ore curs/lucrări practice: 14
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 1
Principalele capitole:
1. Sintaxa frazei. Subordonarea.
2. Constructii sintactice: infinitivale, participiale, atributul dezvoltat.
3. Sintaxa textului ştiinţific. Particularitãti
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
5. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic agricol. Formarea terminologiei
(derivarea, compunerea).
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I, Iaşi,
uz intern.
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2. Moraru Maria, 2001-2003 - Contribuţii la studiul cuvintelor compuse din
limba germană. (Cu privirespecialã asupra textelor economice), I, II, III, în: “Lucrări
ştiinţifice”, Facultatea de Agricultură, pe suport CD-ROM.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.H.C. 313
Număr ore curs/lucrări practice:14
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 1
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică: pronunţia. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa:
Propoziţia principală şi subordonată.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită. Ed. Teora.
2. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En
Contacto. Houghton Mifflin Company, Boston.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.H.C. 313
Număr ore curs/lucrări practice:14
- seminar: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 1
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului. Particularitãţi
morfologice ale discursului ştiinţific şi tehnic.
2. Sintaxa textului ştiinţific. Subordonarea. Construcţii sintactice. Construcţii
sintactice specifice limbajelor de specialitate.
3. Limbaje de specialitate: limbajul biologic rus. Formarea terminologiei de
specialitate (derivarea, compunerea).
4. Noţiuni de tehnica traducerii. Dicţionare de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură. anul I şi II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 2002 – Totul despre “falsa transpoziţie”. „Studii de
slavistică“, X. Ed. Universităţii „Al. I. Cuza “, Iaşi.
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12. Instruire asistată de calculator
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.314
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt);
- seminar: 14 ore, 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Introducere în e-learning. Definiţii şi argumente. Platforma Moodle.
Prezentare generală. Mod de organizare. Administrarea spaţiuli clasei virtuale
2. Participanţi, grupuri, profile. Blocuri funcţionale. Blocul Cursuri.
3. Adăugarea de resurse. Adăugarea de activităţi.
4. Crearea de teste de verificare
Bibliografie minimală:
1. Brut M., 2006 – Instrumente pentru E-learning. Ghidul informatic al
profesorului modern. Polirom.
2. Buchner A., 2010 - Moodle Administration. Packt Publishing.

13. Practică pedagogică în învăţămȃntul preuniversitar obligatoriu I /
Pedagogical practical training in mandatory pre-university teaching
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.315
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 42 ore, din care: 42 ore sem. V (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Cunoaşterea unităţii şcolare. Întocmirea documentelor de planificare.
2. Cunoaşterea conţinuturilor
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2008 - Caiet de practică pedagogică. Ed. ASS.

14. Practică pedagogică în învăţămȃntul preuniversitar obligatoriu II
/ Pedagogical practical training in mandatory pre-university teaching
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.315
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 42 ore, 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate.
Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor de evaluare şi a
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activităţilor didactice educative
3. Elaborare portofoliu de practică
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2008 - Caiet de practică pedagogică. Ed. ASS.

16. Managementul clasei de elevi
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.317
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 14 ore, 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Problematică generală a managementului clasei de elevi. Dimensiunile
managementului clasei de elevi. Normativitatea în clasa de elevi. Personalitatea
profesorului
2. Managementul problemelor disciplinare
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2010 - Management educațional pentru
învățământul agronomic. Editura Alfa, Iași.
2. Iucu R., 2000 - Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente
teoretice şi metodologice. Ed. Polirom, Iaşi.

17. Examen de absolvire Nivelul I
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5

ANUL IV
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Legumicultură specială / Special Vegetable Growing
Codul disciplinei: H.H.S.401
Număr ore curs/lucrări practice: 120
- curs: 62 ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. VIII
- (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20
ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
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- proiect: 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6+4)
Principalele capitole:
1. Cultura plantelor legumicole de la care se consumă rădăcinile tuberizate.
2. Cultura plantelor legumicole din grupa cepei
3. Cultura plantelor legumicole din grupa verzei.
4. Cultivarea plantelor legumicole din familia Cucurbitaceae.
5. Cultura plantelor legumicole de la care se consumă păstăile, capsulele şi
seminţele
6. Cultura plantelor legumicole din familia Solanaceae, de la care se consumă
fructele.
7. Cultura plantelor legumicole de la care se consumă frunzele.
8. Cultura plantelor legumicole condimentare şi aromatice.
9. Cultura plantelor legumicole perene.
10. Cultura porumbului zaharat.
11. Cultura ciupercilor comestibile.
Bibliografie minimală:
1. Stan N., Munteanu N., 2001 - Legumicultură, vol.II. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi.
2. Stan N., Munteanu N., Stan T., 2003 – Legumicultura vol. III. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

2. Pomologie / Pomology
Codul disciplinei: H.H.S.402
Număr ore curs/lucrări practice: 120
- curs: 62 ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. VIII
- (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20
ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- proiect: 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6+4)
Principalele capitole:
1. Soiul şi sortimentul în pomicultură.
2. Metode de cercetare utilizate în pomicultură.
3. Rolul ecologiei, biologiei şi tehnologiei diferenţiate în producţia şi calitatea
fructelor.
4. Cultura speciilor pomacee: măr, păr, gutui, moşmon şi scoruş.
5. Cultura speciilor drupacee: prun, cireş, vişin, cais, piersic.
6. Cultura speciilor nucifere: nuc, migdal, alun şi castan cu fructe comestibile.
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7. Cultura căpşunului, coacăzului, agrişului, zmeurului, murului, cătinei albe,
dudului, afinului, cornului, socului, măceşului, trandafirului pentru dulceaţă.
Bibliografie minimală:
1. Grădinariu G., 2002-Pomicultură specială. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Grădinariu G., Istrate M., 2004 - Pomicultură generală şi specială. Ed.
Moldova, Iaşi.

3. Ampelografie / Ampelography
Codul disciplinei: H.H.S.403
Număr ore curs/lucrări practice: 120
- curs: 62 ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. VIII
- (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20
ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- proiect: 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6 +4)
Principalele capitole:
1. Soiul, biotipul si clona la viţa de vie. Originea soiurilor de viţă de vie.
2. Metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor de viţă de vie.
3. Studiul viţelor portaltoi.
4. Soiurile pentru struguri de masă.
5. Soiurile de viţă de vie apirene.
6. Soiurile pentru struguri de vin, albe, roze, roşii.
7. Hibrizii direct producători.
Bibliografie minimală:
1. Ţârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie vol. I (ampelografia
generală şi viţele portaltoi). Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Ţârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie vol. II (soiurile pentru
struguri de masăşi apirene). Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

4. Oenologie / Oenology
Codul disciplinei:H.H.S.404
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Tehnologia prelucrării mustului.
2. Antiseptici şi antioxidanţi folosiţi în industria vinicolă.
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3. Fermentaţia şi maceraţia în tehnologia producerii vinurilor.
4. Compoziţia chimică a vinurilor.
5. Modificări nedorite care pot să apară în vinuri.
6. Îmbutelierea vinurilor.
7. Clasificarea vinurilor şi tehnologiile de bază pentru obţinerea principalelor
categorii şitipuri de vin.
Bibliografie minimală:
1. Cotea V.V., Cotea V.D., 2006 - Tehnologii de producere a vinurilor. Ed.
Academiei Române, Bucureşti.
2. Pomohaci, N., Stoian, V., Gheorghiţă, M., Sîrghi, C., Cotea, V.V.,
Namoloşanu, I., 2000 - Oenologie. Vol. 1: Prelucrarea strugurilor si producerea
vinurilor. Ed. CERES, Bucureşti.

5. Tehnologia produselor horticole / Technology of horticultural
products
Codul disciplinei: H.H.S.405
Număr ore curs/lucrări practice: 96
- curs: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. VIII
(2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20
ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (4+5)
Principalele capitole:
1. Caracterizarea tehnologică a produselor horticole.
2. Compoziţia chimică a produselor horticole.
3. Aspecte fiziologice ale valorificării produselor horticole.
4. Calitatea produselor horticole.
5. Condiţionarea produselor horticole.
6. Ambalarea produselor horticole.
7. Păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole.
8. Manipularea şi transportul produselor horticole.
9. Bazele teoretice ale păstrării în stare proaspătă a produselor horticole.
10. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a fructelor.
11. Tehnologia valorificării în stare proaspătă a legumelor.
12. Tehnologia industrializării produselor horticole.
Bibliografie minimală:
3. Beceanu D., 2002 - Tehnologia produselor horticole, curs, vol. I, Aspecte
generale. Ed. Pim, Iaşi.
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4. Beceanu D., Chira A., 2003 - Tehnologia produselor horticole. Valorificarea
în stare proaspătă şi industrializată. Ed. Economică.

6. Tehnică experimentală / Experimental techniques
Codul disciplinei: H.H.D.406
Număr ore curs/lucrări practice: 40
- curs: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Noţiuni introductive.
2. Metodele de aşezare a parcelelor în experienţele de câmp cu plantele horticole.
3. Caracteristicile metodicii experimentale.
4. Organizarea experienţelor în teren.
Bibliografie minimală:
1. Jităreanu G., 1999 – Tehnică experimentală agricolă. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi.
2. Leonte C., 1997 – Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală.
Caiet de lucrări practice, USV Iaşi.

7. Construcţii horticole/ Horticultural buildings
Codul disciplinei: H.H.U.D.407
Număr ore curs/lucrări practice: 30
- curs: 20 ore, sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- proiect: 10 ore, sem. VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Introducere.
2. Elemente de rezistenţa materialelor.
3. Elemente de construcţii.
4. Structuri de rezistenţă.
5. Fundaţii.
6. Pereţi.
7. Stâlpi.
8. Acoperişuri.
9. Învelitori.
10. Elemente şi lucrări de finisaj.
11. Materiale de construcţii.
12. Construcţii agricole.
13. Construcţii pentru realizarea producţiei vegetale.
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14. Construcţii pentru depozitarea, conservarea şi condiţionarea producţiei
vegetale.
Bibliografie minimală:
1. Ghenea N. şi colab., 1974 – Construcţii agricole. EDP, Bucureşti.
2. Sofronie Eugenia, Secu Al., 2001 – Construcţii horticole. Ed. Exp. Tehnici,
Iaşi.

8. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.H.S/D.408
Număr ore curs/lucrări practice: 120 ore
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 7
Principalele capitole:
1. Studiu bibliografic şi documentare.
2. Importanţa culturii, tehnologiei, produsului etc., conform subiectului temei.
3. Particularităţile biologice, tehnologice, economice etc.
4. Organizarea experienţei, culegerea datelor experimentale.
5. Prelucrarea datelor experimentale.
6. Interpretarea rezultatelor.
7. Prezentarea, verificarea, corectarea şi definitivarea lucrării de diplomă.

DISCIPLINE OPŢIONALE
9. Pachetul I
Marketing / Agrarian Marketing
Codul disciplinei: H.H.D.409
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: sem. VII - 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: sem. VII - 14 ore (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Conceptul, rolul şi funcţiile marketingului în practica şi teoria economică.
2. Studiul nevoilor de consum, a cererii de consum şi a consumului prod.
horticole.
3. Studiul ofertei de produse horticole.
4. Mediul extern al întreprinderii horticole.
5. Piaţa întreprinderii horticole. Distribuţia produselor horticole. Promovarea
produselor horticole.
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Bibliografie minimală:
1. Chiran A., Gîndu Elena, Ciobotaru Elena-Adina, 2004 – Marketing –
îndrumător pentru aplicaţii practice. Ed. PIM, Iaşi.
2. Gîndu Elena, 2006 - Marketing – organizare, strategii, decizii,
comportamentul consumatorilor. Ed. TEHNOPRESS, Iaşi.

Piața produselor horticole / Horticultural market
Codul disciplinei: H.H.D.410
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs - 28 ore, din care: sem. VII - 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice - 14 ore, din care: sem. VII - 14 ore (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3

DISCIPLINE FACULTATIVE
10. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.H.C. 411
Număr ore curs/lucrări practice: 21
- seminar: 21 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 7 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 7 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Limbajul economic
2. Globalizarea schimburilor comerciale. Explozia telecomunicațiilor.
Întreprinderile şi globalizarea. Probleme ecologice.
3. Noi sectoare economice. Marketing și distribuţie. Publicitate. Domeniul
bancar și instrumente de plata. Export – import. Bursa.
Bibliografie minimală:
1. Mountford A., 1988 - English in Agriculture. Oxford University Press.
2. Murphy R., 1992 – English Grammar in Use. Cambridge University Press.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.H.C. 411
Număr ore curs/lucrări practice: 21
- seminar: 21 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 7 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 7 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
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Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate în limba franceză adecvate profiluluilegumicultură, pomologie, œnologie, marketing.
2. Sintaxa textelor ştiinţifice. Natura frazei şi ordinea cuvintelor. Limbaje de
specialitate. Formarea terminologiei.
3. Noţiuni de tehnica traducerii.
4. Articulatorii discursului (articulatorii cronologici, articulatorii logici).
Nivelurile de limbaj. Discursul direct-discursul indirect.
Bibliografie minimală:
1. Boularès M., J.-L. Frérot, 1997 - Grammaire progressive du français, niveau
avancé. Clé International.
2. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.H.C. 411
Număr ore curs/lucrări practice: 21
- seminar: 21 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 7 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 7 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1).
Principalele capitole:
1. Sintaxa frazei. Subordonarea.
2. Construcții sintactice: infinitivale, participiale, atributul dezvoltat.
3. Sintaxa textului ştiinţific. Particularitãti
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
5. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic agricol.
6. Formarea terminologiei (derivarea, compunerea).
7. Tehnici de traducere. Dicționarul de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1984 - Limba germană pentru studenţii anului II, Agricultură
şi Horticultură. uz intern, Iaşi.
2. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I, Iaşi,
uz intern.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.H.C. 411
Număr ore curs/lucrări practice: 21
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 7 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 7 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
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Principalele capitole:
1.Elemente de fonetică: Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Galvez Dolores, Natividad Galvez, Teresa Infante, Isable Lopez, Amelia
Montiel, 1996 - Preparacion para el Diploma Inicial de Espanol Lengua Extranjera,
Edelsa, Madrid.
2. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită, Ed. Teora.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.H.C. 411
Număr ore curs/lucrări practice: 21
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului. Sintaxa textului
ştiinţific. Subordonarea. Construcţii sintactice. Construcţii sintactice specifice
limbajelor de specialitate. Limbaje de specialitate: limbajul biologic rus.
6. Formarea terminologiei de specialitate (derivarea, compunerea). Noţiuni de
tehnica traducerii. Dicţionare de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusã. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură. anul I şi II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 2002 – Totul despre “falsa transpoziţie”. „Studii de
slavistică“, X, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza “, Iaşi, pag. 143-156.
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4.2. Specializarea PEISAGISTICĂ
ANUL I
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Matematică / Mathematics
Codul disciplinei: H.P.F.101
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 14 ore, din care: sem. I, 14 ore (1oră/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: sem. I, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Elemente de algebră abstractă.
2. Elemente de algebră liniară.
3. Elemente de programare liniară.
4. Elemente de teoria probabilităţilor
5. Statistică matematică
Bibliografie minimală:
1. Aldea Florica, 2006, Matematici aplicate în ştiinţele agricole şi silvice,
Editura Risoprint, Cluj Napoca.
2. Bunu I. coord. colectiv de autori, 2012, Matematici economice,
Departamentul Editorial Poligrafic al Academiei de Studii Economice a Moldovei,
Chişinău.

2. Baza energetică şi maşini horticole/ Energetic bases and garden
machinery
Codul disciplinei:H.P.D.102
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: sem. II, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen.
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Consideraţii generale. Caracteristici tehnice ale motoarelor cu ardere internă.
2 Mecanismul de distribuţie. Sistemul de alimentare.
77

3. Sistemul de ungere şi sistemul de răcire.
4. Instalaţia electrică şi sistemul de pornire.
5. Transmisia tractoarelor.
6. Echipamentul de lucru al tractoarelor.
7. Verificări şi întreţineri periodice ale tractoarelor.
8. Exploatarea agregatelor agricole
9. Pluguri
10. Maşini pentru afânarea adâncă a solului. Maşini de săpat solul. Maşini de
săpat gropi. Maşini de nivelat şi de modelat solul. Freze agricole.
11. Grape. Cultivatoare. Combinatoare. Tăvălugi.
12. Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor şi amendamentelor.
13. Maşini de semănat. Maşini de plantat.
14. Aparate şi maşini pentru protecţia plantelor.
15. Combine universale pentru recoltat cereale şi plante tehnice.
16. Maşini pentru recoltat struguri şi fructe.
17. Maşini pentru recoltat cartofi şi legume.
Bibliografie minimală:
1. Cazacu D. şi colab., 2004 – Tractorul pe înţelesul tuturor. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.
2. Neagu Tr., Suditu P., 2002 – Maşini şi instalaţii horticole. Ed. Ion Ionescu
de la Brad, Iaşi.

3. Biochimie / Biochemistry
Codul disciplinei: H.P.F.103
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care, 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care, 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1.Constituenţi fundamentali ai materiei vii.
2.Biomolecule organice cu rol plastic şi energetic: glucide; lipide; protide.
Biomolecule organice cu rol informaţional: acizi nucleici.
3.Efectori biochimici: vitamine, enzime, hormoni.
4.Biomolecule de origine secundară.
5.Metabolismul.
Bibliografie minimală:
1. Neamţu Gh. , 1995 - Biochimie vegetală. EDP, Regia autonomă. vol. I şi II;
2. Savu Maria, Afusoae Iulia, Patraş Antoanela, Trofin Alina, Marcu I.,
2000- Biochimie vegetală (lucrări practice). USV Iaşi.
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4. Botanică / Botany
Codul disciplinei: H.P.F.104
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. II (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore /săpt. x 14 săpt.); 28 ore
sem II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (5+3)
Principalele capitole:
1. Introducere.
2. Citologia. Părţile componente ale celulei vegetale. Diviziunea celulară.
3. Histologia. Clasificarea şi descrierea ţesuturilor vegetale.
4. Morfologia şi anatomia organelor vegetative ale plantelor.
5. Înmulţirea plantelor. Floarea la Magnoliophyta. Fructul şi sămânţa.
6. Noţiuni generale de taxonomie. Nomenclatura binară. Regnurile vegetale.
7. Monera: Bacteriophyta, Cyanophyta.
8. Protista: Euglenophyta, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta.
9. Fungi: Myxomycota, Eumycota, Lichenomycota.
10. Plante: Bryophyta.
Bibliografie minimală:
1. Săvulescu T. (ed.), 1952-1976 – Flora R.P.Române (R.S. România) (I-XIII),
Ed. Acad. RPR (R.S. România), Bucureşti.
2. Sîrbu C., Paraschiv Nicoleta-Luminiţa, 2005 – Botanică sistematică. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

5. Biofizică şi agrometeorologie / Biophysic and agrometeorology
Codul disciplinei: H.P.F.105
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Noțiuni de biofizica fluidelor
2. Noțiuni de termodinamică biologică
3. Perturbații și radiații
4. Noțiuni fundamentale de meteorologie
5. Noțiuni de Agrometeorologie.
Bibliografie minimală:
1. Bodale Ilie, 2019 – Biofizică şi Agrometeorologie, Suport de curs. USV Iași.
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2. Oancea Servilia, 2001 – Agrometeorologia. Ed. “I. Ionescu de la Brad, Iasi.

6. Ecologie și protecția mediului/ Ecology and Environment
protection
Codul disciplinei: H.P.F.106
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2.

7. Informatică și digitalizare / Informatics and digitization
Codul disciplinei: H.P.F.107
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs:14 ore, din care: 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Hardware
2. Software
3. Sistem informaţional; Sistem informatic; Manipularea informaţiilor de către
calculator; etape de prelucrare automată a datelor.
4. Sistemul de operare WINDOWS
5. Reţele de calculatoare; Internet Explorer; Search; Surfing; e-mail.
6. MicrosoftWord. Microsoft Excel
Bibliografie minimală:
1. Crumlish Ch., 1997 – Primii paşi în Internet. Ed.. All, Bucureşti.
2. Kraynak J., 1996 – Calculatoare personale – Ghidul bobocului. Ed. Teora,
Bucureşti.

8. Istoria grădinilor şi peisajelor/ Gardens and landscapes history
Codul disciplinei: H.P.O.108
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Evoluţia conceptului de grădină în decursul istoriei.
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2. Grădinile antichităţii.
3. Grădinile din Extermul Orient.
4. Grădinile Evului Mediu.
5. Grădinile Renaşterii.
6. Grădinile Barocului.
7. Grădinile peisagere.
8. Grădinile şi parcurile din România.
Bibliografie minimală:
1. Iliescu Ana-Felicia, 2014 – Istoria artei grădinilor. Ed. CERES, Bucureşti.
2. Vişoiu Dagmar, 2004 – Evoluţia artei grădinilor şi parcurilor. Ed. Mirton,
Timişoara.

9. Topografie şi cadastru / Topography and cadastral survey
Codul disciplinei: H.P.F.109
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect
Număr de credite acumulate prin promovare: 4.
Principalele capitole:
1. Introducere.
2. Planimetria.
3. Nivelmentul
4. Tahimetria.
5. Cadastru tehnic general.
6. Întreţinerea lucrărilor de cadastru.
Bibliografie minimală:
1. Leu I. N., Budiu V., Moca V., Ritt C., Ciotlăuş Ana, Ciolac Valeria, 1999
– Topografie şi cadastru agricol. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti
2. Moca V., 2006 – Îndrumător pentru lucrări practice şi proiect de topografiecadastru. Fascicole, uz intern, USV Iaşi.

10. Reprezentări peisagistice / Landscape representations
Codul disciplinei: H.P.S.110
Număr ore curs/lucrări practice: 70
- curs: 42 ore, din care: 42 ore sem. I (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 6
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Principalele capitole:
1. Metodele şi tehnicile de reprezentare peisageră şi aplicaţiile lor.
2. Privire istorică de ansamblu asupra interacțiunii dintre curentele din artă,
arhitectură și peisagistică .
3. Conţinutul unui proiect de amenajare peisageră.
4. Noţiuni de scară arhitecturală, reprezentări tehnice, axonometrie și
perspectivă, utilizate în reprezentările peisagere.
5. Importanţa studiilor de culoare, volumetrie și reprezentarea pe machetă.
Bibliografie minimală:
1. D’Amelio J., 2004 - Perspective Drawing Handbook, Dover Publication Inc.,
New York.
2. Gombrich E. H., 2012 - Istoria artei, Ed. ART, București.

11. Compoziţie şi studiul formei / Composition and the shape
study
Codul disciplinei: H.P.S.111
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 28 ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.)
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole:
1. Generalităţi despre structura şi morfologia formei în compoziţiile arhitecturale
și peisagistice.
2. Studiul relaţiilor dintre elementele morfologice peisagere, cadrul natural şi
cadrul construit.
3. Principiile generale de compoziţie.
4. Concordanţe formale și stilistice în compoziţiile peisagere.
5. Rolul culorilor, texturilor, luminilor şi umbrelor în realizarea armoniei
compoziţionale.
Bibliografie minimală:
1. Arnheim R., 2012 - Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator,
Ed. POLIROM, Iaşi, 2012.
2. Iliescu Ana Felicia, 2014 - Istoria artei grădinilor, Ed. Ceres, București.

12. Educaţie fizică / Physical education
Codul disciplinei: H.P.C.112
Număr ore lucrări practice: 28 ore, din care: 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14
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oră sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.)
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)

13. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.P.D. 113
Număr ore curs/lucrări practice: 90 ore
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
Practica horticolă: lucrări generale de întreţinere a culturilor horticole.
Reprezentări şi compoziţie: reprezentări grafice după diferite categorii de
forme; redarea prin desen a diferentelor de materiale, de textura, de culoare; studiul
desenului de compoziție pe etape; realizarea unui desen în tehnici grafice diferite;
formarea deprinderilor de elaborare a unei lucrări de compoziție; studii grafice realizate
după principiul compunere/recompunere.

DISCIPLINE OPŢIONALE
14. Pachet I
Geometrie descriptivă şi perspectivă / Descriptive geometry and
perspective
Codul disciplinei: H.P.F.114
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Metode de reprezentare plană a obiectelor din spaţiu.
2. Punctul. Dreapta. Planul.
3. Metode de modificare a proiecţiilor.
4. Elemente de axometrie ortogonală.
5. Poliedre.
6. Perspectiva.
Bibliografie minimală:
1. Hîncu Grațiela, 2003 - Geometrie descriptivă Ed. Societatea Academică
Matei-Teiu-Botez, Iaşi.
2. Prună L., Slonovschi A., Antonescu I., 2006 - Geometrie descriptivă, Ed.
Societăţii Academice Matei-Teiu-Botez, Iaşi.
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Desen și reprezentări grafice/ Drawing and graphic representations
Codul disciplinei: H.P.F.114
Număr ore curs/lucrări practice:56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3

15.Pachetul II - Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.P.C.116
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general. Exerciţii
lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru horticultori. Ed. Moldova,
Iasi.
2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri, Ed. Transpres, Sibiu.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.P.C.116
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general. Exerciţii
lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Bratu Doina, Veleanovici Roxana, Nasta D.I., 2003 - Top français. Ed.
Sigma.
2. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98.
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Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.P.C.116
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxă.
2. Ordinea cuvintelor în propoziție şi frază.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1998-2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru începători
(cu şi fără profesor), vol.1 – 2. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Moraru Maria, R.A.Moraru, 2001 - Dicţionar german-român de Economie
Agrară, Iaşi.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.P.C.116
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2)
Principalele capitole:
1.Elemente de fonetică: pronunţia.
2. Elemente de morfologie.
3. Elemente de sintaxa: propoziţia principală şi subordonată.
4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Galvez Dolores, Natividad Galvez, Teresa Infante, Isable Lopez, Amelia
Montiel, 1996 - Preparacion para el Diploma Inicial de Espanol Lengua Extranjera.
Edelsa, Madrid.
2. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită. Ed. Teora.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.P.C.116
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2)
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Principalele capitole:
1. Elemente de sintaxă.
2. Limbaje de specialitate.
3. Sintaxa textului ştiinţific.
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
5. Noţiuni de tehnica traducerii.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1982 - Limba rusă. Culegere de texte pentru facultăţile de
Agricultură şi Horticultură, anul II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură, anul I, Iaşi, (lito).

DISCIPLINE FACULTATIVE

16. Psihologia educaţiei / Psychology of education
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Introducere în problematica psihologiei educaţiei.
2. Metode de cunoaştere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor.
3. Învăţarea şcolară – perspectivă psihologică.
4. Structura şi dinamica personalităţii elevilor. Dimensiuni psihosociale ale
activităţii educatorului.
Bibliografie minimală:
1. Sălăvăstru Dorina, 2009 - Psihologia învăţării, Polirom, Iaşi
2. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed Performantica, Iaşi.

17. Pedagogie I / Pedagogy
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.117
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. II (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5

86

Principalele capitole:
1. Pedagogia - ştiinţa integrativă a educaţiei. Educabilitatea. Factorii devenirii
fiinţei umane.
3. Educaţia permanentă ca principiu al organizării şi desfăşurării proceselor
instructiv-educative. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora.
4. Procesul de învăţământ - cadru principal de organizare a activităţii de instruire
şi educaţie şcolară.
5. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului.
Bibliografie minimală:
1. Stanciu M., 2003 - Didactică postmodernă. Editura Universităţii Suceava.
2. Stanciu M., 2003 - Introducere în pedagogie. Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi.

ANUL II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Fiziologia plantelor / Plant physiology
Codul disciplinei: H.P.F.201
Număr ore curs/lucrări practice: 98
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem. IV(2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 28
ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 6 (3+3)
Principalele capitole:
1. Fiziologia celulei vegetale.
2. Regimul de apă al plantelor.
3. Nutriţia minerală a plantelor.
4. Fotosinteza.
5. Transformarea, circulaţia și depunerea substanţelor organice în plante.
6. Respiraţia plantelor.
7. Creşterea plantelor.
8. Starea de repaus la plante.
9. Dezvoltarea plantelor.
10. Fiziologia rezistenţa plantelor la factorii nefavorabili.
Bibliografie minimală:
1. Jităreanu Carmenica Doina, 2002 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.
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2. Toma Liana Doina, Robu T., 2000 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.

2. Agrochimie / Agricultural chemistry
Codul disciplinei: H.P.D.202
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice:14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole:
1. Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu cerinţele plantei
2. Solul – sursă de elemente nutritive pentru plante.
3. Corectarea reacţiei chimice a solurilor prin amendamente.
4. Îngrăşămintele, mijloc de sporire a fertilităţii solurilor.
5. Aplicarea îngrăşămintelor.
6. Diagnoza foliară.
7. Principiile folosirii raţionale şi economice a îngrăşămintelor.
8. Amendarea şi fertilizarea plantelor ornamentale.
9. Amendarea şi fertilizarea arborilor şi arbuştilor ornamentali cultivaţi în grădini
şi parcuri.
10. Amendarea şi fertilizarea florilor.
Bibliografie minimală:
1. Avarvarei I., Volf Mariana, 2006 - Metodologia recunoaşterii
amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Budoi Gh., 2000 – Agrochimie. Solul şi planta. Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti.

3. Pedologie / Pedology
Codul disciplinei: H.P.F.203
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 3
Principalele capitole:
1. Pedologia – ştiinţa solului.
2. Factorii pedogenetici.
3. Constituenţii minerali ai solului şi formarea lor.
4. Constituenţii organici ai solului şi formarea lor.
5. Formarea şi alcătuirea solului.
6. Proprietăţi morfologice.
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7. Proprietăţile fizice ale solului.
8. Proprietăți chimice.
9. Apa şi aerul din sol.
10. Proprietăţile termice şi regimul de temperatură al solului.
11. Clasificarea solurilor şi cadrul natural de formare a acestora în România.
Bibliografie minimală:
1. Filipov F., Teodorescu-Soare E., 2001 – Pedologie agricolă. USV Iasi.
2. Teodorescu Soare E., Filipov F., 2006 – Pedologie. Ed. I. Ionescu de la Brad,
Iaşi.

4. Entomologie / Entomology
Codul disciplinei: H.P.D.204
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole:
1. Caracterele generale ale insectelor.
2. Biologia şi ecologia insectelor.
3. Depistarea şi prognoza dăunătorilor. Metode utilizate în combaterea
dăunătorilor.
4. Dăunătorii plantelor ornamentale din parcuri şi grădini.
Bibliografie minimală:
1. Filipescu C., Georgescu T., Tălmaciu M., 1989 - Lucrări practice de
Entomologie. Partea generală. Uz intern, Iaşi.
2. Tălmaciu M., Georgescu T., Badeanu Marinela, 1998 - Entomologie. Partea
specială. Uz intern, Iaşi

5. Fitopatologie / Phytopahology
Codul disciplinei: H.P.D.205
Număr ore curs/lucrări practice:
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore /săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole:
1. Fitopatologia - ştiinţă agricolă. Noţiuni generale despre bolile plantelor.
2. Factori ce influenţează proprietăţile parazitare (interni şi externi).
3. Modul de nutriţie şi de răspândire a agenţilor patogeni.
4. Clasificarea şi caracterele specifice ale agenţilor patogeni.
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5. Virusurile. Micoplasmele. Bacteriile. Ciupercile.
6. Tehnologii generale de prevenire şi combatere integrată.
7. Bolile speciilor floricole cultivate în câmp (anuale, bienale, perene).
8. Bolile speciilor floricole cultivate în ghivece şi în solul serei.
Bibliografie minimală:
1. Iacob Viorica, 2006 – Protecţia plantelor ornamentale. Fitopatologie. Ed. PIM, Iaşi.
2. Pop I., 1986 - Virusurile plantelor şi combaterea lor. Ed. CERES, Bucureşti.

6. Urbanism şi amenajarea teritoriului/
Urbanism and territorial planning
Codul disciplinei: H.P.S.206
Număr ore curs/lucrări practice
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Factorii de mediu natural.
2. Mediul artificial.
3. Reprezentarea elementelor din mediul natural şi construit.
4. Oraşul şi elementele sale.
5. Activitatea de urbanism.
6. Activitatea de amenajare a teritoriului.
7. Atribuţiile administraţiei publice și prevederi legislative.
8. Documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Mediul înconjurător şi evoluţia aşezărilor
umane-interferenţe. Ed. Soc. Acad. "Matei - Teiu Botez", Iaşi.
2. Gheorghiu T. O., 2009 - Aşezări Umane-Repere teoretice şi istorie, vol.I, II
și III, Ed. ArtPres, Timişoara.

7. Arboricultură / Dendrology
Codul disciplinei: H.P.D.208
Număr ore curs/lucrări practice: 84
- curs: 42 ore, din care: 42 ore sem. IV (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, din care: 42 ore sem. IV (3 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Clasificarea plantelor lemnoase
2. Biologia plantelor lemnoase ornamentale.
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3. Relaţiile cu factorii de mediu.
4. Zonarea speciilor lemnoase din România.
5. Pepiniere.
6. Tehnologii de producere a materialului săditor dendrologic.
7. Valorificarea materialului săditor.
8. Tehnologia de cultură în amenajări peisagere.
9. Arbori şi arbuşti coniferi.
10. Arbori şi arbuşti foioşi.
Bibliografie minimală:
1. Draghia Lucia, 2000 - Producerea materialului săditor dendrologic. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Iliescu Ana-Felicia, 2002 – Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed.
CERES, Bucureşti.

8. Ambientări peisagistice / Ambiental landscape
Codul disciplinei: H.P.U.S.209
Număr ore curs/lucrări practice
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Elemente de istorie a proiectării peisagistice.
2. Relaţia om-sit-construcţie-peisaj-amenajare peisageră.
3. Funcțiile, atributele și clasificările spațiilor amenajate peisagistic.
4. Principii majore în proiectarea peisagistică.
5. Necesități funcționale reflectate în concepte și compoziţii peisagistice.
6. Relaţia proiectare-execuţie.
7. Perspectivele arhitecturii peisagere.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Peisagistică: o posibilă terapie pentru
problemele mileniului al III-lea. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi.
2. Dascălu Doina Mira, 2016 – Proiectarea Peisagistică, Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi.

10. Compoziţie şi studiul formei / Composition and the shape study
Codul disciplinei: H.P.S.210
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
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Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole de curs şi lucrări practice:
1. Atributele fundamentale ale arhitecturii peisagere.
2. Principiile generale ale compoziţiilor peisagere.
3. Caracterul și atributele compozițiilor.
4. Generalităţi despre amplificarea şi simplificarea în compoziţii, monotonie şi
varietate.
5. Factorii natutali și antropici care influențează compozițiile peisagere.
6. Corecţiile optice în compoziţii şi aplicaţiile lor.
7. Particularităţi ale compoziţiei în spaţiul interior şi exterior.
Bibliografie minimală:
1. Arnheim R., 2012 - Forţa centrului vizual, Un studiu al compoziţiei în artele
vizuale, Ed. POLIROM, Iasi.
2. Ching F. D. K., 2007 - Architecture: Form, Space & Order, Ed. John Wiley
and Sons, New Jersey.

11. Îmbunătăţiri funciare / Land Improvement
Codul disciplinei: H.P.D.211
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 3
Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: matematică, topografie,
pedologie, agrometeorologie, agrochimie, maşini horticole.
Principalele capitole:
1. Noţiuni generale de hidraulică, hidrologie, hidrografie, hidrogeologie şi
hidrometrie.
2. Procesul de eroziune a solului. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului.
Întreţinerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.
3. Alunecările de teren.
4. Sistemul de irigaţie.
5. Desecarea terenurilor. Drenajul subteran. Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor
de desecare – drenaj.
Bibliografie minimală:
1. Mureşan D. şi colab. 1992 – Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului.
EDP, Bucureşti.
2. Savu P., Bucur D., Jităreanu S. I., 2005 - Îmbunătăţiri funciare şi irigarea
culturilor - lucrări practice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
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12. Educaţie fizică / Physical education
Codul disciplinei: H.P.C.212
Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. III(1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14
oră sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.)
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)

13. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.P.D/S.213
Număr ore curs/lucrări practice: 90 ore
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
Urbanism şi amenajarea teritoriului, compoziţie şi proiectare: analiza unui
sit existent; proiectarea detaliată a unor elemente şi combinaţii peisagistice; schiţarea
unor compoziţii peisagere;
Horticultură: lucrări de întreţinere în spaţiile verzi; înfiinţarea şi întreţinerea
culturilor floricole, lucrări în pepiniera dendrologică, lucrări în plantaţiile viticole şi
pomicole; înfiinţarea şi întreţinerea culturilor legumicole.

DISCIPLINE OPŢIONALE
14. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.P.C. 214
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Limbaje de specialitate. Sintaxa textelor ştiinţifice. Topica textelor ştiinţifice.
2. Aplicaţii practice pe texte de botanică, legumicultură, pomicultură,
floricultură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător, arhitectură peisageră.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru horticultori. Ed. Moldova,
Iaşi.
2. Paidos C., 1992-1993 - English grammar: theory and practice. Inst. European,
Iaşi.
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Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.P.C. 214
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate în limba franceză.
2. Formarea terminologiei. Noţiuni de tehnica traducerii. Elemente de sintaxă:
sintaxa propoziţiei.
Bibliografie minimală:
1. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98.
2. Walter Henriette, 1998 - Limba franceză în timp şi spaţiu. Ed. Demiurg.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.P.C. 214
Număr ore curs/lucrări practice:28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
1. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa. Ordinea cuvintelor în
propoziţie şi frază.
2. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic horticol german.
3. Noţiuni de tehnica traducerii. Dicţionarul de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1984 - Limba germanã pentru studenţii anului II, uz intern,
Iaşi.
2. Moraru Maria, 1998-2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru începători
(cu şi fără profesor), vol.II, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.P.C. 214
Număr ore curs/lucrări practice: 20
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
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Principalele capitole:
Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului: vizând
aprofundarea şi perfecţionarea unor noţiuni de: sintaxa textului ştiinţific; sintaxa frazei;
construcţii sintactice; ordinea cuvintelor în propoziţie şi fraza; noţiuni de tehnica
traducerii.
Bibliografie minimală:
1. Duhăneanu C., Bălan Osiac Elena, 1994 - Limba spaniolă. vol.I şi II, Ed.
Sylvi.
2. Valencia P., Weissenreider M., 1988 - En contacto. Houghton Miffin
Company, Boston.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.P.C. 214
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
IV(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)
Principalele capitole:
Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului vizând fixarea
noţiunilor predate anterior şi dezvoltarea abilitãţilor urmãrite, cu accentul pe: elemente
de morfologie; elemente de sintaxa; ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază; limbaje de
specialitate; formarea terminologiei; tehnici de traducere; dicţionare de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1986 – Limba rusă pentru studenţii facultăţilor de Agricultură
şi Horticultură, anul I şi II, Iaşi.

15. Pachet II
Comunicare/ Comunication
Codul disciplinei: H.P.C.215
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 2

Etică și integritate/ Ethics and integrity
Codul disciplinei: H.P.C.216
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
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- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 2

DISCIPLINE FACULTATIVE
16. Pedagogie II / Pedagogy II
Codul disciplinei: D.P.P.D.217
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Învăţarea şcolară
2. Normativitatea activităţii didactice. Strategii de predare-învăţare. Forme de
organizare a procesului de învăţământ. Proiectarea activităţii didactice.
3. Evaluarea în procesul de învăţământ.
Bibliografie minimală:
1. Stanciu M., 2003 - Didactica postmodernă. Editura Universităţii Suceava.
2. Stanciu M., 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. I. Ionescu de la Brad Iaşi.

17. Didactica specialităţii / Speciality didactics
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.218
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 28 ore, din care: 28 ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
1. Noţiuni introductive în didactica specialităţii.
2. Conţinutul învățământului agronomic. Mijloace de optimizarea procesului de
învăţământ agronomic
5. Metodele didactice în procesul instructive-educativ agronomic.
6. Lecţia – forma principală de organizare a procesului de învăţământ
7. Proiectarea didactică
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2003 – Metodica predării învățării
specialităților agronomice. Didactica specialității. Ed. Tehnopress. Iași.
2. Cerchez N., 2005 – Didactica specialităților agricole. Ed. Polirom,Iași.
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ANUL III
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Arboricultură/ Trees growing
Codul disciplinei: H.P.D.301
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Arbori foioşi.
2. Arbuşti foioşi.
3. Trandafirii.
4. Subarbuşti.
Bibliografie minimală:
1. Iliescu Ana-Felicia, 2002 – Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed.
CERES, Bucureşti.
2. Sandu Tatiana, 2009 – Arboricultură ornamentală, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

2. Arhitectura peisajului/ Landscape architecture
Codul disciplinei: H.P.D.302
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Stilurile în arta grădinilor.
2. Cadrul natural în proiectarea peisajului.
3. Amenajarea reliefului terenului în parcuri şi grădini.
4. Circulaţia în parcuri şi grădini.
5. Vegetaţia şi apa în parcuri şi grădini.
6. Iluminatul în parcuri şi grădini.
7. Grădini speciale: didactice, botanice, zoologice. Grădinile de trandafiri.
8. Grădinile de pe lângă spitale, instituţii sanitare şi de cură sanatorială.
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9. Spaţiile verzi din cimitire.
10. Spaţiile verzi din centrele populate.
12. Grădinile individuale.
13. Pădurile parcuri.
14. Sistematizarea pe verticală a lucrărilor de spaţii verzi.
Bibliografie minimală:
1. Iliescu Ana-Felicia, 2008 – Arhitectura peisajului. Ed. CERES, Bucureşti.
2. Sandu Tatiana, 2011 – Arhitectura peisajului. Curs pentru licenţă, Ed. PIM,
Iaşi.

3. Floricultură / Floriculture
Codul disciplinei: H.P.D.303
Număr ore curs/lucrări practice:140
- curs: 70 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 42 ore sem. VI (3
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 70 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 42 ore
sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 10 (5+5)
Principalele capitole:
1. Clasificarea plantelor floricole.
2. Biologia şi ecologia plantelor floricole.
3. Producerea materialului săditor floricol.
4. Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor floricole.
5. Valorificarea produselor şi subproduselor floricol.
6. Biologia, ecologia şi tehnologia de cultură a principalelor specii floricole
cultivate în câmp şi în spaţii protejate.
Bibliografie minimală:
1. Chelariu Elena-Liliana, 2015 – Floricultură - plante de apartament. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011– Floricultură. Ed. Ion Ionescu
de la Brad, Iaşi.

4. Design în peisagistică / Landscape design
Codul disciplinei: H.P.S.304
Număr ore curs/lucrări practice: 70
- curs: 42 ore, din care: 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect
Număr credite acumulate: 4
98

Principalele capitole:
1. Stilurile și genurile designului peisager.
2. Elementele de compoziţie din design-ul peisager.
3.Design-ul terenului. Design-ul apei. Design-ul vegetaţiei. Design-ul
mobilierului urban.
4. Efectele în design-ul peisager.
5. Design-ul ecologic și ameliorarea calității ambientale.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, 2016 – Proiectarea Peisagistică. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi.
2. Dascălu Doina Mira, Mirela Cojocariu, 2016 – Design Peisagistic. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

5. Proiectare asistată de calculator / Computer Aided Design
Codul disciplinei: H.P.S.305
Număr ore curs/lucrări practice: 84
- curs: 42 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. VI (1
oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. VI
(1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect
Număr credite acumulate: 6 (3+3)
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Introducere în proiectarea peisagera. Pachetul Total 3D Landscape Design.
2. Moduri de lucru. Structura interfeței cu proiectantul.
3. Elementele unui proiect de peisagistică.
4. Comenzi pentru definirea suprafeţei de teren, a construcţiilor, elementelor
variabile de peisaj, căilor de acces şi împrejmuirilor.
5. Comenzi pentru vizualizarea proiectului în 2D şi în 3D.
6. Comenzi pentru modificare dimensiunilor obiectelor.
7. Vizualizarea proiectului pentru diferite anotimpuri.
8. Utilizarea temelor de proiectare predefinite.
Bibliografie minimală:
1. Beall M.E., Fulmer H., 1999 - AutoCAD 14. Fundamente. Ed. Teora.
2. ***, 2002 - Landscape design. User’s Guide.

6. Peluze în parcuri şi grădini / Lawns in parks and gardens
Codul disciplinei: H.P.S.306
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
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- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Importanţa peluzelor în arhitectura peisajului.
2. Tipuri de gazon.
3. Specii de plante utilizate pentru înfiinţarea peluzelor.
4. Tehnologii de înfiinţare a peluzelor.
5. Factorii care degradează peluzele.
6. Întreţinerea şi refacerea peluzelor.
7. Refacerea peluzelor.
Bibliografie minimală:
1. Courtier Jane, 2002 – Totul despre îngrijirea gazonului. Ed. Aquila’93.
2. Moisuc Al., Sărăţeanu Veronica, 2008 – Gazonul. Ed. Agroprint, Timişoara.

7. Materiale şi construcţii în peisagistică /
Materials and constructions in landscape arhitecture
Codul disciplinei: H.P.S.307
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Materiale de construcţii. Clasificări, tehnici şi tehnologii de punere în operă.
2. Tipuri de construcții și funcționalitatea lor în amenajările peisagere.
3. Circulaţii pietonale şi auto în parcuri şi grădini. Alei pietonale, poduri, scări şi
balustrade, circulaţii auto ocazionale şi parcaje ecologice. Tipuri de dalaje.
4. Împrejmuiri. Tipuri şi detalii constructive.
5. Mobilier public de odihnă: bănci, banchete, moduli, obiecte multifuncţionale.
6. Treiaje, pergole, portice, umbrare şi foişoare. Tipuri şi detalii constructive.
7. Bazine decorative şi alte amenajări ale apelor.
8. Construcţii peisagistice ecologice.
Bibliografie minimală:
1. Ciornei Al., 2006 - Ingineria cladirilor, Editura Junimea, Iaşi.
2. Hessayon D.C., 2005 - Expert în amenajarea propriei grădini, Ed. Bic All,
Bucureşti.
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8. Pomicultură şi Viticultură / Fruit tree growing and
Viticulture
Codul disciplinei: H.P.D.308
Număr ore curs/lucrări practice: 112
- curs: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 28 ore sem. VI (2
ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 56 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 28 ore
sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 6 (3+3)
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Bazele biologice ale pomiculturii moderne.
2. Ciclul de viaţă al speciilor pomicole.
4. Ecologia pomilor şi arbuştilor fructiferi.
5. Zonele pomicole ale României.
6. Producerea materialului săditor pomicol.
7. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole.
8. Tehnologia întreţinerii plantaţiilor pomicole.
9. Soiul şi sortimentul în pomicultură
10. Cultura principalelor specii pomicole din grupele: pomacee, drupaccee,
nucifere.
11.Cultura căpşunului şi arbuștilor fructiferi.
12. Morfologia şi anatomia viţei de vie.
13. Ecologia şi biologia viţei de vie.
14. Producerea materialului săditor viticol.
15. Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare.
16. Întreţinerea plantaţiilor de vii roditoare.
Bibliografie minimală:
1. Grădinariu G., Istrate M., 2004 - Pomicultură generală şi specială. Ed.
Moldova, Iaşi.
2. Mustea M., 2004 – Viticultura, bazele biologice, înfiinţarea şi întreţinerea
plantaţiilor tinere de vii roditoare. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

9. Legumicultură / Vegetable growing
Codul disciplinei: H.P.D.309
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen
Număr credite acumulate: 3
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Principalele capitole:
1. Bazele biologice ale cultivării plantelor legumicole.
2. Înmulţirea plantelor legumicole.
3. Ecologia plantelor legumicole.
4. Bazele tehnologiei cultivării plantelor legumicole.
5. Tehnologia de cultivare a legumelor rădăcinoase.
6. Tehnologia de cultivare a legumelor din grupa verzei.
7. Tehnologia de cultivare a legumelor solanacee.
8. Tehnologia de cultivare a legumelor cucurbitacee.
9. Tehnologia de cultivare a legumelor pentru păstăi şi capsule.
10. Tehnologia de cultivare a legumelor verdeţuri.
11. Tehnologia de cultivare a legumelor bulboase.
12. Tehnologia de cultivare a legumelor perene.
Bibliografie minimală:
1. Stan N., Munteanu N., 2001 - Legumicultură, vol.II. Ed. Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi.
2. Stan N., Munteanu N., Stan T., 2003 – Legumicultura vol. III. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.

10. Ameliorarea plantelor / Plants Breeding
Codul disciplinei: H.P.D.310
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole:
1. Bazele genetice ale ameliorării plantelor.
2. Fundamentele ameliorării plantelor ornamentale.
3. Metodele ameliorării plantelor.
4. Ameliorarea speciilor floricole.
5. Ameliorarea speciilor dendrologice ornamentale.
Bibliografie minimală:
1. Munteanu N., 2000 - Ameliorarea plantelor ornamentale. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.
2. Munteanu N., Fălticeanu Marcela, 2008 - Genetica şi ameliorarea plantelor
ornamentale. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

11. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.P.S.311
Număr ore curs/lucrări practice: 120 ore
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Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu.
Număr de credite acumulate prin promovare: 5
Principalele capitole:
Producerea materialului săditor la plantele ornamentale: metode de
producere a materialului săditor dendrologic şi floricol (aplicaţii practice în pepiniera
dendrologică, sera şi câmpul floricol).
Arhitectură peisageră: studii de caz şi executarea schiţelor de amenajare a
diferitelor spaţii.
Floricultură şi arboricultură: lucrări curente de înfiinţare şi întreţinere a
culturilor floricole; plantarea şi transplantarea arborilor şi arbuştilor, lucrări de
întreţinere a arborilor şi arbuştilor.
Practică de documentare: vizite de documentare în unităţi de învăţământ,
cercetare, producţie şi proiectare în domeniul horticulturii şi peisagisticii.

DISCIPLINE OPŢIONALE
12. Pachet I
Contabilitate / Accountancy
Codul disciplinei: H.P.S.312
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 2
Principalele capitole:
1. Bilanţul contabil. Contul contabil.
2. Mijloacele de lucru ale contabilităţii.
3. Inventarierea.
4. Contabilitatea activelor imobilizate. Contabilitatea activelor circulante.
Contabilitatea cheltuielilor.
5. Calcularea costurilor de producţie.
6. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor economico-financiare.
7. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar.
Bibliografie minimală:
1. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2003 – Contabilitate şi analiză economicofiannciară. Caiet de lucrări practice, Iaşi.
2. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2005 – Contabilitate. Noţiuni de bază. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
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Gestiune economică / Economic management
Codul disciplinei: DU.P.S.313
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VI (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 2

DISCIPLINE FACULTATIVE
13. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.P.C. 314
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem.V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Vegetable Growing. Fruit Growing. Flowers.
2. Using plants in the landscape.
Bibliografie minimală:
1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru Horticultori. Ed. Moldova,
Iasi.
2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza printraduceri. Ed. Transpres, Sibiu.

Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.P.C. 314
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. VI (1
oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului.
2. Sintaxa textelor ştiinţifice. Limbaje de specialitate. Formarea terminologiei.
3. Noţiuni de tehnica traducerii.
4. Elemente de sintaxă: sintaxa frazei. Felurile propoziţiilor în frază. Propoziţii
coordonate şi propoziţii subordonate.
5. Exprimarea cauzei, consecinţei, scopului, timpului şi opoziţiei. Exprimarea
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condiţiei şi a ipotezei.

Bibliografie minimală:
1. Bratu Doina, Veleanovici Roxana, Nasta D. I., 2003 - Top français. Ed. Sigma.
2. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol, Ed. Vasiliana’98.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.P.C. 314
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. VI- (1
oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Sintaxa frazei. Subordonarea.
2. Constructii sintactice: infinitivale, participiale, atributul dezvoltat.
3. Sintaxa textului ştiinţific. Particularitãti
4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
5. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic agricol. Formarea terminologiei (derivarea,
compunerea). Tehnici de traducere. Dicţionarul de specialitate.

Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, Iaşi, uz intern.
2. Moraru Maria, 2001-2003 - Contribuţii la studiul cuvintelor compuse din
limba germană. I, II, III, în: “Lucrări ştiinţifice”, Facultatea de Agricultură.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.P.C. 314
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică: Pronunţia. Elemente de morfologie. Elemente de
sintaxa: Propoziţia principală şi subordonată.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită, Ed. Teora.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.P.C. 314
Număr ore curs/lucrări practice: 28
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- seminar: 28 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem.
VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului.
2. Particularităţi morfologice ale discursului ştiinţific şi tehnic.
3. Sintaxa textului ştiinţific. Subordonarea. Construcţii sintactice.
4. Construcţii sintactice specifice limbajelor de specialitate.
5. Limbaje de specialitate: limbajul biologic rus.
6. Formarea terminologiei de specialitate (derivarea, compunerea).
7. Noţiuni de tehnica traducerii.
8. Dicţionare de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură. anul I şi II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 2002 – Totul despre “falsa transpoziţie”. „Studii de
slavistică“, X, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza “, Iaşi.

14. Instruire asistată de calculator
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.315
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt);
- seminar: 14 ore, 14 ore sem. V(1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Introducere în e-learning. Definiţii şi argumente. Platforma Moodle.
Prezentare generală. Mod de organizare. Administrarea spaţiuli clasei virtuale
2. Participanţi, grupuri, profile
3. Blocuri funcţionale. Blocul Cursuri
4. Adăugarea de resurse
5. Adăugarea de activităţi.
6. Crearea de teste de verificare
Bibliografie minimală:
1. Brut M., 2006 – Instrumente pentru E-learning. Ghidul informatic al
profesorului modern. Polirom.
2. Ursache L., Vâju G., Donici C., Herman C., 2011 – Moodle. Administrare,
utilizare, evaluare. Arad.
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15. Practică pedagogică în învăţămȃntul preuniversitar obligatoriu I /
Pedagogical practical training in mandatory pre-university teaching
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.316
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- seminar: 42 ore, din care: 42 ore sem. V (3 ore/săpt. x 14 săpt.)
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Cunoaşterea unităţii şcolare
2. Întocmirea documentelor de planificare
3. Cunoaşterea conţinuturilor
Bibliografie minimală:
1.
Brezuleanu Carmen Olguța, 2008 - Caiet de practică pedagogică. Ed. ASS.

16. Practică pedagogică în învăţămȃntul preuniversitar obligatoriu II
/ Pedagogical practical training in mandatory pre-university teaching
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.317
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 42 ore, 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 2
Principalele capitole:
1. Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate
2. Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor de evaluare şi a
activităţilor didactice educative.
4. Elaborare portofoliu de practică.
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2008 - Caiet de practică pedagogică. Ed. ASS.

17. Managementul clasei de elevi
Codul disciplinei: D.P.P.D.C.318
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- seminar: 14 ore, 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Problematica generală a managementului clasei de elevi
2. Dimensiunile managementului clasei de elevi
3. Normativitatea în clasa de elevi
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4. Personalitatea profesorului
5. Managementul problemelor disciplinare
Bibliografie minimală:
1. Brezuleanu Carmen Olguța, 2010 - Management educațional pentru
învățământul agronomic. Editura Alfa, Iași.
2. Iucu R., 2000 - Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente
teoretice şi metodologice. Ed. Polirom, Iaşi.

18. Examen de absolvire Nivelul I
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 5

ANUL IV
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Artă florală / Art of flower arrangement
Codul disciplinei: H.P.D.401
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Specificul artei florale în concepţia orientală şi occidentală.
2. Teoria formei, volumelor, culorilor, luminii şi umbrei în arta aranjării florilor.
3. Tipuri de aranjamente florale.
4. Vase şi materiale ajutătoare folosite în aranjamentele florale.
5. Recoltarea şi conservarea florilor şi a altor componente folosite în realizarea
aranjamentelor florale.
6. Valorificarea florilor tăiate.
7. Confecţionare buchetelor, împletiturilor, colajelor etc.
Bibliografia minimală:
1. Cantor Maria, 2010 - Artă florală. Ed. AcademicPres, Cluj Napoca

2. Chelariu Elena-Liliana, 2015 – Floricultură - plante de apartament. Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
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2. Bonsai / Bonsai
Codul disciplinei: H.P.S.402
Număr ore curs/lucrări practice: 40
- curs: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu
Număr credite acumulate: 4
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Stilurile în arta bonsai.
2. Tehnologia producerii materialului vegetal pentru arta bonsai.
3. Lucrări de formare şi întreţinere a plantelor dirijate sub formă de bonsai.
4. Bonsaii în România.
Bibliografia minimală:
1. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 - Floricultură. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Tomlinson H., 2004 – The Complete Book of Bonsai. D.K., London.

3. Peisagistică teritorială şi urbană / Territorial and urban
landscape architecture
Codul disciplinei: H.P.S.403
Număr ore curs/lucrări practice: 56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect
Număr credite acumulate: 5
Principalele capitole:
1. Elemente de istorie a peisagisticii urbane şi teritoriale.
2. Tipuri actuale de amenajări peisagere teritoriale şi urbanistice.
3. Funcţii şi atribute ale amenajărilor peisagere urbane şi teritoriale.
4. Rolul peisagisticii urbane şi teritoriale în protecţia şi conservarea mediului.
5. Tendințele sustenabile din peisagistică.
6. Efectele poluării globale și posibilități de rezolvare peisagistică.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, 2006 – Peisagistica: o posibilă terapie pentru
problemele mileniului al III-lea, Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi.
2. Gheorghiu T. O., 2002 - Locuire şi Neaşezare, Ed. Paideia, Bucureşti.

4. Tehnica lucrărilor peisagere /
Technics of landscape arhitecture works
Codul disciplinei: H.P.S.404
Număr ore curs/lucrări practice: 72
- curs: 24 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem. VIII
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(1 oră/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt.x 14 săpt.); 20
ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
Evaluarea cunoştinţelor: examen,
Număr credite acumulate: 6 (3+3)
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Proiectarea peisageră şi organizarea lucrărilor peisagere.
2. Prezentarea şi analiza generală a lucrărilor peisagere în amenajările urbane.
3. Lucrările constitutive ce se aplică la arbori, arbuşti şi specii lemnoase.
4. Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere a peluzelor şi parterelor florale.
5. Lucrări de protecţie şi conservare a speciilor sensibile la factorii de mediu.
Bibliografie minimală:
1.Iliescu Ana-Felicia, 2002 - Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed. CERES, Bucureşti.
2. Petrescu F., 1983 - Lucrări de întreţinere în parcuri şi grădini. Ed. CERES, Bucureşti.

5. Restaurare şi reabilitare peisagistică /
Landscape restoration and rehabilitation
Codul disciplinei: H.P.S.405
Număr ore curs/lucrări practice: 96
- curs: 48 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. VIII
(2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt.x 14 săpt.);
- proiect: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt.x 10 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect
Număr credite acumulate: 9 (5+4)
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Istoria restaurărilor arhitecturale şi urbane şi relaţia cu restaurarea peisageră.
2. Restaurare-conservare-reabilitare în peisagistică.
3. Valorile patrimoniale.
4. Restaurarea și reabilitarea peisageră a centrelor istorice ale oraşelor.
5. Restaurarea și reabilitarea peisageră în zonele de locuit.
6. Restaurarea și reabilitarea peisageră a zonelor industriale istorice și moderne.
7. Rolul restaurărilor și reabilitărilor peisagere în protecţia şi conservarea
mediului urban.
8. Legislaţie. Aplicarea legilor în restaurarea și reabilitarea peisageră.
Bibliografie minimală:
1. Choay Francoise, 1998 - Alegoria patrimoniului. Ed. Simetria, Bucureşti.
2. Curinschi Vorona Gh., 1996 - Arhitectură Urbanism Restaurare, Ed.
Tehnică, Bucureşti.
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6. Drumuri, terasamente şi sistematizare verticală /
Roads, embankments and vertical systematization
Codul disciplinei: H.P.S.406
Număr ore curs/lucrări practice: 28
- curs: 14 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 14 săpt.);
Evaluarea cunoştinţelor: examen.
Număr credite acumulate: 2
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Lucrări de terasamente.
2. Lucrări de sistematizare verticală.
3. Drumuri.
4. Dimensionarea sistemelor rutiere.
5. Întreţinerea şi exploatarea drumurilor.
Bibliografie minimală:
1. Dorobanţu S., 1989 – Drumuri. Calcul şi proiectare. Ed. Tehnică, Bucureşti.
2. Tănăsescu I., 2006 – Drumuri și terasamente, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

7. Reţele edilitare / Edilitar networks
Codul disciplinei: H.P.S.407
Număr ore curs/lucrări practice: 20
- curs: 20 ore, 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 20 ore, 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: examen.
Număr credite acumulate: 3
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Tipuri de reţele edilitare și implicarea lor în proiectarea peisageră.
2. Captarea apei din diferite surse. Staţii de tratare și înmagazinarea a apei.
3. Rețele de irigare.
4. Sisteme de canalizare și colectare a apelor uzate şi meteorice.
5. Staţii de epurare a apelor reziduale uzate.
6. Reţele electrice.
7. Rețele de gaze și termoficare.
Bibliografie minimală:
1. Dimache A., Manescu M., 2006 – Rețele edilitare, Editura Matrix Rom
Bucuresti.
2. Verdeș Marina, Ciocan V., 1998 – Instalații funcționale în clădiri, Ed.
Venus, Iași.
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8. Gestionarea amenajărilor peisagistice /
Basic material and business data for landscape projects
Codul disciplinei: H.P.S.408
Număr ore curs/lucrări practice: 40
- curs: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Elemente generale de gestiune economică.
2. Etapele, conţinutul şi eşalonarea proiectului peisagistic.
3. Evaluarea generală a costului proiectării şi execuţiei unei amenajări peisagere.
4. Organizarea tipurilor de lucrări din diverse 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. Extrase de materiale. Norme şi indicatori folosiţi în gestionarea economică a
amenajărilor peisagere.
9. Criterii de evaluare a eficienţei economice a amenajărilor peisagere.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Peisagistica: o posibilă terapie pentru
problemele mileniului al III-lea. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi.
2. Iliescu Ana-Felicia, 2001 - Îndrumător pentru iniţierea în pr. peisagistică,
USV, Bucureşti.

9. Modelare 3D / Three-dimensional modeling
Codul disciplinei: H.P.C.409
Număr ore curs/lucrări practice: 76
- curs: 24 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.), 10 ore sem. VIII
(1 oră/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 42 ore, 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.);
- proiect: 10 ore, 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect
Număr credite acumulate: 6 (4+2)
Principalele capitole ale disciplinei:
1. Introducere în proiectarea peisageră. Pachetul Total 3D Landscape Design.
2. Moduri de lucru. Structura interfeţei cu proiectantul.
3. Elementele unui proiect de peisagistică.
4. Comenzi pentru definirea suprafeţei de teren, a construcţiilor, elementelor
variabile de peisaj, căilor de acces şi împrejmuirilor.
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5. Comenzi pentru vizualizarea proiectului în 2D şi în 3D.
6. Comenzi pentru modificare dimensiunilor obiectelor.
7. Vizualizarea proiectului pentru diferite anotimpuri.
8. Utilizarea temelor de proiectare predefinite.
Bibliografie minimală:
1. Slonovschi A., ş.a. , 2007 - Infografică. Îndrumar de laborator, Ed. PIM, Iaşi;
2. Simion I., 2010 - AutoCAD 2010 pentru ingineri, Editura Teora, București.

10. Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice /
Vegetation planning in landscape design
Codul disciplinei: H.P.D.410
Număr ore curs/lucrări practice:56
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. X 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Principii generale de proiectare şi amenajare a spaţiilor verzi.
2. Stiluri, genuri şi principii de proiectare.
3. Clasificarea amenajărilor peisagistice.
4. Specii floricole utilizate în amenajări peisagere.
5. Specii lemnoase ornamentale utilizate în amenajări peisagere.
6. Utilizarea gazonului în amenajările peisagistice.
7. Compunerea spaţiului şi distribuţia plantelor în amenajări peisagistice.
Bibliografie minimală:
1. Dascălu Doina Mira, Mirela Cojocariu, 2016 – Design Peisagistic, Ed. Ion
Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 - Floricultură. Ed. Ion Ionescu de
la Brad, Iaşi.

11. Management / Management
Codul disciplinei: H.P.D.411
Număr ore curs/lucrări practice: 42
- curs: 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);
- lucrări practice: 14 ore, din care: 14 ore sem. VIII (1 oră/săpt. x 14 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 3
Principalele capitole:
1. Management – concept, conţinut.
2. Structurile organizatorice din horticultură.
3. Managementul strategic al exploataţiilor horticole.
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4. Managementul resurselor umane.
5. Metode moderne de management.
6. Procesul decizional în managementul exploataţiilor horticole.
7. Managementul afacerilor în horticultură.
8. Managementul calităţii.
9. Managementul activităţilor de producţie în exploataţiile horticole.
Bibliografie minimală:
1. Alecu I., Merce E., Pană D., Sâmbotin I., Ciurea I.V., 2001 – Managementul
exploataţiilor agricole. Ed. Ceres, Bucureşti.
2. Ciurea I.V., 1999 – Management în agricultură. Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi.

12. Practică / Practical training
Codul disciplinei: H.P.S.412
Număr ore curs/lucrări practice: 120 ore
Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu.
Număr de credite acumulate prin promovare: 7
Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:disciplinele de
specialitate.
Principalele capitole:
1. Studiul bibliografic şi documentare. Fundamentarea teoretică a temei.
2. Importanţa culturii, tehnologiei, produsului etc, conform subiectului temei.
3. Organizarea experienţei.
4. Conducerea experienţei, culegerea datelor experimentale.
5. Prelucrarea datelor experimentale şi interpretarea rezultatelor.
6. Prezentarea, verificarea, corectarea şi definitivarea lucrării de diplomă.

DISCIPLINE OPŢIONALE
13. Pachet I
Marketing / Agrarian Marketing
Codul disciplinei: H.P.D.413
Număr ore curs/lucrări practice:
- curs: 30 ore, din care: 30 ore sem. VIII (3 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt.x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4
Principalele capitole:
1. Conceptul, rolul şi funcţiile marketingului în practica şi teoria economică.
2. Studiul nevoilor de consum, a cererii de consum şi a consumului prod.
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horticole.
3. Studiul ofertei de produse horticole.
4. Mediul extern al întreprinderii horticole.
5. Piaţa întreprinderii horticole. Distribuţia produselor horticole. Promovarea
produselor horticole.
Bibliografie minimală:
1. Chiran A., Gîndu Elena, Banu A., Ciobotaru Elena-Adina, 2002 –
Marketing agroalimentar – teorie şi practică. Ed. Orizonturi, Bucureşti.
2. Gîndu Elena, 2006 - Marketing – organizare, strategii, decizii,
comportamentul consumatorilor. Ed. TEHNOPRESS, Iaşi.

Piața produselor horticole / Horticultural market
Codul disciplinei: H.P.D.414
Număr ore curs/lucrări practice:
- curs: 30 ore, din care: 30 ore sem. VIII (3 ore/săpt. x 10 săpt.);
- lucrări practice: 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/săpt.x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu
Număr de credite acumulate prin promovare: 4

DISCIPLINE FACULTATIVE
14. Limbi străine
Limba engleză / English language
Codul disciplinei: H.P.C.415
Număr ore curs/lucrări practice: 24
- seminar: 24 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare pe parcurs.
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Limbajul economic. Globalizarea schimburilor comerciale. Diviziunea
internaţională a muncii. Explozia telecomunicaţiilor.
3. Globalizarea pieţelor financiare. Întreprinderile şi globalizarea.
4. Probleme ecologice.
5. Marketing şi distribuţie. Export – import. Bursa.
Bibliografie minimală:
1. Mountford A., 1988 - English in Agriculture. Oxford University Press.
2. Murphy R., 1992 - English Grammar in Use. Cambridge University Press.
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Limba franceză / French language
Codul disciplinei: H.P.C.415
Număr ore curs/lucrări practice: 24
- seminar: 24 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate în limba franceză adecvate profiluluilegumicultură, pomologie, œnologie, marketing.
2. Sintaxa textelor ştiinţifice.
3. Natura frazei şi ordinea cuvintelor.
4. Limbaje de specialitate.. Formarea terminologiei.. Noţiuni de tehnica
traducerii. Articulatorii discursului (articulatorii cronologici, articulatorii logici).
Nivelurile de limbaj.
Bibliografie minimală:
1. Boularès M., J. L. Frérot, 1997 - Grammaire progressive du français, niveau
avancé. Clé International.
2. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98.

Limba germană / German language
Codul disciplinei: H.P.C.415
Număr ore curs/lucrări practice: 24
- seminar: 24 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Sintaxa frazei. Constructii sintactice.
2. Sintaxa textului ştiinţific. 3. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază.
5. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic agricol. Formarea terminologiei
(derivarea, compunerea). Tehnici de traducere. Dicţionarul de specialitate.
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1984 - Limba germană pentru studenţii anului II, Agricultură
şi Horticultură. uz intern, Iaşi.
2. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I, Iaşi,
uz intern.

Limba spaniolă / Spanish language
Codul disciplinei: H.P.C.415
Număr ore curs/lucrări practice: 24
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- seminar: 24 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Elemente de fonetică. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa.
2. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.
Bibliografie minimală:
1. Galvez Dolores, Natividad Galvez, Teresa Infante, Isable Lopez, Amelia
Montiel, 1996 - Preparacion para el Diploma Inicial de Espanol Lengua Extranjera,
Edelsa, Madrid.
2. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbita. Editura Teora.

Limba rusă / Russian language
Codul disciplinei: H.P.C.415
Număr ore curs/lucrări practice:
- seminar: 24 ore, din care 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore sem.
VIII (1 oră/săpt. x 10 săpt.).
Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificare pe parcurs
Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1)
Principalele capitole:
1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului.
2. Sintaxa textului ştiinţific. Subordonarea. Construcţii sintactice. Construcţii
sintactice specifice limbajelor de specialitate.
3. Formarea terminologiei de specialitate (derivarea, compunerea).
Bibliografie minimală:
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de
Agricultură şi Horticultură. anul I şi II, Iaşi, (lito).
2. Moraru Maria, 2002 – Totul despre “falsa transpoziţie”. „Studii de
slavistică“, X, Editura Universităţii „Al. I. Cuza “, Iaşi, pag. 143-156.
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Capitolul 5
Facilităţi
5.1. Burse
La Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, pentru
ciclul de studii universitatre de licență, se pot acorda următoarele categorii de burse:
- pentru rezultatele profesionale, indiferent de situaţia materială:
- bursa de performanţă (media 10,00);
- bursa de merit I (media 9,50 – 9,99);
- bursa de merit II (media 9,00 – 9,49);
- bursa de merit III (media 8,00 – 8,99).
- pentru susţinerea financiară a studenţilor (acordate studenţilor cu situaţie
materială deficitară şi care îndeplinesc criteriul de promovabilitate):
- bursa socială;
- bursa socială ocazională.
- burse speciale, ajutoare şi stimulente (acordate studenţilor care au obţinut
rezultate remarcabile în activităţi ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de voluntariat,
pentru stagii de studii universitare etc.);
- burse constituite din donaţii/sponsorizări.
Bursele se acordă conform Metodologiei privind stabilirea criteriilor generale
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii USV Iași.

5.2. Baza materială
USV Iaşi dispune de un ansamblu de clădiri şi terenuri, cu o suprafaţă
desfăşurată de 33224 m2 şi o suprafaţă utilă de 17721 m2. Suprafaţa construită este
concretizată în amfiteatre, săli de lucrări practice, seminarii, proiecte şi laboratoare, aulă
pentru festivităţi cu 700 locuri, bibliotecă, Centru de Calcul Electronic AGROSOFT,
editură, cabinet medical, bază sportivă, hală de mecanizare, staţie pilot pentru oenologie,
seră floricolă, staţiune didactică, parc dendrologic etc.
Facultatea de Horticultură dispune de amfiteatre şi săli de lucrări
practice/laboratoare pentru toate disciplinele de specialitate.
Sălile de lucrări practice şi laboratoarele deţin dotarea necesară unui proces
didactic modern şi eficient, conform cerinţelor naţionale şi europene.
Baza de instruirea practică
Pentru studenţii Facultăţii de Horticultură, baza de instruire practică o reprezintă
Ferma Didactică “V. Adamachi” Iaşi, cu o suprafaţă de aprox. 60 ha şi care include:
- plantaţii pomicole şi viticole;
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- câmpuri didactice şi colecţii viticole, pomicole, legumicole, floricole,
dendrologice;
- seră pentru culturi floricole;
- solarii pentru culturi legumicole;
- o staţie modernă de oenologie;
- o staţie agrometeorologică.

5.3. Biblioteca
•Studenţii beneficiază de o bibliotecă dotată cu peste 150 000 volume, din care
75% de specialitate. Biblioteca deţine peste 150 titluri de reviste naţionale şi
internaţionale; teze şi rezumate ale tezelor de doctorat în domeniile: Agronomie,
Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară.

5.4. Baza sportivă
• Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi dispune
de una din cele mai dotate baze sportive din Centrul Universitar Iaşi, formată din două
săli de sport, două terenuri de tenis, două terenuri de handbal, pistă de atletism şi un
stadion modern cu gazon, având omologare republicană. Studenţii participă în afara
orelor de sport la cercuri de iniţiere în handbal, fotbal, karate, atletism, culturism ş.a.

5.5. Cazarea
•Studenţii au la dispoziţie cinci cămine, cu o capacitate de peste 1800 locuri. Toate
căminele din campusul universitar sunt racodate la reţeaua Internet prin fibră optică. Cazarea
în cămine se face conform Regulamentului de funcţionare a căminelor.

5.6. Cantina
•Studenţii pot mânca la cantina-restaurant ″Târguşor Copou″ a USV Iaşi, unde
au posibilitatea să solicite, la preţuri convenabile, meniul dorit. Capacitatea cantinei este
de peste 1 000 persoane/zi.

5.7. Asistenţa medicală
• Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi dispune
de un cabinet medical, deservit de personal calificat pentru consultaţii şi tratamente.

5.8. Facilităţi transport
•Studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de vârstă,
beneficiază de50% reducere la transportul CFR (cl. a II-a) şi reduceri la transportul
public local .

119

120

121

122

5.9. Activitatea culturală
• Studenţii Facultăţii de Horticultură organizează, în mod tradiţional, manifestări
culturale prilejuite de diferite evenimente: Balul Bobocilor, sărbătorile de Crăciun,
absolvirea studiilor etc.
•Serile Horti-culturale sunt manifestări culturale specifice Facultăţii de
Horticultură, organizate cu concursul formaţiilor muzicale, de dansuri, de teatru şi
poezie ale studenţilor şi la care sunt invitate personalităţi ştiinţifice, culturale sau
artistice din Iaşi.
• Hort’IS este revista studenţilor Facultăţii de Horticultură din Iaşi.
• Iaşul, capitala culturală a Moldovei, oferă numeroase posibilităţi de petrecere a
timpului liber: muzee, teatre, cinematografe, galerii de artă, discoteci etc.

Adrese utile
Teatru, operă
❖ Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” - str. 9 Mai nr. 18, tel.: 0232466014
❖ Opera Română - str. 9 Mai nr. 18, telefon: 0232211114
❖ Teatrul „Luceafărul” – str. Grigore Ureche nr.5, tel.: 0232415966
❖ Filarmonica „Moldova” – str. Cuza Vodă nr. 29, tel.: 0232 41200
Cinematografe
✔ „Victoria” – Piaţa Unirii nr. 15, tel.: 0232268012
✔ „Republica” – Str. Lăpuşneanu nr. 12, tel.: 0232268013
✔ ,,Cinema City” Iulius Mall - Bd. Tudor Vladimirescu nr.2, tel.: 0232208400
✔ Cinematograful ,,Glendale Multiplex” Moldova Mall -Str. Palat nr. 1, tel.:
0332101130
Galerii de artă
⮚ Galeriile de artă - str. Lăpuşneanu nr. 79, tel.: 0232415718
⮚ Galeriile de artă Cupola - str. Cuza Vodă nr. 2, tel.: 0232215283
⮚ Fineart Gallery- str. Sărărie nr. 150, tel.: 0332430604
⮚ Galeriile de artă DANA - str. Alexandru Lapuşneanu nr. 7-9, tel.: 332 410 727
⮚ Galeriile CASA CĂRŢII - Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, tel.: 232 276
079
Casa de Cultură a Studenţilor – str. Vasile Conta nr. 30, tel.: 0232410615
Casa de Cultura "Mihai Ursachi" - Bd. Carol I, Parcul Copou, tel.: 0232267.547
Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu" - Strada Dumbrava Roşie nr 7-9, tel.:
0232.201.373
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Într-o legendă germană se spune
că Dumnezeu a uitat numele
tuturor plantelor, iar una dintre ele
a strigat „Nu mă uita!”, iar
Dumnezeu a zis că acesta trebuie
să fie numele plantei. Iar uleiurile
obținute din diferite specii ale
acestei plante sunt antibacteriene,
cu proprietăți antifungice și
antiinflamatorii, dar că au și efect
anxiolitic și antidepresiv.
Myosotis sylvatica

Universitatea pentru Ştiinţele Vieții din Iaşi
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Iaşi
Telefon: 0232 275070
Fax: 0232 260650
www.uaiasi.ro

Facultatea de Horticultură
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Iaşi
Telefon, fax: 0232 274932, 0232 407506
E-mail: secr_hor@uaiasi.ro
www.uaiasi.ro/horticultura
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