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Cuvânt înainte 
 

Facultatea de Horticultură, una din cele patru facultăţi care alcătuiesc 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 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 s-a 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 trei programe de studiu de licenţă (Horticultură, 

Peisagistică, Ingineria mediului) 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, 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 2015 

Decan, 
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA 
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Capitolul 1 

Prezentarea generală a USAMV 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 

Invăţământului 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. 

Facultatea de Horticultură funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară 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. 
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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 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 USAMV Iaşi  
 

 Structura de conducere a USAMV Iaşi cuprinde:  

o Senatul universitar; 

o Consiliul de Administraţie; 

o Consiliul pentru studiile universitare de doctorat. 

 

 Conducerea USAMV Iaşi: 

 

Rector: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 

 

Prorector cu activitatea educaţională:  
Prof. univ. dr. Ioan ŢENU 

Prorector cu activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică: 

Prof. univ. dr. Constantin LEONTE 

Prorector dezvoltare instituţională: 

Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU 

Prorector relaţii internaţionale şi activităţi studenţeşti: 
Prof. univ. dr. Gheorghe SĂVUŢĂ 

Director CSUD: 
Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU 

http://www.univagro-iasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/Paul_Boisteanu.html
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1.4. Conducerea Facultăţii de Horticultură 
 

Structura de conducere a facultăţii: 

- Consiliul facultăţii 

- Biroul facultăţii 

 Decan: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA 

 Prodecan cu activitatea didactică: Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE 

 Prodecan cu activitatea ştiinţifică: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU 

 Secretariat: ing. Petronica AMIŞCULESEI; ing. Cristina BĂRBIERU 

 

1.5. Facultatea de Horticultură  

– departamente şi personal didactic – 
 

I. Departamentul Tehnologii horticole 

Director departament: prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU 

Disciplina 
Cadrul didactic 

E-mail 
Funcţia didactică Nume şi prenume 

Legumicultură 

Prof. univ. dr. Munteanu Neculai nmunte@uaiasi.ro 

Prof. univ. dr.  Stan Nistor stann@uaiasi.ro 

Conf. univ. dr. Stoleru Vasile vstoleru@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Stan Teodor steodor@uaiasi.ro 

 

Pomicultură 

Prof. univ. dr. Istrate Mihai mistrate@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Dascălu Marius mdascalu@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Zlati Cristina zlaticris@uaiasi.ro 

Viticultură şi 

Ampelografie 

Prof. univ. dr. Rotaru Liliana lirotaru@uaiasi.ro 

Conf. univ. dr. Mustea Mihai mmustea@uaiasi.ro 

Asist. univ. dr.  Colibaba Cintia cintia.colibaba@gmail.com 

Oenologie 
Academician Cotea D. Valeriu cvcotea@uaiasi.ro 

Prof. univ. dr. Cotea V. Valeriu vcotea@uaiasi.ro 

Floricultură 

Prof. univ. dr. Draghia Lucia lucia@uaiasi.ro 

Conf. univ. dr. Chelariu Liliana julia@uaiasi.ro 

Asist. univ. dr. Brînză Maria mariabrinza2007@yahoo.com 

Arboricultură 

ornamentală, 

Peisagistică 

Conf.univ. dr. Dascălu Doina Mira doinamira@yahoo.com 

Şef lucr. dr. Sandu Tatiana tatiana_sandu69@yahoo.com 

Şef lucr. dr. Bernardis Roberto roberto041069@yahoo.com 

Asist. univ. dr. Grecu Codrina codrina.grecu@gmail.com 

Asist. univ. dr. Negrea Roxana roxana.acfrance@gmail.com 

Şef lucr. dr.  Slonovschi Andrei - 

Asist. univ. dr. Cojocariu Mirela - 
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Tehnologia 

prod. horticole 

Conf. univ. dr. Irimia Liviu liviuirimia2005@yahoo.fr 

Asist. univ. dr.  Sandu Ville Ştefan - 

Entomologie 

Prof. univ. dr. Tălmaciu Mihai mtalmaciu@yahoo.fr 

Şef lucr. dr. Bădeanu Marinela badeanumarinela@yahoo.com 

Asist.univ.dr. Herea Monica - 

Ingineria 

mediului 

Şef lucr. dr. Ciobotari Gheorghii ciobotari@yahoo.com 

Asist. univ. dr. Dinu Ilinca illinka_d@yahoo.com 

Prof. univ. dr. Antohi Constantin - 

Prof. univ. dr. Popescu Ştefan - 

Prof. univ. dr. Stătescu Florian - 

Prof. univ. dr. Bujoreanu Carmen - 

Conf. univ. dr.  Marcoie Nicolae - 

Şef lucr. dr.  Goanţă Mirela - 

 

II. Departamentul de Ştiinţe exacte 

Director departament: conf. univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ 

Disciplina 

Cadrul didactic 

E-mail Funcţia 

didactică 
Nume şi prenume 

Chimie 

Biochimie 

Conf. univ. dr. Trincă Lucia Carmen lctrinca@uaiasi.ro 

Conf. univ. dr. Prisăcaru Cornelia corneliapris@yahoo.com 

Şef lucr. dr. Trofin Alina Elena atrofin@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Patraş Antoanela apatras@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Ungureanu Elena elnungureanu@yahoo.ro 

Asist. univ. dr. Tucaliuc Roxana roxanatucaliuc@yahoo.com 

Asist. univ. dr. Luchian Camelia  kamelia_luchian@yahoo.com  

Fizică,  

agro-

meteorologie

Climatologie 

Prof. univ. dr.  Oancea Servilia lioancea@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Motrescu Iuliana imotrescu@yahoo.com 

Asist. univ. dr. Ana Cazacu anagarlea@gmail.com 

Şef lucr. dr. Bodale Ilie ilbodale@yahoo.com 

Informatică 
Lector dr. Călin Marius mcalin@uaiasi.ro 

Şef lucr. dr. Mărgineanu Sorina sorina_margineanu@yahoo.com 

Matematică 

Prof. univ. dr.  Burdujan Ilie burdujan_ilie@yahoo.com; 

Şef lucr. dr. Chiruţă Ciprian kyru@uaiasi.ro 

Asist. univ. dr.  Bulgariu Emilian bulgariu.emilian@gmail.com 

 

 

https://webmail.uaiasi.ro/webmail/src/compose.php?send_to=elnungureanu@yahoo.ro
mailto:imotrescu@yahoo.com
mailto:mcalin@univagro-iasi.ro
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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 licenţă” şi primesc titlul de inginer în specializările: „horticultură“, 

„peisagistică“sau „ingineria mediului”. 

– ciclul II, de master, cu o durată de doi ani. Absolvenţii acestui ciclu obţin „Diploma 

de master”. 

- 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 

Facultatea  Domeniul Specializarea 
Durata 

(ani) 

Ciclul I – Învăţământ universitar de licenţă 

Horticultură 
Horticultură 

Horticultură 4 

Peisagistică 4 

Ingineria mediului Ingineria mediului 4 

Ciclul II - Învăţământ universitar de masterat 

Horticultură Horticultură 

Protecţia plantelor 2 

Tehnologia şi controlul calităţii 

băuturilor 
2 

Producerea de sămânţă şi 

material săditor horticol 
2 

Horticultură ecologică 2 

Amenajări peisagistice urbane şi 

teritoriale 
2 

Ciclul III – Studii universitare de doctorat 

Horticultură Horticultură 

Viticultură şi oenologie 

3 

Legumicultură 

Floricultură 

Protecţia plantelor 

Genetica şi ameliorarea 

plantelor 
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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 licenţă, precum şi o eventuală colaborare alături de 

cadrele didactice în contractele 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. Aceste programe au o componentă didactică şi o 

componentă ştiinţifică, derulându-se în cadrul finanţat şi organizat de Uniunea 

Europeană, prin programul LLP – Life Learning (învăţarea pe tot parcursul 

vieţii), cum ar fi: Tempus, Leonardo, Erasmus+. 

 Temele de cercetare abordate de colectivele Facultăţii de Horticultură se 

înscriu în aria ştiinţifică a domeniului horticol şi de ingineria mediului, pentru 

cele trei specializări Horticultură, Peisagistică şi Ingineria mediului. 

 În fiecare an, la sfârşitul lunii octombrie, Facultatea de Horticultură 

organizează un simpozion ştiinţific cu participare internaţională. Una din 

secţiunele simpozionului este dedicată exclusiv studenţilor din anul IV, care îşi 

pot prezenta rezultatele cercetărilor din lucrarea de licenţă. 

 Lucrările recenzate şi acceptate pentru publicare se editează în volumul 

„Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură”, inclus prin schimbul 

interbibliotecar în circuitul informaţional din peste 30 de ţări. 

 USAMV Iaşi organizează anual Simpozionul ştiinţific al studenţilor. 
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2.3. Piaţa muncii 

Absolvenţii specializărilor Horticultură, Peisagistică şi Ingineria mediului 

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 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; 

 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; 

 institute de cercetare; 

 unităţi de învaţământ preuniversitar şi universitar. 
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Capitolul 3 
Organizarea procesului de învăţământ 

 

Aplicarea reformei în învăţământul superior în conformitate cu noua lege a 

educaţiei naţionale din 2011 impune, printre altele, organizarea procesului de 

învăţământ în concordanţă cu exigenţele europene şi mondiale. 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. 

Scopul organizării procesului de învăţământ folosind creditele este de a trece la 

un sistem analitic de evaluare a timpului şi a efortului necesar desfăşurării activităţii 

didactice a studenţilor, cu avantaje pentru modul de organizare şi gestiune a acestuia şi 

de echivalare cu alte forme de învăţământ din alte universităţi. 

Prezenta metodologie defineşte terminologia şi regulile care stau la baza 

organizării procesului de învăţământ în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi, Facultatea de Horticultură, utilizându-se 

unităţi de cuantificare, numite credite.  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 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. 

Contractul de studii pentru anii II, III şi IV se întocmeşte, în varianta iniţială, în 

cursul semestrului al doilea, până la începutul sesiunii de vară, urmând a fi definitivat 

(după caz), la începutul anului universitar următor (în prima săptămână). Pentru 

studenţii anului I, acesta se stabileşte în prima săptămână a anului universitar. 
 

3.1. Terminologia utilizată 

I.1. 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, 
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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 (de la 10 la 1) 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. 

I.2. Termeni de bază pentru prezentarea conţinutului formativ 

Conţinutul formativ este constituit din următoarele categorii: 

Cunoştinţe fundamentale (cod F); 

 Cunoştinţe inginereşti de domeniu (cod D); 

 Cunoştinţe inginereşti de specialitate (cod S); 

 Cunoştinţe complementare (cod C). 

I.3. 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). 
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Activităţi de instruire 

Conceptul activităţilor de instruireare 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 sunt discipline care au un caracter impus în parcurgerea 

unei traiectorii; 

 disciplinele la alegere (opţionale) – sunt 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) – sunt discipline care 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. 

 Activităţi de verificare a cunoştinţelor 

Aceste activităţi se concretizează prin: 

– examen (de disciplină) – (cod E); 

– colocviu (cod C); 

- verificare pe parcurs (cod V.P.); 

– susţinerea proiectului de an (cod P). 

 Activităţi de evaluare a efortului pentru instruire 

Timp fizic pentru activităţi directe programate – timpul alocat activităţilor 

programate ale planului 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 

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. 

 Activităţi de evaluare a cunoştinţelor 

Evaluare calitativă – recunoaşterea prin notare, a gradului de acumulare a 

cunoştinţelor în procesul de instruire. 
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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. Reguli de organizare a procesului de învăţământ în 

sistemul de credite transferabile 

 

I. Organizarea planului de învăţământ în sistemul creditelor 

transferabile 

Art. 1. (1) Planurile de învăţământ cuprind, în funcţie de contribuia lor la formarea 

iniţială, mai multe categorii de discipline, specific fiecărui domeniu de studii, în 

proporţii stabilite de standardele de autorizare şi de acreditare a instituţiilor de 

învăţământ superior aprobate de ARACIS Bucureşti.  

(2) Activităţile de instruire a studenţilor (cursuri, lucrări practice, seminarii, 

proiecte, practică, activitate de pregătire individuală etc) vor fi cuantificate sub 

aspect cantitativ în unităţi de valoare de tip credite.  

(3) Examenele de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă şi de disertaţie se 

creditează separat cu un număr de 10 de 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 (niveluri);  

(5) Disciplina de Educaţie fizică se creditează separat, fiind prevăzută cu un număr 

de credite peste cele 60 acordate anului universitar, iar promovarea acesteia 
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constituie condiţie de înscriere la licenţă.  

Art. 2. Toate activităţile din planul de învăţământ vor fi codificate, după un sistem 

unitar stabilit la nivelul universităţii, în vederea identificării şi gestionării corecte a 

acestora.  

II. Termeni pentru descrierea modului de funcţionare a planului de 

învăţământ 

Art. 3. Alegerea traiectoriei – alegerea de către student a traiectoriei formative din 

planul de învăţământ oferit de universitate, în vederea obţinerii diplomei dorite cu 

acceptarea realizării obligaţiilor ce îi revin în procesul de formare, înscrise în 

contractul de studii. 

Art. 4. Trecerea – reglementarea internă ce condiţionează evoluţia în timp a 

studentului în procesul de formare (parcurgerea traciectoriei) prin reguli precizate 

anterior. 

Art. 5. Refacerea activităţilor programate – reglementare internă prin care se oferă 

posibilitatea reprogramării unor activităţi în vederea îmbunătăţirii calificativelor 

anterior obţinute. Refacerea unei discipline, prin definiţie, presupune 

reprogramarea tuturor activităţilor programate ale acesteia. 

Art. 6. Întreruperea activităţii – reglementare internă prin care se oferă 

posibilitatea întreruperii şi reprogramării ulterioare a activităţilor traiectoriei 

formative, cu respectarea regulilor aferente. 

III. Reguli de organizare a procesului de învăţământ 

A. Reguli generale  

Art. 7. Disciplinele din planul de învăţământ au coduri de identificare care le 

definesc univoc parametrii (facultatea, specializarea, categoria formativă, tipul 

disciplinei, identificarea disciplinei). 

Exemplu: Matematică – H.H.F.101 = disciplină aparţinând Facultăţii de 

Horticultură (H), specializarea Horticultură (H), din grupa disciplinelor 

fundamentale (F) şi are numărul 1 (101) în planul de învăţământ al 

specializării. 

Art. 8. Creditul reprezintă volumul total de muncă depus de student pentru 

însuşirea cunoştinţelor unei materii de studiu. La cuantificarea prin credite se iau în 

considerare toate formele de activitate: cursuri, seminarii, laboratore, examene, 

practică, studiu individual, proiecte etc. 

Art. 9. Numărul mediu de credite atribuite disciplinelor unui an de studiu este de 

60, în medie câte 30 în fiecare semestru. 

Art. 10. Un student poate acumula într-un an de studiu mai multe credite decât 
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numărul mediu stabilit prin art. 9. 

Art. 11. Creditele sunt distribuite, de regulă, în mod egal pe semestre (30 credite), 

admiţându-se unele diferenţe între semestre. 

Art. 12. Obţinerea creditelor atribuite unei discipline este condiţionată de 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor incluse în fişa disciplinei şi promovarea acelei 

discipline. Nota minimă de promovare este 5. 

Art. 14. (1) Anul universitar are două semestre egale, de câte 14 săptămâni de 

activitate didactică, cu excepţia ultimului semestru al anului terminal, fiecare urmat 

de câte o sesiune de examene de 3-4 săptămâni, cea de iarnă, la sfârşitul 

semestrului I şi de vară, la sfârşitul semestrului al II-lea, la care se adaugă 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. Acestea cuprind şi perioade de 

practică, conform standardelor aprobate de ARACIS Bucureşti.  

(2) Evaluarea studenţilor la examenele nepromovate se poate face şi în cadrul 

sesiunilor deschise, conform regulamentului aprobat de Senatul Universităţii. 

Cererile vor fi avizate de titularul disciplinei şi aprobate de Decan.  

Art. 15. Toţi studenţii au obligaţia să semneze anual Contractul de studii, în care 

se precizează disciplinele ce urmează să le frecventeze. Contractul nu poate fi 

modificat sau reziliat în timpul anului universitar. 

Art. 16. Contractul anual de studii, pentru studenţii din anii II-IV, trebuie semnat 

în varianta iniţială, în cursul semestrului al doilea, până la începutul sesiunii de 

vară, urmând a fi definitivat (după caz) la începutul anului universitar următor (în 

prima săptămână). 

Art. 17. Studenţii din anul I semnează contractele de studii în prima săptămână 

după afişarea rezultatelor admiterii. 

Art. 18. Verificarea finală a cunoştinţelor studenţilor se face în sesiunile de 

examene programate de Decanat. 

Art. 19. Studentul este obligat să frecventeze toate formele de activitate didactică 

prevăzute în curriculum. Prezentarea la examene, colocvii, verificări etc. este 

condiţionată de efectuarea tuturor lucrărilor practice, aplicaţiilor, seminariilor şi 

prezenţa la minimum 70% din activităţile de curs. 

Art. 20. Studenţii pot susţine examenele şi colocviile pe care nu le-au promovat în 

sesiunile anterioare, în următoarele sesiuni planificate de decanat. Studenţii care 

solicitămărire de notăse pot prezenta în sesiunea suplimentară stabilită de decanat, 

cu condiţia să fie integrali şti. Mărirea de notă se aprobă, la cerere, la maximum 

două discipline pe an.  
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Art. 21. La sfârşitul fiecărui an universitar decanatul va întocmi, pentru fiecare 

specializare, clasamentul în ordinea descrescătoare a numărului de puncte credit 

şi a mediei generale ponderate, începând cu studenţii integralişti, apoi cei cu unul 

şi mai multe examene nepromovate/amânate. 

B. Reguli de alegere a traiectoriei  

Art. 22. Alegerea traiectoriei în cadrul domeniului se face prin opţiunea 

candidatului în procesul de admitere şi prin alegerea disciplinelor din pachetele 

opţionale/facultative la semnarea contractului de studii/actelor adiţionale. 

Art. 23. Studentul poate schimba specializarea iniţială, în cadrul aceluiaşi 

domeniu, înainte de începerea studierii disciplinelor de specialitate, în limita 

locurilor disponibile, cu condiţia să aibă acumulate integral creditele la disciplinele 

studiate şi media generală stabilită de facultate. Eventualele diferenţe care apar ca 

urmare a schimbării specializării vor trebui promovate în anul trecerii la noua 

specializare, în plus faţă de sarcinile anuale minime obligatorii, în caz contrar, 

studentul revine la vechea specializare, pierzând deci un an. 

Art. 24. Studentul poate solicita parcurgerea unor discipline de studiu din 

curriculum specializării alese la alte facultăţi din cadrul universităţii sau din alte 

universităţi. În acest caz, este necesar acordul conducerilor celor două facultăţi, 

condiţia de bază fiind similitudinea conţinutului disciplinei de studiu în proporţie 

de peste 80%. 

Art. 25. La sfârşitul semestrului, rezultatele obţinute, transmise pe cale oficială, se 

înregistrează în registrul matricol unde este înscris studentul, recunoscându-i 

creditele acumulate, pe baza avizului comisiei înfiinţată în acest scop. 

Art. 26. Solicitările prevăzute la art. 24 trebuie să fie efectuate obligatoriu înainte 

de semnarea actului adiţional la contractele de studii. Nu se admite schimbarea 

opţiunilor în cursul semestrului. 

C. Reguli de trecere  

Art. 27. (1) Trecerea dintr-un an în altul este condiţionatăde obţinerea a minim 

67% din creditele planificate, adică minimum 40 credite. În caz contrar, studentul 

va fi exmatriculat, cu excepţia situaţiilor speciale descrise în regulile art. 31 (1) şi 

40, care pot permite o prelungire de şcolaritate sau întrerupere de studii.  

(2) Efectuarea practicii şi promovarea disciplinei de Practică în anul în care 

este planificată, constituie condiţie obligatorie pentru trecerea în anul 

următor.  

Art. 28. (1) Studenţii care nu au promovat o parte din examenele şi colocviile din 

anul I, dar au obţinut minim 67% din creditele planificate (40 credite), pot repeta 
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verificările nepromovate în anul II, în sesiunile de examene programate de 

Decanat. 

Art. 29. Trecerea din anul II în anul III de studiu este condiţionată de obţinerea a 

minimum 67% din creditele planificate pentru anul II, plus cele restante din anul 

anterior. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat, cu excepţia situaţiilor speciale 

descrise la art. 31 (1) şi 40 care pot permite o prelungire de şcolaritate sau 

întrerupere de studii. Studenţii care nu au promovat o parte din examenele şi 

colocviile din anul II, dar au obţinut minim 67% din creditele planificate, pot 

repeta verificările nepromovate în anul următor, în sesiunile de examene 

programate de decanat. 

Art. 30. Trecerea din anul III în anul IV de studiu este condiţionatăde obţinerea a 

minimum 67% din creditele planificate pentru anul III, plus cele restante din anul 

anterior. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat, cu excepţia situaţiilor speciale 

descrise la art. 31 (1) şi 40, care pot permite o prelungire de şcolaritate sau 

întrerupere de studii. Studenţii care nu au promovat o parte din examenele şi 

colocviile din anul III, dar au obţinut minim 67% din creditele planificate, pot 

repeta verificările nepromovate în anul următor, în sesiunile de examene 

programate de Decanat. 

Art. 31. (1) În cazuri excepţionale (concediu de maternitate, spitalizare şi concediu 

medical mai mare de 30 zile din perioada de activitate didactică pe semestru, 

misiuni speciale etc), cerinţa art. 29 se modifică la minimum 50% din creditele 

planificate, urmând ca în anul următor studentul să recupereze creditele 

nerealizate, obţinând numărul stabilit prin regulile de trecere de la art. 29, 30. 

Aceste credite se pot obţine şi prin parcurgerea unui an suplimentar (la cerere, deci 

cu taxă). Numărul anilor suplimentari nu poate fi mai mare de 2 pe durata studiilor 

de licenţă. 

(2) Pentru cazuri medicale se vor lua în considerare numai certificatele tip, în 

original, vizate de Spitalul studenţesc sau de Policlinica studenţeascăşi prezentate 

în cel mult o săptămână de la reluarea activităţii didactice. 

Art. 32. (1) Pentru asigurarea coerenţei acumulării de cunoştinţe şi formării de 

competenţe definitorii domeniului de pregătire, promovarea unei discipline de 

studiu trebuie săse realizeze obligatoriu la sfârşitul anului următor predării materiei 

respective. 

(2) În situaţia în care studentul nu realizează activităţile prevăzute în curriculum-ul 

programului de studii şi la sfârşitul anului universitar nu îndeplineşte standardele 

minime de performanţă necesare unui an suplimentar,  studentul va fi exmatriculat.  

(3) Reînmatricularea  studentului  exmatriculat  pe parcursul anului I se poate face 
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doar prin concurs de admitere, iar reînmatricularea studentului exmatriculat în anii 

următori se poate face la cererea acestuia, în maxim 3 ani de la exmatriculare, în 

anul de studiu nepromovat, în regim cu taxă. 

Art. 33. Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor 

creditelor planificate pentru specializarea urmată şi îndeplinirea celorlalte condiţii 

prevăzute de regulamentele în vigoare.  

D. Reguli de refacere  

Art. 34. (1) Lucrările practice absentate se pot reface în cursul anului universitar, 20% 

fără taxă şi diferenţa cu taxă, conform planificării stabilite de titularul disciplinei. 

(2) Nerespectarea planificării determină refacerea cu taxă, indiferent de numărul de 

lucrări absentate. 

Art. 35. În cazuri excepţionale (concediu de maternitate, spitalizare şi concediu 

medical mai mare de 30 zile din perioada de activitate didactică pe semestru, 

misiuni speciale etc.) refacerea lucrărilor se poate realiza în altă perioadă, cu 

acordul titularului disciplinei şi aprobarea decanului. 

Art. 36. Evaluările parţiale (lucrări control, referate, teme etc.) care se susţin în 

cursul semestrului se pot reface, la cerere, pentru mărire de punctaj, în ultimele 

două săptămâni de la sfârşitul semestrului. 

E. Reguli de transferabilitate a creditelor  

Art. 37. Numărul maxim de credite transferabile pe toată durata studiilor este 

variabil, în funcţie de reglementările cuprinse în convenţiile dintre facultăţi sau 

universităţi. 

Art. 38. Recunoaşterea şi echivalarea creditelor se face numai în cadrul aceluiaşi 

ciclu de studii, condiţia de bază fiind compatibilitatea a minimum 80% din 

conţinutul disciplinei de la cele două facultăţi şi obţinerea cel puţin a notei minime 

de promovare (cinci). 

Art. 39. La nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul universităţii vor funcţiona comisii 

speciale de echivalare a creditelor, conduse de decani, respectiv de prorectorul cu 

activitatea didactică. 

F. Reguli de întrerupere  

Art. 40. Întreruperea studiilor se poate face numai la începutul anului universitar, 

în perioada în care se definitivează contractele de studii. Durata de întrerupere este 

de maximum doi ani pe perioada studiilor de licenţă. 

Art. 41. Întreruperea studiilor se poate face şi în timpul anului universitar dacă 

există motive independente de voinţa studentului (certificat medical prelungit, caz 

de forţă majoră etc.), însă în acest caz, anul început şi întrerupt se consideră în 

calculul celor doi ani de întrerupere.  
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G. Reguli de notare  

Art. 42. Nota finală se compune din suma ponderată a notelor parţiale obţinute 

pentru fiecare activitate directă şi individuală din cadrul disciplinei. 

Art. 43. (1) 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.  

(2) Notarea finală a răspunsurilor studenţilor la examene, teste şi probe de 

verificare se face, cu note de la 10 la 1, 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.  

(3) 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. 

(4) La disciplinele facultative, trecerea în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare 

se face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline nu se i-au în 

considerare la calculul mediei anuale şi nici al punctajului obţinut. De asemenea, nu 

se iau în calculul mediei anuale nici disciplinele Seminarului pedagogic.  

Art. 44. O disciplină are o singură notă finală. Dacă există prevăzut în mod explicit 

un proiect, nota aferentă acestuia şi numărul de credite se acordă separat. 

Art. 45. În cazul repetării unui examen nepromovat, în anul următor de studiu, 

notele parţiale obţinute şi validate anterior sunt recunoscute.  

Art. 46. Verificările finale (examenele, colocviile) dintr-un an universitar sunt 

programate/reprogramate după un calendar stabilit de Decanat, cu consultarea 

studenţilor şi a titularilor de curs şi aprobat de Consiliul facultăţii. 

Art. 47. Planificarea sesiunilor suplimentare, la solicitarea studenţilor, se face de 

către Decanat, cu avizul Consiliului facultăţii şi aprobarea Consiliului de 

Administraţie. 

Art. 48. Examinarea studentului în primele două sesiuni planificate de Decanat 

este gratuită.  

Art. 49. Examinarea în următoarele sesiuni, maximum trei, pe toată durata ciclului 

de studii parcurs, pentru promovare sau mărire de notă, se face pe bază de cerere şi 

cu taxă. 
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3.3. Procedurile de înmatriculare a studenţilor 
 

 Înmatricularea şi reînmatricularea studenţilor sunt de competenţa conducerii 

universităţii şi a facultăţii. 

 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. 

a) 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. Decizia de înmatriculare este precedată de încheierea unui contract de 

şcolarizare, între Rectorul universităţii şi fiecare student, prin care sunt stipulate 

drepturile şi obligaţiile reciproce. După înmatriculare, fiecare student este înscris în 

registrul matricol, 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. 

 La înscrierea în registrul matricol, studenţilor li se întocmeşte şi dosarul personal, 

care va cuprinde: 

- contractul de şcolarizare încheiat între Rector şi student;  

- anexa la contract care va fi completată la începutul fiecărui an universitar prin 

contracte de studiu; 

- diploma de studii liceale în original; 

- certificatul de naştere în copie legalizată; 

- adeverinţa de sănătate; 

- documentele în baza cărora au fost admişi. 

 În perioada şcolarizării, dosarul se completează cu: 

- copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele; 

- acte prin care se certifică studiile efectuate la alte universităţi şi rezultatele 

obţinute. 

b) La înmatricularea în facultate, decanul eliberează fiecărui student carnetul de 

student care se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la prezentarea la examene, 

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. 

 În cazul pierderii carnetului de student, se eliberează duplicat numai după 

anunţarea în presă şi achitarea unei taxe stabilite de Senat. 

c) Studenţii pot fi transferaţi de la o formă de învăţământ la alta, de la o 

specializare la alta sau de la o facultate la alta, ţinându-se cont de aplicarea ECTS 

(Sistemul European de Credite Transferabile) şi de compatibilitatea planurilor de 

învăţământ, respectându-se criteriile de performanţă profesională stabilite de către 

fiecare facultate. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 
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zile înainte de începerea anului universitar. Transferarea nu se poate efectua în primul 

şi ultimul an de studii sau în timpul anului universitar. 

 Aprobarea transferării este de competenţa: 

- decanului facultăţii, când se solicită transferarea de la o specializare la alta, în 

cadrul aceleiaşi facultăţi; 

- rectorului, când se solicită transferarea de la o facultate la alta, în cadrul 

universităţii, cererile fiind avizate favorabil de conducerea ambelor facultăţi; 

- biroului senatului, când se solicită transferarea de la o universitate la alta, cererile 

fiind avizate favorabil de decanii şi rectorii ambelor universităţi. În acest caz, pentru 

studenţii transferaţi, facultăţile primesc alocaţii bugetare începând cu anul bugetar 

următor, dacă nu au depăşit durata de şcolarizare prevăzută de lege. 

Biroul consiliului facultăţii care primeşte studenţii transferaţi stabileşte: 

- recunoaşterea (sau echivalarea) creditelor; 

- examenele de diferenţă şi alte activităţi obligatorii, conform planului de 

învăţământ şi programelor analitice. 

 Perioada de susţinere a examenelor de diferenţă se stabileşte la biroul consiliului 

facultăţii. Nepromovarea tuturor examenelor de diferenţă în perioada stabilită face 

imposibilă prezentarea studenţilor la activităţile din perioada următoare. 

e) La cererea motivată a studentului, decanul facultăţii poate aproba întreruperea 

studiilor universitare. Durata studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitatea 

învăţământului, conform Legii învăţământului nr. 84/ 1995 nu este afectată de 

perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor. Studenţii care au întrerupt 

studiile, la reluarea acestora vor îndeplini eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, 

rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ. 

f) Un student poate fi exmatriculat din următoarele motive: 

- nepromovarea anului de studii în patru semestre consecutive (conf. art. 2.4.); 

- nepromovarea unui examen după a patra susţinere, conf. art. 3.5. din prezentul 

regulament; 

- neachitarea taxelor de şcolarizare la termenele stabilite prin contractul de studii; 

- încercarea de promovare a examenelor prin fraudă; 

- alte abateri grave de la regulamentele universitare. 

 Pentru studentii care solicită retragerea de la studii se emite decizie semnată de 

Rectorul universităţii. 

 

OBSERVAŢII 

 Studenţii, atât cei bugetari cât şi cei de la forma cu taxă, au obligaţia de a 

cunoaşte şi respecta: 

 Regulamentul şi dispoziţiile USAMV Iaşi; 

 Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor; 

 Contractul de studii. 

 Aceste documente cuprind, alături de prezentul ghid, întreaga activitate a 

studentului. 
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3.4. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor 
 

3.4.1. DISPOZIŢII GENERALE 

 Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu: Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare completata cu O.U.G. nr. 78/2005; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

Hotărârea de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului 

la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ 

superior; Hotărârea de Guvern nr. 1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor 

universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul 

acestora; Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 

performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; 

Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă (aprobata prin Legea nr. 441/2001), modificată prin 

Legea nr. 224/2005; Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/2005 privind 

organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de credite 

transferabile; Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3714/2005 privind 

introducerea Suplimentului la Diploma în certificarea absolvirii unui ciclu de studii 

universitare; Ordinul M.Ed.C nr.3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a 

Sistemului European de Credite Transferabile; Ordinul nr. 4430 din 29/06/2009 

privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, Carta 

Universităţii; Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii; 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi Regulamentul pentru 

organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor şi masteranzilor  

Art. 2. (1) Evaluarea este activitatea complexă prin care se determină nivelul 

şi calitatea pregătirii studenţilor pe parcursul programelor de studii, precum şi 

competenţele de care absolvenţii dispun la finalizarea studiilor.  

(2) Calitatea şi eficienţa evaluării depind nemijlocit, atât de formele de 

evaluare – în funcţie de perioada de studiu, procedeul de efectuare şi caracteristicile 

notării - cât şi de corectitudinea, obiectivitatea şi responsabilitatea examinatorilor. 

(3) La evaluarea activităţilor studenţilor, USAMV din Iaşi aplică Sistemul 

European de Credite Transferabile – ECTS.  

(4) Rezultatele evaluării studenţilor reprezintă o sursă relevantă de 

informaţii pentru evaluarea curriculum-ului, a prestaţiei pedagogice a cadrelor 

didactice, a eficienţei procesului de învăţământ, a funcţionalităţii structurilor 

academice.  

     (5) Pentru desfăşurarea normală şi eficienţa activităţii didactice, Consiliile 

facultăţilor stabilesc periodic cerinţele şi criteriile care stau la baza evaluării studenţilor. 

http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2012/Reg-activ-prof-stud.pdf
http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2012/Reg-activ-prof-stud.pdf
http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2012/Reg-activ-prof-stud.pdf
http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2012/Reg-practica-stud-master.pdf
http://www.uaiasi.ro/ro/files/management/2012/Reg-practica-stud-master.pdf
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3.4.2. METODELE, TIPURILE ŞI CRITERIILE DE EVALUARE 

 

 Art.3. (1) Pregătirea academică a unui student pe parcursul unui program de 

studii este determinată prin evaluări sumative de tip examen şi prin evaluarea continuă.  

 (2) Metodele de evaluare descriu procedeele, tehnicile şi instrumentele prin 

care se efectuează verificarea nivelului şi calităţii pregătirii studenţilor şi prin care se 

obţin informaţiile necesare stabilirii notelor sau calificativelor care atestă şi 

oficializează acest nivel.  

 (3) În funcţie de procedeele şi tehnicile folosite şi de formele de examinare în 

care sunt integrate, metodele de evaluare pot fi:  

 a) metode de evaluare bazate pe verificarea orală: expunerea liberă a 

studentului, conversaţia de evaluare, chestionarea orală, interviul;  

 b) metode de evaluare bazate pe verificarea scrisă: lucrările scrise curente (în 

cadrul seminariilor), lucrările scrise de evaluare finală (în sesiunile de examene), 

chestionarele de evaluare, referatele, portofoliile;  

 c) metodele de evaluare bazate pe verificarea practică: lucrări practice şi de 

laborator, proiecte, observarea şi analiza activităţilor practice desfăşurate de studenţi;  

 d) metode de evaluare bazate pe tehnica testelor sau a probelor de cunoştinţe, 

pe suport scris sau în formă electronică (on-line).  

 (4) Alegerea metodelor de evaluare se face în funcţie de obiectivele urmărite, de 

particularităţile disciplinelor de învăţământ, de tipul de evaluare în care sunt folosite.  

 Art.4. (1) Tipurile de evaluare se definesc în funcţie de obiectivele urmărite, 

de funcţiile pe care le îndeplinesc în procesul de predare-învăţare-evaluare, de 

frecvenţa şi momentul în care se realizează evaluările. Sistemul de evaluare cuprinde 

trei tipuri principale: evaluarea iniţială, evaluarea continuă (formativă) şi evaluarea 

finală (sumativă).  

 (2) Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui nou proces de 

învăţământ (al unui semestru, al unui an universitar, al unui program de studii). 

Evaluarea iniţială este o evaluare diagnostică prin care se urmăreşte cunoaşterea 

nivelului cunoştinţelor şi capacităţilor anterioare de care studenţii dispun la începutul 

unui nou proces de învăţare şi care constituie baza necesară pentru accesul real la 

învăţarea noilor cunoştinţe şi capacităţi. În funcţie de rezultatele obţinute se asigură 

continuitatea procesului de învăţare şi se stabilesc punctelor iniţiale de reper pentru 

evaluarea progresului şcolar, prin raportarea rezultatelor finale cu datele de pornire. 

 (3) Evaluarea continuă se realizează pe parcursul perioadei de studiu a 

disciplinei de învăţământ, respectiv în cursul semestrelor sau al perioadelor compacte 

de practică, prin examinări periodice scrise sau orale, lucrări practice şi de laborator, 

referate, întocmire de proiecte ş.a.  

 (4) Evaluarea finală, numită şi sumativă, se realizează la încheierea unei 

perioade compacte de studii, respectiv la încheierea perioadei de studiu al disciplinei 

de învăţământ (de regulă, semestrul), la încheierea unui an universitar (pe ansamblul 
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disciplinelor de învăţământ), la finalizarea unui program de studii. Evaluarea finală se 

realizează prin examenele programate în sesiunile de examene, prin examenele de 

finalizare a programelor de studii, precum şi prin investigaţii şi analize complexe 

privind rezultatele finale ale procesului de învăţământ.  

 Art.5. (1) Criteriile de evaluare se referă la sistemul de competenţe şi de 

indicatori pe baza cărora se face verificarea şi evaluarea performanţelor profesional-

ştiinţifice ale studenţilor. În cadrul formelor de examinare şi notare, criteriile de 

evaluare au rolul de a asigura o relaţie cât mai directă între nivelurile de performanţă 

dovedite de studenţi şi treptele scării de evaluare desemnate prin note sau prin 

calificative. Criteriile de evaluare au, de asemenea, rolul de a standardiza sistemul de 

notare şi de a permite un optimum de comparabilitate între notele acordate la 

discipline diferite, la forme de evaluare diferite sau/şi de către cadre didactice diferite.  

 (2) În funcţie de aria de aplicabilitate, criteriile de evaluare sunt grupate în 

două categorii: criterii generale şi criterii specifice.  

 a) Criteriile generale de evaluare sunt criterii cu aplicabilitate largă, la toate 

disciplinele de  învăţământ. Principalele criterii generale de evaluare sunt:  

- gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de 

comunicare; 

- completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; 

- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare;  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi 

intelectuale complexe;  

- capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a 

cunoştinţelor învăţate;  

- capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, 

creativitatea.  

 b) Criteriile specifice de evaluare sunt criterii care decurg din 

particularităţile disciplinelor de învăţământ. Ele reprezintă o aplicare a criteriilor 

generale la specificul fiecărei discipline.  

 (3) La criteriile de performanţă enunţate anterior se pot adăuga şi criterii 

vizând aspectele atitudinale şi motivaţionale ale activităţii studenţilor, cum sunt: 

conştiinciozitatea, interesul pentru studiul individual, participarea activă la seminarii, 

frecvenţa la cursuri etc. 

 

3.4.3. FORMELE DE EXAMINARE ŞI DE NOTARE 

 

 Art.6. (1) Formele de examinare reprezintă aspectul formal, oficial, al 

evaluării şi se definesc prin faptul că se finalizează prin acordarea unor note sau 

calificative care se înscriu în documentele oficiale privind rezultatele şcolare ale 

studenţilor. Sub acest aspect, sistemul de evaluare cuprinde:  

 a) examenele scrise prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de 

lucrări scrise, teste de cunoştinţe sau chestionare de evaluare;  
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 b) examenele orale prevăzute, de asemenea, în perioada sesiunilor de 

examene, pe bază de bilete de examen individuale, tratate prin expunerea liberă a 

studentului, prin chestionarea orală sau/şi prin conversaţie de evaluare;  

 c) colocviile prevăzute înaintea sesiunilor de examene, în ultima săptămână 

de activitate didactică a fiecărui semestru, prin conversaţie de evaluare, interviu sau 

prin prezentarea şi analiza unor probe ori lucrări practice, în funcţie de specificul 

disciplinelor de învăţământ.  

 (2) În măsura în care sunt luate în considerare, în diferite proporţii, la 

stabilirea notei finale de promovare a disciplinei, formele de examinare pot cuprinde şi 

forme de verificare pe parcurs, cum sunt:  referatele, proiectele, lucrările practice şi 

de laborator elaborate în cadrul activităţii de laborator (seminar).  

 (3) Formele de examinare, precum şi ponderea acestora în stabilirea notei 

finale sunt precizate în fişa disciplinei.  

 Art.7. (1) Rezultatele în învăţare sunt apreciate la examene:  

 a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 

minimale aferente unei discipline şi promovarea unui examen şi acordă studentului 

întregul pachet de credite al disciplinei de învăţământ.  

 b) cu calificative, după caz.  

 (2) Notele acordate studenţilor la examenele orale sunt definitive şi nu pot fi 

contestate. La solicitarea studenţilor, cadrele didactice au datoria de a le explica 

criteriile şi motivele acordării notelor. La examenele scrise, studenţii care se consideră 

subevaluaţi pot solicita reevaluarea lucrărilor. În acest caz, cadrul didactic examinator 

are datoria de reanaliza, în prezenţa studentului, lucrarea vizată şi de a explica acestuia 

criteriile şi motivele acordării notei, inclusiv de a modifica nota în cazul în care 

constată că sesizarea studentului este îndreptăţită.  

 (3) 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. Decanul poate dispune reorganizarea 

examenului.  

 (4) Analiza contestaţiilor depuse de candidaţii la admitere, de studenţii 

examinaţi, de absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în 

exclusivitate de competenţa comisiilor de contestaţii stabilite în acest sens, de către 

consiliile facultăţilor.  

 Art.8. Corelarea scării de notare de la 10 la 1 cu scala de notaţie ECTS 

(European Credit Transfer System), în vederea recunoaşterii creditelor pentru studenţii 

care participă la mobilităţi europene, se stabileşte pe baza următoarelor corespondenţe: 
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Note 

ECTS 

Definiţii şi descriptori de performanţă  Note în sistemul 

românesc 

A Excelent – rezultate remarcabile, cu câteva insuficienţe 

minore.  
10 

B Foarte bine – regulate superioare mediei, chiar dacă 

există unele insuficienţe notabile.  
9 

C Bine – rezultate în general bune, chiar dacă există unele 

insuficienţe notabile.  
8 

D Satisfăcător – rezultate modeste, dar care comportă 

lacune importante.  
7-6 

E Promovabil – rezultate satisfăcătoare la nivelul minim 

al criteriilor de promovare.  
5 

FX Insuficient – este necesar un efort suplimentar pentru 

obţinerea creditelor.  
4 

F Insuficient – este necesar un efort suplimentar 

considerabil pentru obţinerea creditelor.  
3-2 

 

3.4.4. ORGANIZAREA EVALUĂRII STUDENŢILOR 

Evaluarea disciplinelor de studiu 

Art. 9. (1) La începutul fiecărui semestru, Consiliul facultăţii aprobă 

modalităţile de desfăşurare a evaluărilor finale şi prin titularii disciplinelor de studiu se 

aduc la cunoştinţa studenţilor, formele de evaluare, precum şi particularităţile notării la 

fiecare disciplină. 

(2) Titularul de disciplină, în prima oră de curs/seminar/lucrări practice 

prezintă şi dezbate cu studenţii cerinţele şi modalităţile de examinare, promovare, 

refacere a activităţilor la acea disciplină. 

(3) Pentru a asigura o mai bună pregătire a studenţilor pe întreaga durată a 

şcolarităţii, la toate disciplinele se afişează la începutul semestrelor, programul de 

consultaţii pentru care, în funcţie de specificul disciplinei de studiu, se alocă minimum 

2 ore săptămânal. 

(4) În scopul asigurării pregătirii sistematice şi continue, evaluarea se 

efectuează în timpul semestrelor prin seminarii, discuţii libere, lucrări de control, 

probe practice de laborator, referate, studii de caz etc şi la încheierea semestrelor prin 

examene, proiecte, colocvii. 

(5) Ponderea criteriilor evaluărilor curente şi intermediare în raport cu 

evaluarea finală variază, în funcţie de particularităţile disciplinei de studiu, între 30 – 

50% şi se stabileşte de către titularul disciplinei, se avizează de către directorul de 

departament, se aprobă de către Consiliul facultăţii şi se face publică la începutul 

fiecărui an universitar, prin afişare la avizierul disciplinei de studiu (departament). 

(6) Rezultatele evaluării din timpul semestrului se discută cu studenţii, se 

motivează calificativul acordat şi se afişează la avizier, înainte de începerea sesiunii de 
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examene programate, punctajul realizat. 

 Art. 10. (1) Evaluarea finală se poate efectua sub formă de lucrare scrisă, 

examen oral, examen scris şi oral, sub forma colocviului sau, după caz, examen şi 

susţinerea de proiect, în raport cu obiectivele programului de studiu. 

(2) Evaluarea prin examen scris se poate desfăşura pe bază de test grilă cu 

30 – 90 întrebări sau sub forma dezvoltării a 2 – 4 subiecte/aplicaţii stabilite de 

titularul disciplinei, din materialul prezentat în prelegeri şi cuprins în bibliografia 

recomandată. 

(3) Evaluarea prin examen oral se face utilizând bilete de examen care 

conţin 2 – 4 subiecte, la care studentul trebuie să răspundă. Pentru o mai buna edificare 

asupra nivelului de pregătire a studentului, examinatorii pot adresa candidatului şi 

întrebări suplimentare. 

(4) La disciplinele prevăzute cu proiect în cadrul activităţilor didactice 

aplicative, evaluarea şi notarea proiectului se face în ultima săptămână a semestrului, 

anterior sesiunii de examene. 

(5) Obţinerea calificativului/notei de promovare la proiect (sau după caz, la 

lucrarea practică) este condiţie de admitere la susţinerea examenului disciplinei de 

studiu respectivă.  

(6) Programarea desfăşurării examenelor, pentru evaluarea finală în 

sesiunile semestriale, se efectuează cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data de 

începere a sesiunii de examene, de către secretariatul facultăţii, cu consultarea 

structurilor studenţeşti şi a titularul disciplinei, asigurându-se pentru fiecare examen 

intervalul de timp (minim 2 zile) necesar fixării şi aprofundării cunoştinţelor la 

disciplina de studiu în cauză. 

(7) Acceptarea studenţilor la examen este condiţionată de îndeplinirea 

obligaţiilor fixate la începutul semestrului de titularul disciplinei împreună cu 

studenţii, a cerinţelor de frecventare a formelor procesului de învăţământ, specificate 

prin Regulamentul activităţii didactice aprobat de Senatul universităţii. 

(8) Data, ora de începere şi locul de desfăşurare a examenelor se aduc la 

cunoştinţa studenţilor la începutul sesiunii, prin afişarea la avizierul facultăţii. Pentru 

examenele susţinute oral, ordinea de prezentare la examen se afişează cu cel puţin 24 

de ore înainte de data programată, prin afişare la avizierul disciplinei.  

(9) Desfăşurarea examenelor are loc între orele 8,00 – 20,00, numai în 

condiţiile în care examinatorul - titularul disciplinei de studiu - este însoţit de cel 

puţin un cadru didactic, de regulă cel care a efectuat cu studenţii activităţile 

aplicative. 

(10) Nota la examenul oral, cifră rotundă între 1 şi 10, obţinută prin 

însumarea punctelor realizate de student la evaluările din timpul semestrului şi finală, 

se comunică studentului şi se înscrie imediat în carnetul de student al acestuia şi în 

documentul oficial al facultăţii. 

(11) Dacă examenul se desfăşoară sub formă scrisă, notele se trec în 

carnetele studenţilor imediat după terminarea verificării lucrărilor scrise. 
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(12) În cazul în care studentul, la evaluarea finală sub forma scrisă, este 

nemulţumit de nota primită, poate solicita examinatorului să-şi vadă lucrarea şi să 

ceară explicaţii asupra modului în care a fost apreciată. 

(13) Rezultatele evaluării finale se înscriu în catalogul de notare, elaborat de 

secretariatul facultăţii şi vizat de Decan. Catalogul de notare se ridică de la decanat de 

către o persoană din comisia de examinare, iar după evaluare şi înregistrarea 

rezultatelor se depune la secretariat de către titularul disciplinei, documentul fiind 

semnat şi de cadrul didactic care participă la examinare. 
(14) Orice discriminare sau părtinire în procesul de evaluare a cunoştinţelor 

şi competenţelor studenţilor sunt abateri de la deontologia profesională şi sancţionate 

ca atare. 

Evaluarea activităţii de practică 

Art. 11. (1) Pregătirea studenţilor la practica dirijată se evaluează, atât în 

perioada de desfăşurare a practicii, cât şi la finalul acestei activităţi. 

(2) Evaluarea curentă pe durata practicii se efectuează de către îndrumătorul 

de practică şi reprezentantul unităţii de practică, luând în considerare participarea 

studentului la lucrările programate şi însuşirea de către acesta a deprinderilor de 

executare sau coordonare a operaţiilor incluse în programul de pregătire. 

(3) Evaluarea finală a perioadelor de practică se efectuează de către comisii 

stabilite de conducerile facultăţilor; în componenţa comisiilor fac parte îndrumătorul 

de practică şi cadre didactice de specialitate pentru domeniile în care se încadrează 

activităţile la care a participat studentul în timpul practicii. 

(4) La evaluarea finală, comisia acordă nota în funcţie de nota dată de 

îndrumător la evaluarea permanentă, caracterizarea făcută de reprezentantul unităţii de 

practică, raportul de practică, elaborat de student, în care sunt conţinute însemnările, 

observaţiile şi comentariile studentului privind organizarea unităţii, condiţiile naturale, 

activităţile practice la care a participat, precum şi de răspunsurile date de către 

candidat comisiei, la întrebările adresate. 

(5) Evaluarea practicii pentru proiectul de diplomă se face de către 

îndrumătorul de proiect, în funcţie de activitatea studentului pentru elaborarea 

proiectului şi de caracterizarea practicantului, făcută de conducerea unităţii de practică, 

în baza participării acestuia la procesul de producţie din unitate. 

Evaluarea la absolvirea studiilor universitare de licenţă/master 

 Art.12. (1) Evaluarea la absolvirea studiilor se face de către Comisia pentru 

examenul de licenţă/diplomă/disertaţie, numită prin decizia Rectorului la propunerea 

Consiliilor facultăţilor, în cadrul examenului de licenţă, la care este invitat şi 

îndrumătorul ştiinţific. 

(2) Examenul de licenţă/diplomă/disertaţie se poate se susţine, în două 

sesiuni ordinare stabilite de către Senatul Universităţi: sesiunea de vară (iunie – iulie) 

şi sesiunea de iarnă (ianuarie – februarie), la cererea candidatului, după absolvirea 

perioadei de şcolaritate şi obţinerea de către acesta a notelor de promovare la toate 

disciplinele din aria curriculară.  
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(3) Metodologia de desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă/disertaţie 

se aprobă de către Senatul Universităţii, în funcţie de dispoziţiile MECTS. 

 (4) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, şi anume: proba 

1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi proba 2 – Prezentarea şi 

susţinerea lucrării de licenţă/diplomă. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate de la proba 1 se desfăşoară scris şi/sau oral. 

 (5) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: 

prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

(5) Bibliografia pentru proba scrisă, stabilită de către comisie şi aprobată de 

Consiliul facultăţii, se afişează la avizier cu cel puţin trei luni înaintea datei de 

începere a examenului de licenţă. 

(6) Temele pentru proiectele de licenţă/diplomă se aleg de către studenţi, în 

semestrul II din anul al II-lea de studiu, dintre temele disponibile, propuse de titularii 

disciplinelor de studiu şi aprobate de către Consiliul facultăţii. 

(7) Înscrierea la examenul de licenţă, în termenul precizat de Comisie, este 

posibilă numai dacă proiectul de licenţă/diplomă al candidatului are acordul scris al 

îndrumătorului de proiect. 

 (8) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea de către comisie a 

unei note, de la 10 la 1, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei. Nota 

minimă de promovare este 5,00, cu excepţia examenului de disertaţie la care trebuie să 

fie de cel puţin 6,00. Candidatul care nu a obţinut minimum nota 5 la proba 1 pierde 

dreptul de a se prezenta la proba a doua. 

 (9) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă se stabileşte ca 

medie aritmetică cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor obţinute la cele două 

probe. 

(10) Examenul de licenţă/diplomă este promovat dacă ambele probe 

componente sunt promovate în aceeaşi sesiune, iar media de promovare a examenului 

este de cel puţin 6,00. 

 

3.4.5. RĂSPUNDERE ŞI SANCŢIUNI 

 

 Art. 13. Tentativa de fraudă şi frauda la examen sunt sancţionate, 
conform regulamentelor în vigoare, prin exmatriculare, indiferent de forma lor de 

comitere: existenţa unor materiale scrise, dispozitive electronice de comunicare 

(inclusiv telefon mobil), substituţia de persoană etc. 

 Art. 14. (1) Descoperirea asupra studentului, în timpul examenului, a unor 

dispozitive electronice capabile să mijlocească comunicarea sau consultarea de date, 

este considerată tentativă de fraudă şi se sancţionează conform art. 13. 

 (2) Studenţii cu hipoacuzie şi care necesită utilizarea unor proteze auditive, 

trebuie să anunţe titularul de curs despre această stare de fapt cu cel puţin 48 de ore 

înainte de susţinerea examenului. Titularul de curs are dreptul de a solicita documente 

medicale care să ateste necesitatea utilizării unei proteze auditive de către student. 
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 Art. 15. Studenţii surprinşi asupra faptei de tentativă de fraudă sau fraudă 

sunt eliminaţi din examen, cu reţinerea materialelor folosite, de către titularul 

disciplinei/preşedintele comisiei de examen, după caz, prezent în sala de desfăşurare a 

probei. 

 Art. 16. Titularul de disciplină/preşedintele comisiei de examen elaborează 

un referat cu prezentarea în detaliu a cazului, pe care îl depune la Decanat, semnat de 

toate cadrele didactice/persoanele cu atribuţiuni în desfăşurarea examenului, în 

maximum două zile lucrătoare de la producerea incidentului. 

 Art. 17. Referatul se analizează în şedinţa Consiliului facultăţii în termen de 

10 zile de la înregistrare, audiind părţile implicate, iar propunerea cu documentele 

însoţitoare se înaintează Consiliului de Administraţie, care ia act de fapta săvârşită şi 

înainteză dosarul Comisiei de etică a universităţii. 

 Art. 18. Comisia de etică analizează fapta săvârşită în conformitate cu 

regulamentele universităţii, iar propunerea de sancţionare, după caz, cu avizul juridic, 

este supusă validării Consiliului de Admistraţie, în baza căreia se emite Decizie 

semnată de Rector. 

 Art. 19. Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţa studentului în cauză şi 

a susţinătorului legal, în termen de trei zile lucrătoare de la emitere. 

 Art. 20. Studentul poate contesta sancţiunea primită în maximum trei zile 

lucrătoare de la primirea deciziei, iar contestaţia va fi supusă analizei unei comisii, 

coordonată de prorectorul cu activitatea educaţională, din care fac parte prodecanii 

facultăţilor. La şedinţa de analiză pot participa în calitate de invitaţi, preşedintele 

comisiei de etică şi juristul universităţii. 

Art. 21. Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiei se supune validării 

Consiliului de Administraţie şi rămâne definitivă. 

Art. 22. (1) Orice student are dreptul şi obligaţia morală de a sesiza 

încălcarea prezentului regulament de către alţi studenţi sau persoane implicate în 

desfăşurarea evaluării. 

 (2) Dacă vreun student observă tentativa de fraudă sau frauda în timpul 

examenului,  trebuie să sesizeze cadrele didactice prezente în sala de examen, fapta 

urmând a fi analizată şi sancţionată conform reglementărilor în vigoare. 

  

Prezentul Regulament a foat aprobat în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 27 

iulie 2011 şi modificat în şedinţele din 16 septembrie 2012, 12 septembrie 2013 şi 03 

februarie 2014. 
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Capitolul 4 
Conţinutul disciplinelor din planul de învăţământ 

 

4.1. Specializarea HORTICULTURĂ 
 

ANUL I 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Matematică şi statistică/ Mathematics and statistics 
Codul disciplinei: H.H.F.101 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs: 28 ore, din care: sem. I, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- seminar:28 ore, din care: sem. I, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematica nivel liceu. 

Principalele capitole: 
1.Mulţimi. Relaţii. Funcţii. 

2. Elemente de teoria probabilităţilor. 

3. Statistică matematică. 

4. Elemente de algebră abstractă. 

5. Elemente de algebră liniară. 

6. Elemente de programare liniară. 

7. Grafuri şi reţele. 

Bibliografie minimă: 

1. Burdujan I., 2002 - Matematici cu aplicaţii în biologie. Ed. PIM, Iaşi. 

2. Ion D. I. şi colab, 1973 - Elemente de algebră liniara şi programare liniară. 

E.D.P. Bucureşti. 

3. Micula M., 1997 - Matematici aplicate în agronomie. Ed. Transilvania Press, Cluj 
 

2. Baza energetică şi maşini horticole/ Energetic bases and garden 

machinery 
Codul disciplinei: H.H.D.102 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs-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.); 

- 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.). 
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Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

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. Neagu Tr., Suditu P., 2002 – Maşini şi instalaţii horticole. Ed. Ion Ionescu de la 

Brad, Iaşi. 

4. Ţenu I., 2004 - Echipamente pentru irigaţii. Ed. Tehnică, Ştiinţifică şi 

Didactică ”CERMI”, Iaşi 

5. Ţenu I., 2004 - Maşini pentru îmbunătăţiri funciare. Ed. ,,Gh. Asachi”, Iaşi 

6. Vâlcu V. şi colab., 2002 – Baza energetică. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

3. Chimie generală / General Chemistry 
Codul disciplinei: H.H.F.103 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:cunoştinţe generale de 

chimie, fizică şi matematică. 

Principalele capitole: 
1. Legături chimice. 

2. Termodinamică chimică. 

3. Cinetică chimică. 

4. Sisteme disperse omogene. 

5. Electrochimie. 
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6. Sisteme disperse eterogene. 

7. Sisteme coloidale. 

8. Oxidare şi reducere. 

9. Elemente şi combinaţii. 

Bibliografie minimă: 

1. Afusoae Iulia, Maria Savu, Antoanela Patraş, 1996 - Chimie. C.M. Iaşi. 

2. Afusoae Iulia, Alina Trofin, 2001 – Chimie. Curs. C.M. USAMV, Iaşi. 

3. Neniţescu D.C., 1980 - Chimie generală. Ed. Did. Ped. Bucureşti. 
 

4. Biochimie / Biochemistry 
Codul disciplinei: H.H.F.104 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie generală, fizică, 

matematică. 

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 minimă: 

1. Neamţu Gh. , 1995 - Biochimie vegetală.EDP, Regia autonomă. vol. I şi II; 

2. Savu Maria, 1994 - Biochimie vegetală, curs. U.S.A.M.V. Iaşi; 

3. Savu Maria, Afusoae Iulia, Patraş Antoanela, Trofin Alina, Marcu I., 2000- 

Biochimie vegetală (lucrări practice) USAMV Iaşi. 
 

5. Botanică / Botany 
Codul disciplinei: H.H.F.105 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 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.); 

- lucrări practice-42 ore, din care: 14 ore sem I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 28 ore sem al 

II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (4+4) 

Principalele capitole: 
1. Citologia. Părţile componente ale celulei vegetale. Diviziunea celulară. 
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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 (Gymno-

spermatophyta), Magnoliophyta (Angiospermatophyta). 

Bibliografie minimă: 

1. Săvulescu T. (ed.), 1952-1976 – Flora R.P.Române (R.S. România) (I-XIII), Ed. 

Acad. RPR (RS România), Bucureşti. 

2. Sîrbu C., Paraschiv Nicoleta-Luminiţa, 2005 – Botanică sistematică. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Turenschi E., Sîrbu C., Paraschiv Luminiţa-Nicoleta, 1998 - Curs de Botanică. 

Partea a II-a, Taxonomie. Centrul de Multiplicare UA Iaşi. 

4. 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 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie. 

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 minimă: 

1. Ţîrdea Gh., Creţu, L., 1998 - Genetică, lucrări practice. USAMV Iaşi 

2. Ţîrdea Gh., 2002 – Genetica vegetală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 

3. Ţîrdea Gh., Leonte, C., 2002 – Citogenetică vegetală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, 

Iaşi. 
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7. Biofizică şi agrometeorologie / Biophysics and agrometeorology 
Codul disciplinei: H.H.F.107 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 oresem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, biologie, 

matematică, geografie fizică, studiate în liceu, la nivel mediu de dificultate 

Principalele capitole: 
1. Lichide biologice. 

2. Termodinamica proceselor biologice. 

3. Membrane biologice. 

4. Fotosinteza. 

5. Notiuni de biofizica radiatiilor. 

6. Meteorologia. 

7. Agrometeorologia. 

Bibliografie minimă: 

1. Oancea Servilia, 2001 – Agrometeorologia. Ed. “I. Ionescu de la Brad, Iasi. 

2. Oancea Servilia, 2005 – Biofizica. Ed. PIM, Iasi. 

3. Popescu A., 1994 - Fundamentele biofizicii moderne, vol I. Editura All, Bucuresti. 
 

8. Informatică / Informatics 
Codul disciplinei: H.H.C.108 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică 

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 2000/XP 

5. Reţele de calculatoare; Internet Explorer; Search; Surfing; e-mail 

6. MicrosoftWord 2000/XP 

7. Microsoft Excel 2000/XP  

Bibliografie minimă: 

1. Miloşescu Mariana, 1996 –Ce este calculatorul. Ed. Teora, Bucureşti. 

3. Parker R., 1996 – Microsoft Office sub Windows pentru toţi. Ed. Teora, Bucureşti. 
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9. Economie politică / Political Economy 
Codul disciplinei: H.H.C.109 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- 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. 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:economie (manual cl. a XII a). 

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 in macroeconomie. 

8. Venitul, consumul şi economiile. 

9. Şomajul. 

10. Moneda şi circulaţia monetară. 

11. Inflaţia. 

12. Politicile macroeconomice. 

13. Creşterea şi dezvoltarea economică. 

Bibliografie minimă: 

1. Macovei Gh., 1999 – Fundamentele gândirii economice. Ed. Ion Ionescu de la 

Brad, Iaşi. 

2. Smith A., 1962 – Opere alese. Ed. Academiei, Bucureşti. 

 

10. Topografie, cadastru şi desen tehnic /  

Topography and cadastral survey 
Codul disciplinei: H.H.D.110 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

-proiect - 14 ore, din care: 14 ore sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică, 

informatică. 

Principalele capitole: 
1. Introducere. 

2. Planimetria. 

3. Nivelmentul. 
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4. Tahimetria. 

5. Cadastru tehnic general. 

6. Întreţinerea lucrărilor de cadastru. 

7. Elemente de desen tehnic. 

Bibliografie minimă: 

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 topografie-

cadastru. Fascicole, uz intern, USAMV, Iaşi. 

3.***, 2001 – Norme tehnice pentru introducerea cadastrului general. ONCGC, 

Monitorul Oficial al României , anul XIII, nr. 744, partea a -II- a, Bucureşti. 
 

11. Istoria horticulturii/ History of Horticulture 
Codul disciplinei: H.H.C.111 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- seminar - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: 

Principalele capitole: 
1. Istoria legumiculturii. 

2. Istoria floriculturii.  

3. Istoria artei grădinilor. 

4. Istoria pomiculturii.  

5. Istoria viticulturii, vinificaţiei şi oenologiei. 

6. Istoria păstrarii, industrializării şi a comerţului cu produse horticole. 

7. Învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniul horticol. 

8. Slujitori ai horticulturii României. 

Bibliografie minimă: 

1. Oşlobeanu M., Gherghi A., Glăman Gh., Pomohaci N., Popescu V., Rusu C., 

Ştefan N., 2003 – Horticultura României de-a lungul timpului (vol. I-5). Ed. Academiei 

Române, Bucureşti. 

2. Ştefan N. şi colab., 2013 - Horticultura României de-a lungul timpului. Ed. 

Agricolă. 

12. Educaţie fizică / Physical education 
Codul disciplinei: H.H.S.112 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. I (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

 



 41 

13. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.H.S.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 75 ore (25 ore Botanică, 25 ore Topografie şi 25 ore 

practică tehnologică). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, topografie 

mecanizare. 

Principalele capitole: 
Botanică: recunoaşterea speciilor de plante studiate în timpul anului la 

disciplina de botanică, existente în perioada de primăvară; identificarea condiţiilor 

ecologice de vegetaţie a plantelor; recoltarea şi conservarea plantelor identificate, în 

vederea întocmirii colecţiei personale; tehnica determinării plantelor în laborator. 

Topografie: ridicarea în plan a unor suprafeţe de teren; observaţii de teren, calcule 

şi întocmirea planului de situaţie; pichetarea terenului în vederea înfiinţării de plantaţii 

viticole şi pomicole; calculul şi parcelarea suprafeţelor; lucrări de cadastru funciar. 

Practica tehnologică are în vedere: lucrări generale de întreţinere a culturilor 

ornamentale, dendrologice şi floricole. 
 

DISCIPLINE OPŢIONALE 

14. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.H.C.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 
1. Elemente de fonetică. 

2. Elemente de morfologie. 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general. 

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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.). 
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Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 
1.Elemente de fonetică. 

2.Elemente de morfologie. 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general. 
4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98. 

 

Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.H.C.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 
1. Elemente de fonetică. 

2. Elemente de morfologie. 

3. Elemente de sintaxă. 

4. Ordinea cuvintelor în propoziţii şi frază. 

Bibliografie minima 

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.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: 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. 
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Bibliografie minimă: 

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.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: 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 minimă: 
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 
 

15. Psihologia educaţiei / Psychology of education 
Codul disciplinei: A.A.C115 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Repere psihogenetice ale dezvoltării psihice la vârstele şcolare. 

4. Învăţarea şcolară – perspectivă psihologică. 

5. Structura şi dinamica personalităţii elevilor. 

6. Perspective psihosociale în educaţie. 

7. Dimensiuni psihosociale ale activităţii educatorului. 
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Bibliografie minimă: 

1. Atkinson L. Rita, Atkinson C. R.ichard, Smith E. Edward, Bem J. Daryl, 2002 
- Introducere în psihologie. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

2. Cosmovici A., Iacob Luminiţa, 1998 - Psihologie şcolară. Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed. Performantica, Iaşi. 

 

16. Pedagogie I / Pedagogy 
Codul disciplinei: A.A.C116 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II -lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- seminar - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II - lea (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. 

2. Educabilitatea. Factorii devenirii fiinţei umane. 

3. Educaţia permanentă ca principiu al organizării şi desfăşurării proceselor instructiv-

educative. 

4. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora. 

5. Reforma sistemului de învăţământ în condiţiile unei societăţi democratice. 

6. Procesul de învăţământ-cadru principal de organizare a activităţii de instruire şi 

educaţie şcolară. 

7. Obiectivele educaţionale. 

8. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului. 

Bibliografie minimă: 

1. Cristea S., coord., 2006 - Curriculum pedagogic. EDP, Bucureşti. 

2. Stanciu M., 1999 - Reforma conţinuturilor în învăţământul preuniversitar. Cadru 

metodologic. Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Stanciu M., 2003- Didactica postmodernă. Ed. Universităţii Suceava. 

4. Stanciu M., 2003- Introducere în pedagogie. Ed. Ion 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:  

- curs - 56 ore, din care 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore 

sem. al IV- lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care14 ore sem. al III- lea: (1 oră/săpt. x 14 

săpt.), 14 ore sem. al IV – lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 (3+2) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:biochimie, fizică şi 

agrometeorologie, genetică, microbiologie. 

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 minimă: 

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. 

3. Toma Liana Doina, Jităreanu Carmenica Doina, 2000 – Fiziologia 

plantelor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

2. Agrochimie / Agricultural chemistry 
Codul disciplinei: H.H.D.202 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 56 ore, din care 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore 

sem. al IV- lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care 28 ore sem. al III- lea: (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 14 ore sem. al IV – lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, colocviu. 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 (3+2) 
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Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie, 

pedologie, fiziologie vegetală. 

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 minimă: 

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 amen-

damentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Budoi Gh., 2000 - Agrochimie, solul şi planta. E. D. P., R.A., Bucureşti. 

4. Rusu M. şi colab., 2005 - Tratat de agrochimie. Ed. CERES, Bucureşti. 

 

3. Îmbunătăţiri funciare / Land Improvemement 
Codul disciplinei: H.H.D.203 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore sem. al IV - lea (2 ore/săpt. x 14 săpt); 

- lucrări practice - 14 oresem. al IV - lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 14 oresem. al IV - lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: examen, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, 

topografie, pedologie, agrometeorologie, agrotehnică, agrochimie, maşini agricole. 

Principalele capitole: 
1. Noţiuni de hidraulică aplicată. 

2. Noţiuni de hidrologie. 

3. Noţiuni de hidrografie şi hidrogeologie. 

4. Irigaţii. 

5. Desecarea şi drenajul terenurilor agricole. 

6. Eroziunea solului. 

Bibliografie minimă: 

1. Savu P., Bucur D., Tomiţă O., 1999 – Îndrumător de lucrări practice de 

îmbunătăţiri funciare. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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2. Savu P. Bucur D. 2002 – Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol cu 

lucrări de îmbunătăţiri funciare.Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Savu P., Bucur D., Jităreanu S. I., 2005 - Îmbunătăţiri funciare şi irigarea 

culturilor - lucrări practice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

4. Pedologie / Pedology  
Codul disciplinei: H.H.F.204 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 56 ore, din care 28 ore sem. al III - lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore 

sem. al IV – lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care 14 ore sem. al III - lea (1 oră/săpt. x 14 

săpt.) şi 14 ore sem. al IV - lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 7 (3+4) 

Cerinţe de cunoastere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, 

agrometeorologie. 

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 minimă: 

1. Blaga Gh. şi colab, 1996 – Pedologie. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

2. Filipov F., Lupaşcu Gh., 2003 - Pedologie. Alcătuirea geneza şi clasificarea 

solurilor. Ed. Terra Nostra, Iaşi. 

3. 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:  

- curs - 56 ore, din care 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore 

sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) 

şi 14 ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu,examen 
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Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (5+3) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, 

agrochimie, pomicultură, legumicultură, viticultură, horticultură, maşini horticole. 

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. 

10. Principalii dăunători de la plantele ornamentale. 

Bibliografie minimă: 

1. Georgescu T., Tălmaciu M., 1995 – Lucrări practice de Entomologie. 

Partea specială şi tehnologii de combatere, uz intern, Iaşi. 

2. Georgescu T., Tălmaciu M., Alexa Cl., 2003 – Dăunătorii plantelor 

horticole. Prevenire şi combatere. Ed. Pim, Iaşi. 

3. 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: 

- curs - 56 ore, din care 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) şi 28 ore 

sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

şi 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (4+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie, 

agrochimie, pedologie, ecologie, tehnologii horticole, maşini şi utilaje agricole. 

Principalele capitole: 
1. Noţiuni generale. Definiţia bolii. Clasificareaşi caracterul bolilor plantelor. 

2. Modul de nutriţie al agenţilor patogeni. Origineaşi 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. 
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9. Caracterele generale ale virusurilorşi 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 minimă: 

1. Iacob Viorica, Hatman M., Ulea E., Puiu I., 1999 - Fitopatologie generală. 

Ed. Cantes. 

2. 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. 

 

7. Ecologie şi protecţia mediului / 

Ecology and Environmental Protection 
Codul disciplinei: H.H.F.207 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie, 

fizică, agrochimie, pedologie.  

Principalele capitole: 
1. Definiţie, obiectul de studiu, istoricul ecologiei. 

2. Ecologie tradiţională. Factori ecologici climatici, edafici, orografici şi biotici. 

Biocenoza. Ecosistemul natural. 

3. Ecologie globală. Ecologia agricolă. Agroecosistemul: evoluţie, tipuri, 

structură, funcţii, productivitate şi relaţii cu alimentaţia umană. 

4. Protecţia mediului. Dezechilibre ecologice provocate de acţiunea antropică: 

artificializarea şi poluarea. 

5.Strategii de asigurare a echlibrelor ecologice: protecţia aerului, solului, 

hidrosferei, biosferei. 

Bibliografie minimă: 

1. Toma Liana Doina, 2006 – Ecologie şi protecţia mediului. curs-CD, 

USAMV Iaşi. 

2. Toma Liana Doina, 2006 – Ecologie şi protecţia mediului. Îndrumător de 

laborator – CD USAMV Iaşi. 

3. Vîntu V., 2000 – Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Ion Ionescu de la Brad, 

Iaşi. 
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8. Agrotehnică / Soil management 
Codul disciplinei: H.H.D.208 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinte de cunoastere, promovarea prealabila a disciplinelor: pedologie, botanică, 

agrochimie, microbiologia solului, fiziologie vegetală, meteorologie. 

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 minimă: 

1. Budoi Gh., Penescu A., 1996 – Agrotehnica. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Onisie T., Jităreanu G., 1991 - Agrotehnica, lucrări practice.C.M. Institutul 

Agronomic Iaşi. 

3. Onisie T., Jităreanu G., 2000 - Agrotehnica. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

9. Fitotehnie / Field Crop Production 
Codul disciplinei: H.H.O.209 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) ; 

- lucrări practice - 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, fiziologia 

plantelor, agrotehnică, fitopatologie, entomologie, agrochimie. 

Principalele capitole: 
1. Probleme generale de Fitotehnie 

2. Condiţionarea şi păstrarea seminţelor. 

3. Cerealele. 

4. Leguminoase pentru boabe. 

5. Plante oleaginoase. 

Bibliografie minimă: 

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.1, II. Ed. CERES, Bucureşti 
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10. Arboricultură ornamentală / Ornamental dendrology 
Codul disciplinei: H.H.D.210 

Număr ore curs/lucrări practice:  

Total curs - 28 ore, sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

Total lucrări practice - 28 ore, sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştintelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, fiziologia 

plantelor, agrotehnică, fitopatologie, entomologie, agrochimie. 

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 minimă: 

1. Bernardis R., 2010-2012 – Arboricultură ornamentală. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

1. Iliescu Ana-Felicia, 2002 – Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed. 

CERES, Bucureşti. 

3. Palade L., 1975 – Arboricultură ornamentală – Lucrări practice, Litografiat, 

Institutul Agronomic Iaşi  

4. Sandu Tatiana, 2009 – Arboricultură ornamentală. Ed. Ion Ionescu de la 

Brad, Iaşi. 

 

11. Microbiologie / Microbiology 
Codul disciplinei: H.H.F.211 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

 -lucrări practice - 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie, 

biochimie, fizică, genetică. 

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. 
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Bibliografie minimă: 

1. Hatman M.,1990 - Microbiologie. Lucrări practice. U.A. Iaşi, C.M. 

2. Hatman M., Ulea E., 1993 – Microbiologie. Curs. C.Multiplicare UA Iaşi,  

3. Zarnea Gh., 1983-1994 - Tratat de microbiologie generală. Ed. Academiei 

Române, Bucureşti, Vol. I - V. 

 

12. Educaţie fizică / Physical education  

Codul disciplinei: H.H.C.112 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. III (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

 

13. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.H.S/D.213 

Număr ore: 100 ore  

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Numar de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: pedologie, mecanizare. 

Principalele capitole: 

Pedologie: cartarea solului în teren; recunoaşterea şi descrierea profilului de sol; 

recoltarea probelor de sol în vederea analizelor de laborator; descrierea unor tipuri de sol pe 

diferite forme de mezorelief; studiul unor proprietăţi ale solului în teren. 

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). 

 

DISCIPLINE OPŢIONALE 
14. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.H.C.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 

ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 + 2) 
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Principalele capitole: 

1. Elemente de fonetică 

2. Elemente de morfologie 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general  

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleză pentru horticultori. Ed. Moldova, Iaşi. 

2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri. Ed. Transpres, Sibiu. 

3. Mountford A., 1988 - English in Agriculture. Oxford University Press. 

4. Reiley, H. Edward & Carroll L. Shry, 1983 - Introductory Horticulture. 

Delmar Publishers, New York. 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.H.C.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 

ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Numar de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2) 

Principalele capitole: 

1.Elemente de fonetică. 

2.Elemente de morfologie. 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.  

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol, Ed. Vasiliana’98. 

4. Pisoschi V., Ghidu G., 1970 - Gramatica limbii franceze moderne cu 

exerciţii, EDP. 

 

Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.H.C.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 

ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Numar de credite acumulate prin promovare: 4 (2 + 2) 

Principalele capitole: 

1. Elemente de fonetică. 
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2. Elemente de morfologie. 

3. Elemente de sintaxă. 

4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază. 

Bibliografie minimă: 

1. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I, 
Iaşi, uz intern. 

2. Moraru Maria, 1998-2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru 
începători (cu şi fără profesor), vol.1 - 2, Iaşi, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Moraru Maria, Moraru R.A., 2001 - Dicţionar german-român de 

Economie Agrară, Iaşi  

4. Moraru Maria, Moraru R.A., 2004 - Dicţionar român-german de 

Economie Agrară, Iaşi. 

 

Limba spaniolă / Spanish language 
Codul disciplinei: H.H.C.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 

ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Numar de credite acumulate prin promovare: 4 (2 + 2) 

Principalele capitole: 

1. Elemente de fonetică: Pronunţia 

2. Elemente de morfologie: Articolul hotărât. Substantivul. Pronumele 

(personal, posesiv, demonstrativ, nehotărât, reflexiv). Locul pronumelui nehotarât. 

Verbul. Clasificare. Modul Indicativ. Prepoziţia. 

3. Elemente de sintaxa: Propoziţia principală şi subordonată. 

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general (la 

fiecare prelegere). 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 

Contacto, Houghton Mifflin Company, Boston. 

 

Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.H.C.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) şi 14 

ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 
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Numar de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2) 

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 minimă: 
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 

 

15. Pedagogie II / Pedagogy II 
Codul disciplinei: A.A.C.215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Pedagogia - ştiinţa integrativă a educaţiei. 

2. Educabilitatea. Factorii devenirii fiinţei umane. 

3. Educaţia permanentă ca principiu al organizării şi desfăşurării proceselor 

instructiv-educative. 

4. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora. 

5. Reforma sistemului de învăţământ în condiţiile unei societăţi democratice. 

6. Procesul de învăţământ-cadru principal de organizare a activităţii de instruire 

şi educaţie şcolară. 

7. Obiectivele educaţionale. 

8. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului. 

Bibliografie minimă: 

1. Cristea S. şi colab., 2006 - Curriculum pedagogic. EDP, Bucureşti. 

2. Stanciu M., 1999 - Reforma conţinuturilor în învăţământul preuniversitar. 

Cadru metodologic. Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Stanciu M., 2003 - Didactica postmodernă. Ed. Universităţii Suceava. 

4. Stanciu M, 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, 

Iaşi. 
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16. Didactica specialităţii / Speciality didactics 
Codul disciplinei: A.A.C.216 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Metodica predării disciplinelor tehnice 

2. Obiecive pedagogice generale 

3. Sistemul metodelor de învăţământ 

4. Metode de comunicare 

5. Evaluarea didactică 

Bibliografie minimă: 

1. Atkinson L. Rita, Atkinson C.R., Smith E.E., Bem J.D., 2002 - Introducere în 

didactică. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

2. Cosmovici A., Iacob Luminiţa, 1998 - Psihologie şcolară. Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed. Performantica, 

Iaşi. 
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ANUL III 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Legumicultură generală / General Vegetable Growing 
Codul disciplinei: H.H.D.301 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 ore 

sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştintelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: agrotehnică, 

mecanizare, fitopatologie, entomologie. 

Principalele capitole: 

1. Bazele biologice ale cultivării plantelor legumicole. 

2. Ecologia plantelor legumicole. 

3. Bazele intensivizării legumiculturii. 

4. Bazele tehnologiei cultivării plantelor legumicole. 

Bibliografie minimă: 

1. Butnariu H. şi colab., 1993- Legumicultură. Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 

2. Ciofu Ruxandra şi colab., 2003– Tratat de legumicultură. Ed. CERES, Bucureşti. 

3. Stan N., Stan T., 1999 – Legumicultură. vol. I, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

4. Stan N., Stan T., 2010 – Legumicultură generală. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

2. Pomicultură generală / Fruit tree growing 
Codul disciplinei: H.H.D.302 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore 

sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Numar de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:botanică, fiziologie, 

agrochimie, ecologie, mecanizare, topografie. 

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. 
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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 minimă: 

1. Grădinariu G., Istrate M., Dascălu M., 1998 – Pomicultură. Ed. Moldova. 

2. Grădinariu G., 2002 - Pomicultură specială. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Grădinariu G., Istrate M., 2004 - Pomicultură generală şi specială. Ed. 

Moldova. 

 

3. Viticultură generală / General Viticulture 
Codul disciplinei: H.H. D.303 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore 

sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice-56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4) 

Cerinte de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, biochimie, 

fiziologia plantelor, pedologie, agrotehnică, agrochimie, genetică vegetală, 

fitopatologie, entomologie, ameliorarea plantelor. 

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 minimă: 

1. Dejeu L., 2004 – Viticultura practică. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Mustea M., 2004 – Viticultura, bazele biologice, înfiinţarea şi întreţinerea 

plantaţiilor tinere de vii roditoare. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Olteanu I., 2000 – Viticultură. Ed. Universitaria, Craiova. 

4. Ţârdea C., 1995 – Viticultura. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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4. Floricultură / Floriculture 
Codul disciplinei: H.H.D.304 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 ore 

sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (4+5) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, fiziologia 

plantelor, protecţia plantelor, agrotehnică. 

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 minimă: 

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. 

3. Şelaru Elena, 2004 - Plante de apartament. Ed. CERES, Bucureşti. 

4. Şelaru Elena, 2007 – Cultura florilor de grădină. Ed. CERES, Bucureşti. 

 

5. Oenologie / Oenology 
Codul disciplinei: H.H.S.305 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.);  

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie, biochimie, 

microbiologie, maşini horticole, viticultură, ampelografie. 

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. 
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Bibliografie minimă: 

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. 

3. Pomohaci N., Cotea V.V., Stoian V., Namoloşanu I., Popa A., Sîrghi C., 

Antoce Arina, 2001 - Oenologie. Vol. 2: Îngrijirea, stabilizarea şi îmbutelierea 

vinurilor. Construcţii şi echipamente vinicole. Ed. CERES, Bucureşti. 

 

 

6. Ameliorarea plantelor horticole / 

 Breeding horticultural plants 
Codul disciplinei: H.H.D.306 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 

săpt.); 14 ore sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (3+1) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: genetică, fiziologie, 

botanică. 

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 minimă: 

1. Leonte C., 1996 –Ameliorarea plantelor horticole. Probleme generale. Ed. 

Did. şi Ped., Bucureşti. 

2. Leonte C., 1997 –Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală. 

Lucrări practice. UAMV Iaşi. 

3. Munteanu N., 2000 – Ameliorarea plantelor ornamentale. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 
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7. Arhitectura peisajului / Landscape architecture 
Codul disciplinei: H.H.S.307 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect – 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: topografie, flori-

cultură, arboricultură ornamentală. 

Principalele capitole: 

1. Importanţa şi rolul spaţiilor verzi, distribuirea şi sistematizarea lor. 

2. Stilurile din arta grădinilor. 

3. Principii generale de compoziţie a parcurilor şi grădinilor; 

4. Amenajarea reliefului terenului. 

5. Circulaţia în cadrul spaţiilor verzi. 

6. Vegetaţia. 

7. Apele în parcuri şi grădini. 

8. Construcţii ornamentale şi utilitare. 

9. Grădini speciale. 

10. Spaţii verzi orăşeneşti. 

11. Proiectarea spaţiilor verzi. 

Bibliografie minimă: 

1. Iliescu Ana-Felicia, 1998 – Arboricultura ornamentală. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Iliescu Ana-Felicia, 2005 – Arhitectura peisajului. Ed. CERES, Bucureşti. 

3. Sandu Tatiana, 2011 – Arhitectura peisajului. Curs pentru licenţă. Ed. PIM, 

Iaşi. 

 

8. Management / Management 
Codul disciplinei: H.H.D.308 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 14 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: economie politică. 

Principalele capitole: 

1. Management – concept, conţinut. 

2. Structurile organizatorice din horticultură. 

3. Managementul strategic al exploataţiilor horticole. 

4. Managementul resurselor umane. 

5. Metode moderne de management. 
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6. Procesul decizional în managementul exploataţiilor horticole. 

7. Managementul afacerilor în horticultură. 

8. Managementul calităţii. 

9. Managementul activităţilor de producţie în exploataţiile horticole. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Ciurea I.V, Brezuleanu S., Ungureanu G., 2005 –Management. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi.  

 

9. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.H.S.309 

Număr ore curs/lucrări practice: 100 ore  

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: legumicultură, 

viticultură, pomicultură, floricultură. 

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. 

4. Tăieri de formare şi de rodire la viţa de vie roditoare. 

5. Lucrări de tăiere în plantaţiile pomicole pentru formarea coroanelor, 

fructificare şi regenerare. 

6. Înfiinţarea culturilor legumicole şi floricole în câmp. 

7. Documentarea în vederea întocmirii proiectului de diplomă. 

 

DISCIPLINE OPŢIONALE 

 

10. Contabilitate / Accountancy 
Codul disciplinei: H.H.C.310 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.), 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: economie politică; 

management. 

Principalele capitole: 

1. Bilanţul contabil. 

2. Contul contabil şi balanţa de verificare. 
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3. Mijloacele de lucru ale contabilităţii. 

4. Inventarierea. 

5. Contabilitatea activelor imobilizate şi circulante. 

6. Contabilitatea cheltuielilor. 

7. Calcularea costurilor de producţie pentru principalele produse agricole. 

8. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor economico-financiare. 

9. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar. 

Bibliografie minimă: 

1. Cojoc Doina, 1999 – Elemente de contabilitate agricolă. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

2. Cojoc Doina, Conţiu V., 1999 – Contabilitate agricolă. Culegere de ex. 

contabile. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2005 – Contabilitate. Noţiuni de bază. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

11. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.H.C. 312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 

1. Vegetable Growing. 

2. Fruit Growing. 

3. Flowers. 

4. Using plants in the landscape. 

Bibliografie minimă: 

1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleză pentru horticultori. Ed. Moldova, Iaşi. 

2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza prin traduceri. Ed. Transpres, Sibiu. 

3. **** - Extrase de texte în limba engleză. Univ. Al.I. Cuza, Iaşi,uz intern. 
 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.H.C. 312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 



 64 

Principalele capitole: 

1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului.  

2. Sintaxa textelor ştiinţifice. 

3. Limbaje de specialitate. 

4. Formarea terminologiei. 

5. Noţiuni de tehnica traducerii. 

6. Elemente de sintaxă: sintaxa frazei. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Hârţan N., 2001 - Curs de limba franceză-profil horticol. Ed. Vasiliana’98. 

4. Walter Henriette, 1998 -Limba franceză în timp şi spaţiu. Ed. Demiurg. 
 

Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.H.C. 312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs 

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. 

6. Formarea terminologiei (derivarea, compunerea). 

Bibliografie minimă: 

1. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I, 
Iaşi, uz intern. 

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. 312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 
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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 minimă: 

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. 312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: verificări pe parcurs 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 

1. Aplicaţii practice pe texte de specialitate adecvate profilului. 

2. Particularitãţi 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. Dicţionare de specialitate. 

Bibliografie minimă: 
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. 

 

12. Practică pedagogică / Pedagogical practical training 
Codul disciplinei: A.A.C.314 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 84 ore, din care: 42 ore sem. al V-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 42 ore 

sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Principalele capitole: 

1. Cunoaşterea unităţii şcolare  

2. Plan cadru de învăţământ. Programă şcolară  
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3. Întocmirea documentelor de planificare  

4. Cunoaşterea conţinuturilor  

5. Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate  

6. Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor de evaluare  

7. Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activ. didactice educative  

8. Elaborare portofoliu de practică  

Bibliografie minimă: 
1. Brezuleanu Carmen, 2001 – Metodica predării-învăţării specialităţilor 

agronomice. Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Brezuleanu Carmen, 2004 – Caiet de practică pedagogică. Ed. Ass, Iaşi. 

3. ***, 2002 - Curriculum Naţional - Ghid metodologic, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum, Prognosis, Bucureşti. 
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ANUL IV 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

 

1. Legumicultură specială / Special Vegetable Growing 
Codul disciplinei: H.H.S.401 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 62 ore, din care: 42 ore sem. al VII-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea - (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 62 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- proiect - 10 ore, din care: 10 ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: agrotehnică, 

legumicultură generală, fitopatologie, entomologie. 

Principalele capitole: 

1. Cultura plantelor legumicole de la care se consumă rădăcinile tuberizate. 

2. Cultura plantelor legumicole din grupacepei 

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 minimă:  

1. Munteanu N., 2003 – Tomatele, ardeii şi pătlăgelele vinete. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 

2. Stan N., Stan T., 1999 - Legumicultura vol. I. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Stan N., Munteanu N., 2001 - Legumicultură, vol.II. Ed. Ion Ionescu de la 

Brad, Iaşi. 

4. Stan N., Munteanu N., Stan T., 2003 – Legumicultura vol. III. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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2. Pomologie / Pomology 
Codul disciplinei: H.H.S.402 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 62 ore, din care: 42 ore sem. al VII-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea - (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 62 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- proiect - 10 ore, din care: 10 ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:botanică, fiziologie, 

agrochimie, ecologie, mecanizare, topografie, pomicultură generală. 

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. 

7. Cultura căpşunului, coacăzului, agrişului, zmeurului, murului, cătinei albe, 

dudului, afinului, cornului, socului, măceşului, trandafirului pentru dulceaţă. 

Bibliografie minimă:  

1. Grădinariu G., Istrate M., 1996 - Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. 

curs lito. UAMV Iaşi. 

2. Grădinariu G., Istrate M., Dascălu M., 1998 – Pomicultură. Ed. Moldova, Iaşi 

3. Grădinariu G., 2002-Pomicultură specială. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

4. 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:  

- curs - 62 ore, din care: 42 ore sem. al VII-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea - (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 62 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- proiect - 10 ore, din care: 10 ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 10 (6 +4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:botanică, biochimie, 

fiziologia plantelor, pedologie, agrochimie, îmbunătăţiri funciare, viticulturăşi 

oenologie. 
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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 minimă:  

1. Dobrei A., Rotaru Liliana, Mustea M., 2005 – Cultura viţei de vie. Ed. 

Solness, Timişoara. 

2. Ţârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie vol. I (ampelografia 

generală şi viţele portaltoi). Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. 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: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:chimie, biochimie, 

microbiologie, maşini horticole, viticultură, ampelografie. 

Principalele capitole: 

1. Tehnologia prelucrării mustului. 

2. Antiseptici şi antioxidanţi folosiţi în industria vinicolă. 

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 minimă: 

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. 

3. 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. 
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5. Tehnologia produselor horticole / Technology of horticultural 

products 
Codul disciplinei: H.H.S.405 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (4+5) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:chimie, biochimie 

vegetală, fiziologie vegetală, pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură. 

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 minimă:  

1. Beceanu D., 1999 - Valorificarea legumelor şi fructelor. Aspecte generale. 

Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Beceanu D. şi colab., 2000 - Valorificarea în stare proaspătă a legumelor, 

fructelor şi florilor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Beceanu D., 2002 - Tehnologia produselor horticole, curs, vol. I, Aspecte 

generale. Ed. Pim, Iaşi. 

4. Beceanu D., Chira A., 2003 - Tehnologia produselor horticole. Valorific în 

stare proaspătă şi industrializată. Ed. Economică. 

 

6. Tehnică experimentală / Experimental techniques 
Codul disciplinei: H.H.D.406 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 20 ore, din care: 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 20 ore, din care: 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 
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Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:matematică şi 

statistică biologică. 

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 minimă:  

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, UAMV Iaşi 

3. Săulescu N., 1967 – Câmpul de experienţe. Ed. CEREs, Bucureşti. 

 

7. Construcţii horticole/ Horticultural buildings 
Codul disciplinei: H.H.D. 407 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 20 ore, sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- proiect - 10 ore, sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:matematică, fizică. 

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. 

14. Construcţii pentru depozitarea, conservarea şi condiţionarea producţiei vegetale. 

Bibliografie minimă: 

1. Ghenea N. şi colab., 1974 – Construcţii agricole. EDP, Bucureşti. 

2. Sofronie Eugenia, Secu Al., 2001 – Construcţii horticole. Ed. Exp. Tehnici, Iaşi. 
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8. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.H.S.408 

Număr ore curs/lucrări practice: 100 ore  

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: 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. 

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. Marketing / Agrarian Marketing 
Codul disciplinei: H.H.S.409 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: sem. al VII-lea - 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: sem. al VII-lea - 14 ore (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, 

informatică. 

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. 

6. Distribuţia produselor horticole. 

7. Promovarea produselor horticole. 

Bibliografie minimă:  
1. Chiran A., Gîndu Elena, Banu A., Ciobotaru Elena-Adina, 2002 – 

Marketing agroalimentar – teorie şi practică. Ed. Orizonturi, Bucureşti. 
2. Chiran A., Gîndu Elena, Ciobotaru Elena-Adina, 2004 – Marketing – 

îndrumător pentru aplicaţii practice. Ed. PIM, Iaşi. 
3. Gîndu Elena, 2006 - Marketing – organizare, strategii, decizii, 

comportamentul consumatorilor. Ed. TEHNOPRESS, Iaşi. 
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DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

10. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.H.C. 411 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 14 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. 

3. Explozia telecomunicatiilor. 

4. Întreprinderile şi globalizarea. 

5. Probleme ecologice. 

6. Noi sectoare economice. 

7. Marcheting si distribuţie.Publicitate. 

8. Domeniul bancar si instrumente de plata. 

9. Export – import. 

10. Bursa. 

Bibliografie minimă: 

1. Mountford A., 1988 - English in Agriculture. Oxford University Press. 

2. Murphy R., 1992 – English Grammar in Use. Cambridge University Press. 

3. Side R., Wellman G., 2004 – Grammar and Vocabulary for Cambridge 

Advanced and Proficiency. Longman. 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.H.C. 411 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. al VIII-lea (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 în limba franceză adecvate 

profilului-legumicultură, pomologie, œnologie, marketing. 

2. Sintaxa textelor ştiinţifice. 

3. Natura frazei şi ordinea cuvintelor. 

4. Limbaje de specialitate. 

5. Formarea terminologiei. 

6. Noţiuni de tehnica traducerii. 
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7. Articulatorii discursului (articulatorii cronologici, articulatorii logici) 

8. Nivelurile de limbaj. 

9. Discursul direct-discursul indirect. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Walter Henriette, 1998 - Limba franceză în timp şi spaţiu. Ed. Demiurg. 

 

Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.H.C. 411 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

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. 

6. Formarea terminologiei (derivarea, compunerea). 

7. Tehnici de traducere. Dictionarul de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

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. 
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Bibliografie minimă: 
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. 

3. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 
Contacto, Houghton Mifflin Company, Boston. 

 

Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.H.C. 411 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. al VIII-lea (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. 

2. Particularitãţi 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 minimă: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

4.2. Specializarea PEISAGISTICĂ 
 

ANUL I 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Matematică şi statistică/ Mathematics and statistics 
Codul disciplinei: H.P.F.101 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs: 28 ore, din care: sem. I, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- seminar: 28 ore, din care: sem. I, 28 ore (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematica nivel 

liceu. 

Principalele capitole: 
1.Mulţimi. Relaţii. Funcţii. 

2. Elemente de teoria probabilităţilor. 

3. Statistică matematică. 

4. Elemente de algebră abstractă. 

5. Elemente de algebră liniară. 

6. Elemente de programare liniară. 

7. Grafuri şi reţele. 

Bibliografie minimala obligatorie: 

1. Burdujan I., 2002 -Matematici cu aplicaţii în biologie. Ed. PIM, Iaşi. 

2. Ion D. şi colab., 1973 - Elemente de algebră liniara şi programare liniară. 

EDP Bucureşti. 

3. Micula Maria, 1997 - Matematici aplicate în agronomie. Ed. Transilvania 

Press, Cluj-Napoca. 
 

2. Baza energetică şi maşini horticole/ Energetic bases and garden 

machinery 
Codul disciplinei:H.P.D.102 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 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.); 

- 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  

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4) 
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Principalele capitole: 
1. Consideraţii generale. Caracteristici tehnice ale motoarelor cu ardere internă. 

2 Mecanismul de distribuţie. Sistemul de alimentare. 

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 minimă: 

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. Vâlcu V. şi colab., 2002 – Baza energetică. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
 

3. Biochimie / Biochemistry 
Codul disciplinei: H.P.F.103 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care, 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care, 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie generală, 

fizică, matematică. 

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. 
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Bibliografie minimă: 

1. Neamţu Gh. , 1995 - Biochimie vegetală. EDP, Regia autonomă. vol. I şi II; 

2. Savu Maria, 1994 - Biochimie vegetală, curs, USAMV Iaşi; 

3. Savu Maria, Afusoae Iulia, Patraş Antoanela, Trofin Alina, Marcu I., 2000- 

Biochimie vegetală (lucrări practice). USAMV Iaşi. 
 

4. Botanică / Botany 
Codul disciplinei: H.P.F.104 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 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.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 14 ore sem. I (1 oră /săpt. x 14 săpt.); 28 

ore sem al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  

Număr de credite acumulate prin promovare: 9 (5+4) 

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 minimă: 

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: 

- 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, biologie, 

matematică, geografie fizică, studiate în liceu, la nivel mediu de dificultate 
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Principalele capitole: 
1. Lichide biologice.  

2. Termodinamica proceselor biologice. 

3. Membrane biologice. 

4. Fotosinteza.  

5. Notiuni de biofizica radiatiilor.  

6. Meteorologia.  

7. Agrometeorologia.  

Bibliografie minimă: 

1. Oancea Servilia, 2001 – Agrometeorologia. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Oancea Servilia, 2005 – Biofizica. Ed. PIM, Iasi. 

3. Popescu A., 1994 - Fundamentele biofizicii moderne, vol I. Ed. All, Bucureşti. 

 

6. Informatică / Informatics 
Codul disciplinei: H.P.C.106 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:matematică, fizică 

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 2000/XP 

5. Reţele de calculatoare; Internet Explorer; Search; Surfing; e-mail. 

6. MicrosoftWord 2000/XP. Microsoft Excel 2000/XP  

Bibliografie minimă: 

1. Crumlish Ch., 1997 – Primii paşi în Internet. Ed.. All, Bucureşti. 

2. Kraynak J., 1996 – Calculatoare personale – Ghidul bobocului. Ed. Teora, 

Bucureşti. 

 

7. Topografie, cadastru şi desen tehnic / Topography and cadastral 

survey 
Codul disciplinei: H.P.D.107 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 14 ore, din care: 14 ore sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, proiect. 
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Număr de credite acumulate prin promovare: 5. 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:matematică, informatică. 

Principalele capitole: 
1. Introducere. 

2. Planimetria. 

3. Nivelmentul 

4. Tahimetria. 

5. Cadastru tehnic general. 

6. Întreţinerea lucrărilor de cadastru. 

7. Elemente de desen tehnic. 

Bibliografie minimă: 

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., Ilioi D., 1998 – Cadastrul funciar general. Lucrări şi calcule 

topografice. Ed. Nona, Piatra Neamţ. 

3. Moca V., 2006 – Îndrumător pentru lucrări practice şi proiect de topografie-

cadastru. Fascicole, uz intern, USAMV Iaşi. 

 

8. Geometrie descriptivă şi perspectivă / Desciptive geometry and 

perspective  
Codul disciplinei: H.P.F.108 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- 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 cunoştintelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:matematică. 

Principalele capitole: 

1.Metode de reprezentare plană a obiectelor din spaţiu. 

2. Punctul. 

3. Dreapta. 

4. Planul. 

5. Metode de modificare a proiecţiilor. 

6. Elemente de axometrie ortogonală. 

7. Poliedre. 

8. Perspectiva. 

Bibliografie minimă:  

1. Hîncu G., 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. 

3. White Gwen, 1989 - Perspective, A Guide for Artists, Architects and Designers. 
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9. Reprezentări peisagistice / Representations landscape 
Codul disciplinei: H.P.S.109 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. I (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 28 ore sem I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 14 ore, din care: 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 6 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: compoziţia şi studiul formei, 

geometrie descriptivă şi perspectivă, topografie, proiectare peisagistică. 

Principalele capitole:  

1. Indroducere în metodele şi tehnicile de reprezentare şi aplicaţiile lor. 

2. Privire istorică de ansamblu a stilurilor si curentelor în arta plastică şi arhitectură. 

3. Conţinutul unui proiect de amenajare peisageră.  

4. Noţiuni de scară arhitecturală utilizate reperezentările peisagere.  

5. Reprezentarea tehnică a elementelor morfologice peisagere. 

6. Elemente de geometrie descriptivă, axonometrie şi perspectivă aplicate în 

reperezentările peisagere. 

7. Rolul şi importanţa studiului pe machetă. Exemplificări practice. 

8. Studiul proporţiilor şi al modulării în amenajările peisagere. Exemplificări practice. 

Bibliografia minimă: 

1. D’Amelio, Joseph, 2004 - Perspective Drawing Handbook, Dover 

Publication Inc., New York. 

2. Gombrich E. H., 2012 - Istoria artei, Ed. ART. 

3. Iliescu Ana Felicia, Costea Gabriela, Dumitraşcu Monica, 2001 - 

Îndrumător pentru iniţierea în proiectare în peisagistică, USAMV Bucureşti. 

 

10. Compoziţia şi studiul formei / Composition and the study of the form 
Codul disciplinei: H.P.S.110 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: geometrie descriptivă 

Principalele capitole: 

1. Generalităţi despre structura şi morfologia formei şi a spaţiului în 

compoziţiile arhitecturale. 

2. Studiul relaţiilor dintre cadrul natural şi cadrul construit.  

3. Modalităţi de compoziţie ale elementelor morfologice peisagere. 

4. Problemele proporţiilor şi echilibrului. 
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5. Principiile generale de organizare compoziţională. 

6. Compoziţia ca modalitate de organizare a părţilor într-un sistem. 

7. Particularităţi ale compoziţiilor în plan şi volumetric. 

8. Concordanţe stilistice în compoziţiile peisagere.  

9. Rolul culorilor şi texturilor în realizarea armoniei compoziţionale. 

10. Unitatea compoziţională realizată cu ajutorul luminii şi umbrei. 

Bibliografia minimă: 

1. Arnheim R., 2012 - Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, 

Ed. POLIROM, Iaşi, 2012. 

2. Ching Francis D. K., 2007 - Architecture: Form, Space & Order, Ed. John 

Wiley and Sons, New Jersey. 

3. Reid Grant W., 1993 - From Concept To Form: In Landscape Design, by 

John Wiley & Sons. 

 

11. Educaţie fizică / Physical education 
Codul disciplinei: H.P.C.111 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. I (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

 

12. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.P.S.112 

Număr ore curs/lucrări practice: 75 ore 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, topografie 

compoziţia şi studiul formei. 

Principalele capitole: 

Botanică: recunoaşterea speciilor de plante studiate în timpul anului la 

disciplina de botanică, existente în perioada de primăvară; identificarea condiţiilor 

ecologice de vegetaţie a plantelor; recoltarea şi conservarea plantelor identificate, în 

vederea întocmirii colecţiei personale; tehnica determinării plantelor în laborator. 

Topografie:ridicarea în plan a unor suprafeţe de teren; observaţii de teren, 

calcule şi întocmirea planului de situaţie; pichetarea terenului în vederea amenajării 

peisagistice; calculul şi parcelarea suprafeţelor; lucrări de cadastru funciar. 

Compoziţia şi studiul formei:reprezentări grafice dupa diferite categorii de 

forme; redarea prin desen a diferentelor de materiale, de textura, de culoare; studiul 

desenului de compozitie pe etape; realizarea unui desen in tehnici grafice diferite; 

formarea deprinderilor de elaborare a unei lucrari de compozitie; studii grafice 

realizate dupa principiul compunere/recompunere. 
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DISCIPLINE OPŢIONALE 

 

13. Limbi străine 
 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.P.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 

1. Elemente de fonetică 

2. Elemente de morfologie 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general  

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate  

Bibliografie minimă: 

1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru horticultori. Ed. Moldova, Iasi. 

2. Bantaş A., 1993 - Take It Easy - Engleza printraduceri, Ed. Transpres, Sibiu. 

3. Mountford A., 1988 - English in Agriculture, Oxford University Press. 

4. Reiley, H. Edward & Carroll L. Shry, 1983 - Introductory Horticulture. 

Delmar Publishers, New York. 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.P.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2) 

Principalele capitole: 

1.Elemente de fonetică. 

2.Elemente de morfologie. 

3. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general.  

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de formare a vocabularului de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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. 

3. Pisoschi V., G. Ghidu, 1970 - Gramatica limbii franceze moderne cu 

exerciţii. EDP. 
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Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.P.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2 +2) 

Principalele capitole: 
1. Elemente de fonetică. 

2. Elemente de morfologie. 

3. Elemente de sintaxă. 

4. Ordinea cuvintelor în propoziţii şi frază. 

Bibliografie minima 

1. Moraru Maria, 1993 - Limba germană. Curs pentru începători, partea I. 

Iaşi, uz intern. 

2. Moraru Maria, 1998-2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru 

începători (cu şi fără profesor), vol.1 – 2. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Moraru Maria, R.A.Moraru, 2001 - Dicţionar german-român de Economie 

Agrară, Iaşi. 

4. Moraru Maria, R.A.Moraru, 2004 - Dicţionar român-german de Economie 

Agrară, Iaşi. 

 

Limba spaniolă / Spanish language 
Codul disciplinei: H.P.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: 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 minimă: 

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. 

3. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 

Contacto. Houghton Mifflin Company, Boston. 
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Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.P.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: 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 frază. 

5. Noţiuni de tehnica traducerii. 

Bibliografie minimă: 
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 

 

14. Psihologia educaţiei / Psychology of education 
Codul disciplinei: A.A.C.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 elevilorl 

3. Repere psihogenetice ale dezvoltării psihice la vârstele şcolare. 

4. Învăţarea şcolară – perspectivă psihologică. 

5. Structura şi dinamica personalităţii elevilor. 

6. Perspective psihosociale în educaţie. 

7. Dimensiuni psihosociale ale activităţii educatorului. 

8. Devierile comportamentale şi combaterea lor. 

Bibliografie minimă: 

1. Atkinson L. Rita, Atkinson C.R., Smith E.E., Bem J. Daryl, 2002 - 

Introducere în psihologie. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

2. Cosmovici A., Iacob Luminiţa, 1998 - Psihologie şcolară. Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed. Performantica, Iaşi. 
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15. Pedagogie I / Pedagogy 
Codul disciplinei: A.A.C.115 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II -lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- seminar - 28 ore, din care: 28 ore sem. al II - lea (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. 

2. Educabilitatea. Factorii devenirii fiinţei umane. 

3. Educaţia permanentă ca principiu al organizării şi desfăşurării proceselor instructiv-

educative. 

4. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora. 

5. Reforma sistemului de învăţământ în condiţiile unei societăţi democratice. 

6. Procesul de învăţământ-cadru principal de organizare a activităţii de instruire şi 

educaţie şcolară. 

7. Obiectivele educaţionale. 

8. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului. 

Bibliografie minimă: 

1. Cristea S. şi colab., 2006 - Curriculum pedagogic. EDP, Bucureşti. 

2. Stanciu M., 2003 - Didactica postmodernă. Ed. Universităţii Suceava. 

3. Stanciu M, 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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ANUL II 

 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Fiziologia plantelor / Plant physiology 
Codul disciplinei: H.P.F.201 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 ore 

sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.) ; 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 

săpt.); 14 ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 (3+2) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: biochimie, fizică şi 

agrometeorologie, genetică, microbiologie. 

Principalele capitole: 

1. Fiziologia celulei vegetale. 

2. Regimul de apă al plantelor. 

3. Nutriţia minerală a plantelor. 

4. Fotosinteza. 

5. Transformarea, circulaţia ţi 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 minimă: 

1. Jităreanu Carmenica Doina, 2002 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

2. Toma Liana Doina, Robu T., 2000 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

3. Toma Liana Doina, Jităreanu Carmenica Doina, 2000 – Fiziologia 

plantelor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

2. Agrochimie / Agricultural chemistry 
Codul disciplinei: H.P.D.202 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 4 
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Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, chimie, pedologie, 

fiziologie vegetală. 

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 minimă: 

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. Didactică şi Pedagogică, 

R.A., Bucureşti. 

3. Rusu M. şi colab., 2005 - Tratat de Agrochimie. Ed. CERES, Bucureşti. 

 

3. Pedologie / Pedology  
Codul disciplinei: H.P.F.203 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 3 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline:botanică, agrometeorologie. 

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. 

7. Proprietăţile fizice ale solului. 

8. Proprietati 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. 
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Bibliografie minimă: 

1. Filipov F., Teodorescu-Soare E., 2001 – Pedologie agricolă. USAMV Iasi. 

2. Teodorescu Soare E., Filipov F., 2006 – Pedologie. Ed. Ion Ionescu de la 

Brad, Iaşi. 

3. Teodorescu Soare E., Filipov F., 2006 – Pedologie. Aplicaţii practice. Ed. 

Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

4. Entomologie /Entomology 
Codul disciplinei: H.P.D.204 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologie, agrochimie. 

Principalele capitole: 

1. Caracterele generale ale insectelor. 

2. Biologia şi ecologia insectelor. 

3. Depistarea şi prognoza dăunătorilor. 

4. Metode utilizate în combaterea dăunătorilor. 

5. Dăunatorii plantelor ornamentale din parcuri şi grădini. 

Bibliografie minimă: 
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. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline:botanică, chimie, agrochimie, 

pedologie, maşini şi utilaje horticole. 

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. 

5. Virusurile. Micoplasmele. Bacteriile.Ciupercile. 
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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 minimă: 

1. Iacob Viorica, 2006 – Protecţia plantelor ornamentale. Fitopatologie. Ed. PIM, 

Iaşi. 

2. Pop I., 1986 - Virusurile plantelor şi combaterea lor. Ed. CERES, Bucureşti. 

3. Ulea E., 2001 – Protecţia plantelor - Fitopatologie. Ed. Ion Ionescu da la Brad, Iaşi. 

 

6. Ecologie şi protecţia mediului /  

Ecology and Environmental Protection 
Codul disciplinei: H.P.F.206 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 3 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, chimie, fizică, 

agrochimie, pedologie.  

Principalele capitole: 

1. Ecologia ca ştiinţă biologică. 

2. Ecologie tradiţională. 

3. Ecologie globală. 

4. Ecosistemul: concept, structură, funcţii, dinamică; organismele şi mediul de viaţă. 

5. Ecosistemul agricol. Ecosistemul agricol şi alimentaţia omului. 

6. Protecţia mediului. 

Bibliografie minimă: 

1. Toma Liana Doina, 2006 – Ecologie şi protecţia mediului. USAMV, Iaşi. 

2. Vîntu V., 2000 – Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

7. Amenajarea teritoriului şi urbanism/  

Arrangement of territory and urbanism 

 
Codul disciplinei: H.P.S.207 

Număr ore curs/lucrări practice 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect 

Număr credite acumulate: 6 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: topografie, îmbunătăţiri 

funciare, materiale şi construcţii în peisagistică, proiectare peisagistică. 
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Principalele capitole: 

1. Factorii de mediu natural. 

2. Mediul artificial. 

3. Reprezentarea elementelor din mediul natural şi construit. 

4. Conservarea şi protejarea mediului. 

5. Activitatea de urbanism. 

6. Oraşul şi elementele sale. 

7. Activitatea de amenajare a teritoriului. 

8. Atribuţiile administraţiei publice. 

9. Documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 

10. Prevederi legislative. 

Bibliografia minimă: 

1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Mediul înconjurător şi evoluţia aşezărilor 

umane-interferenţe. Ed. Soc. Acad. "Matei - Teiu Botez", Iaşi. 

2. Dascălu Doina Mira, 2006 - Îndrumar documentar “Evoluţia aşezărilor 

umane”. Ed. UTI, Iaşi. 

3. Gheorghiu T. O., 2009 - Aşezări Umane-Repere teoretice şi istorie, vol.I, 

Ed. ArtPres, Timişoara. 

 

8. Istoria artei grădinilor şi parcurilor/  

Gardens and parks art history 
Codul disciplinei: H.P.O.208 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: amenajarea teritoriului şi 

urbanism, proiectare peisagistică 

Principalele capitole: 

1. Evoluţia conceptului de grădină în decursul istoriei. 

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. 

Bibliografia minimă: 

1. Iliescu Ana-Felicia, 2014 – Istoria artei grădinilor. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Vişoiu Dagmar, 2004 – Evoluţia artei grădinilor şi parcurilor. Ed. Mirton, 

Timişoara. 
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9. Arboricultură ornamentală / Ornamental dendrology 
Codul disciplinei: H.P.D.209 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. al IV-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 42 ore sem. al IV-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologia plantelor 

Principalele capitole: 

1. Clasificarea plantelor lemnoase 

2. Biologia plantelor lemnoase ornamentale. 

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 minimă: 

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. 

3. Sandu Tatiana, 2009 –Arboricultură ornamentală, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

10. Proiectare peisagistică/ Landscape projection 
Codul disciplinei: H.P.S.210 

Număr ore curs/lucrări practice 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: geometrie descriptivă şi 

perspectivă, topografie, amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Principalele capitole: 

1. Elemente de istorie a proiectării peisagistice. 

2. Intervenţia în peisajul natural şi urban. 

3. Relaţia om-sit-construcţie-peisaj-amenajare peisageră. 

4. Principii majore în proiectarea peisagistică. 

5. Elemente şi reguli de compoziţie în proiectarea peisagistică. 

6. Stiluri  şi efecte de proiectare peisagistică. 
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7. Relaţia proiectare-execuţie. 

8. Reflectarea conceptului de dezvoltare durabilă în creaţia peisageră. 

Bibliografia minimă: 

1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Peisagistica: o posibilă terapie pentru 

problemele mileniului al III-lea. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi.  

2. Hessayon D.G., 2005 - Expert în amenajarea propriei grădini, Ed Bic All, Bucureşti. 

3. Iliescu Ana-Felicia, 2003 – Arhitectură peisageră. Ed. Ceres, Bucureşti. 

 

11. Compoziţia şi studiul formei/ Composition and the study of the form 
Codul disciplinei: H.P.S.211 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al III-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: geometrie descriptivă, desen tehnic 

Principalele capitole de curs şi lucrări practice: 

1. Atributele fundamentale ale arhitecturii peisagere.  

2. Legile generale ale compoziţiilor arhitecturale: unitate, contrast şi dominantă. 

3. Ordonanţa, dispoziţia, proporţia, euritmia, tematica, economia. 

4. Cadenţa, ritmul, accentele, pauza, ordinea, expresivitatea, sinceritatea, laconismul. 

5. Generalităţi despre amplificarea şi simplificarea în compoziţii, monotonie şi varietate.  

6. Caracterul compoziţiilor. Monumentalul şi pitorescul în compoziţii. 

7. Generalităţi despre simetrie şi asimetrie, armonie, axele compoziţionale, 

centrul de greutate. 

8. Corecţiile optice în compoziţii şi aplicaţiile lor. 

9. Particularităţi ale compoziţiei în spaţiul interior şi exterior. 

Bibliografia minimă: 

1. Arnheim R., 2012 - Forţa centrului vizual, Un studiu al compoziţiei în 

artele vizuale, Ed. POLIROM, Iasi. 

2. Iliescu Ana Felicia, 2014 - Istoria artei grădinilor, Ed. CERES, Bucureşti. 

3. Zumthor P., 2006 - Thinking Architecture, Birkhauser, Basel. 

 

12. Îmbunătăţiri funciare / Land Improvement 
Codul disciplinei: H.P.D.212 

Număr ore curs/lucrări practice 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al IV-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: matematică, topografie, 

pedologie, agrometeorologie, agrochimie, maşini horticole.  
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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 minimă: 

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. 

 

13. Educaţie fizică / Physical education 
Codul disciplinei: H.P.C.111 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. III (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

 

 

14. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.P.D/S.214 

Număr ore curs/lucrări practice: 100 ore 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: pedologie, proiectare 

peisagistică, iniţiere în horticultură 

Principalele capitole: 

Pedologie: cartarea solului în teren; recunoaşterea şi descrierea profilului de sol; 

recoltarea probelor de sol în vederea analizelor de laborator; descrierea unor tipuri de sol; 

studiul unor proprietăţi ale solului în teren. 

Peisagistică: analiza unui sit existent; proiectarea detaliată a unor elemente şi 

combinaţii peisagistice; schiţarea unor compoziţii peisagere;  

Iniţiere în horticultură: lucrări de întreţinere în spaţiile verzi; înfiinţarea şi 

întreţinerea culturilor floricole, lucrări în pepiniera dendrologică, lucrăriîn plantaţiile 

viticole şi pomicole; înfiinţarea şi întreţinerea culturilor legumicole. 
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DISCIPLINE OPŢIONALE 

15. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.P.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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. 

2. Sintaxa textelor ştiinţifice. 

3. Topica textelor ştiinţifice. 

4. Aplicaţii practice pe texte de botanică, legumicultură, pomicultură, 

floricultură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător, arhitectură peisageră. 

Bibliografie minimă: 

1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru horticultori. Ed. Moldova, Iaşi. 

2. Paidos C., 1992-1993 - English grammar: theory and practice. Inst. European, Iaşi. 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.P.C. 214 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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. 

3. Noţiuni de tehnica traducerii. 

4. Elemente de sintaxă: sintaxa propoziţiei. 

Bibliografie minimă: 

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. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 
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Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 

1. Elemente de morfologie. 

2. Elemente de sintaxa.  

3. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază. 

4. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic horticol german. 

5. Noţiuni de tehnica traducerii. Dicţionarul de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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 aprofundarea şi 

perfecţionarea unor noţiuni de: sintaxa textului ştiinţific; sintaxa frazei; construcţii sintactice; 

ordinea cuvintelor în propoziţie şi fraza; noţiuni de tehnica traducerii. 

Bibliografie minimă: 

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. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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. 
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Bibliografie minimă: 

1. Moraru Maria, 1986 – Limba rusă pentru studenţii facultăţilor de 

Agricultură şi Horticultură, anul I şi II, Iaşi. 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

16. Pedagogie II / Pedagogy II 
Codul disciplinei: A.A.C.216 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Pedagogia - ştiinţa integrativă a educaţiei. 

2. Educabilitatea. Factorii devenirii fiinţei umane. 

3. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora. 

4. Reforma sistemului de învăţământ în condiţiile unei societăţi democratice. 

5. Procesul de învăţământ. Obiectivele educaţionale. 

6. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului. 

Bibliografie minimă: 

1. Cristea S. şi colab., 2006 - Curriculum pedagogic. EDP, Bucureşti. 

2. Stanciu M., 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
 

17. Didactica specialităţii / Speciality didactics 
Codul disciplinei: A.A.C.217 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Metodica predării disciplinelor tehnice 

2. Obiecive pedagogice generale 

3. Sistemul metodelor de învăţământ 

4. Metode de comunicare 

5. Evaluarea didactică. 

Bibliografie minimă: 

1. Atkinson L. Rita, Atkinson C.R., Smith E.E., Bem J.D., 2002 - Introducere în 

didactică. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

2. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei. Ed. Performantica, Iaşi. 
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ANUL III 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

 

1. Arboricultură ornamentală / Ornamental dendrology 
Codul disciplinei: H.P.D.301 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologia plantelor, ecologie. 

Principalele capitole: 

1. Arbori foioşi. 

2. Arbuşti foioşi. 

3. Trandafirii. 

4. Subarbuşti. 

Bibliografie minimă: 

1. Iliescu Ana-Felicia, 2002 – Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed. 

CERES, Bucureşti. 

2. Sandu Tatiana, 2009 – Arboricultă ornamentală, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 

 

2. Arhitectură peisageră / Landscape architecture 
Codul disciplinei: H.P.O.302 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: proiectare peisagistică, 

reprezentări, amenajarea teritoriului şi urbanism, istoria artei grădinilor. 

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.  

9. Spaţiile verzi din cimitire. 

10. Spaţiile verzi din centrele populate. 



 99 

12. Grădinile individuale.  

13. Pădurile parcuri. 

14. Sistematizarea pe verticală a lucrărilor de spaţii verzi.  

Bibliografie minimă: 

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: 

- curs - 70 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 42 ore 

sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 70 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.), 42 ore sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 10 (5+5) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologia plantelor, 

protecţia plantelor. 

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 minimă: 

1. Chelariu Elena-Liliana, 2015 – Floricultură - plante de apartament. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2001 – Floricultură. Îndrumător 

de lucrări practice. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. 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:  

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: compoziţia şi studiul formei, proiectare 
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peisagistică, reprezentări, amenajarea teritoriului şi urbanism, istoria artei grădinilor 

Principalele capitole: 

1. Incursiune în istoria designului peisager. 

2. Funcţii şi funcţionalitate. 

3. Compoziţia în design-ul peisager. 

4. Design-ul terenului. 

5. Design-ul apei. 

6. Design-ul vegetaţiei. 

7. Design-ul mobilierului urban. 

8. Efectele în design-ul peisager. 

Bibliografia minimă: 

1. Claire Marie, 2008 - Grădini ingenioase - 60 de planuri uşor de realizat, 

Ed. House of Guides, Bucureşti. 

2. Dascălu Doina Mira, 2006 - Peisagistica: o posibilă terapie pentru 

problemele mileniului al III-lea. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi. 

3. Iurov C., 2006 - Arhitectura ambianţelor, Ed. Capitel, Bucureşti. 

 

5. Proiectare asistată de calculator / Computer Aided Design 
Codul disciplinei: H.P.C.305 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 42 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect 

Număr credite acumulate: 6 (3+3) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: informatică, proiectare 

peisagistică, reprezentări. 

Principalele capitole ale disciplinei: 
1. Introducere in proiectarea peisagera. Pachetul Total 3D Landscape Design. 

2. Moduri de lucru. Structura interfetei 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. 

Bibliografia minimă: 

1. Beall M.E., Fulmer H., 1999 - AutoCAD 14. Fundamente. Ed. Teora. 

2. ***, 2002 - Landscape design. User’s Guide. 
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6. Peluze în parcuri şi grădini / Lawns in parks and gardens 
Codul disciplinei: H.P.S.306 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, ecologie şi protecţia 

mediului, proiectare peisagistică, amenajarea teritoriului şi urbanism. 

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. 

Bibliografia minimă: 

1. Courtier Jane, 2002 – Totul despre îngrijirea gazonului. Ed. Aquila’93. 

2. Moisuc Al., Sărăţeanu Veronica, 2008 – Gazonul. Ed. Agroprint, Timişoara. 

3. Muja S., 1994 – Dezvoltarea spaţiilor verzi. Ed. CERES, Bucureşti. 

 

7. Materiale şi construcţii în peisagistică / 

Materials and constructions in landscape arhitecture 
Codul disciplinei: H.P.S.207 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: topografie, îmbunătăţiri 

funciare, reprezentari, compoziţia şi studiul formei, proiectare peisagistică. 

Principalele capitole: 

1. Materiale de construcţii. Clasificări, tehnici şi tehnologii de punere în operă.  

2. Elementele morfologice ale peisagisticii; folosirea lor în amenajările publice 

şi private.  

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. 
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7. Bazine decorative şi alte amenajări ale apelor. 

8. Construcţii peisagistice utilitare, decorative şi multifuncţionale folosite în 

spaţiile publice. 

Bibliografia minimă: 

1. Brookes J., 2006 - Small Garden, DK Publishing, New York. 

2. Ciornei Al., 2006 - Ingineria cladirilor, Editura Junimea, Iaşi. 

3. Hessayon D.C., 2005 - Expert în amenajarea propriei grădini, Ed. Bic All, 

Bucureşti. 

 

8. Pomicultură şi Viticultură/ Fruit tree growing and Viticulture 
Codul disciplinei: H.P.D.308 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.), 28 ore 

sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 

săpt.), 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 6 (3+3) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologia plantelor, 

pedologie, agrochimie, fitopatologie, entomologie. 

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 arbiştilor 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. 

Bibliografia minimă: 

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. 
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9. Legumicultură / Vegetable growing 
Codul disciplinei: H.P.D.309 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 3 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: botanică, fiziologia plantelor, 

pedologie, agrochimie, fitopatologie, entomologie. 

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. 

Bibliografia minimă: 

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. Ameliorare / Plants Breeding 
Codul disciplinei: H.P.D.310 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 4 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: fiziologia, botanică, 

arboricultură ornamentală, floricultură. 

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. 
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Bibliografie minimă: 

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.D./S.311 

Număr ore curs/lucrări practice: 100 ore  

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu. 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: arboricultură 

ornamentală, floricultură, arhitectura peisajului, proiectare peisagistică. 

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. Contabilitate / Accountancy 
Codul disciplinei: H.P.C.312 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 3 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: matematica. 

Principalele capitole:  
1. Bilanţul contabil. 

2. Contul contabil. 

3. Mijloacele de lucru ale contabilităţii. 

4. Inventarierea. 

5. Contabilitatea activelor imobilizate. 

6. Contabilitatea activelor circulante. 
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7. Contabilitatea cheltuielilor. 

8. Calcularea costurilor de producţie.  

9. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor economico-financiare. 

10. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar. 

Bibliografie minimă: 

1. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2003 – Contabilitate şi analiză economico-

fiannciară. Caiet de lucrări practice, Iaşi. 

2. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, 2005 – Contabilitate. Noţiuni de bază. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

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. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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. 

2. Fruit Growing. 

3. Flowers. 

4. Using plants in the landscape. 

Bibliografie minimă: 

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: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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. 

3. Limbaje de specialitate. 

4. Formarea terminologiei. 

5. Noţiuni de tehnica traducerii. 
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6. Elemente de sintaxă: sintaxa frazei. 

7. Felurile propoziţiilor în frază. Propoziţii coordonate şi  propoziţii subordonate. 

8. Exprimarea cauzei, consecinţei, scopului, timpului şi opoziţiei. 

9. Exprimarea condiţiei şi a ipotezei.  

Bibliografie minimă: 

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: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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. 

6. Formarea terminologiei (derivarea, compunerea). 

7. Tehnici de traducere. Dicţionarul de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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. 

2. Elemente de morfologie. 

3. Elemente de sintaxa: Propoziţia principală şi subordonată. 

4. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a vocabularului general. 

Bibliografie minimă: 

1. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbită, Ed. Teora. 
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Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.P.C. 314 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care: 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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 minimă: 
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. Practică pedagogică / Pedagogical practical training 
Codul disciplinei: A.A.C.316 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar 84 ore, din care: 42 ore sem. al V-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 42 ore 

sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 

1. Cunoaşterea unităţii şcolare  

2. Plan cadru de învăţământ. Programă şcolară  

3. Întocmirea documentelor de planificare  

4. Cunoaşterea conţinuturilor  

5. Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate  

6. Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor didactice educative  

7. Elaborare portofoliu de practică  

Bibliografie minimă: 
1. Brezuleanu Carmen, 2001 – Metodica predării – învăţării specialităţilor 

agronomice. Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Brezuleanu Carmen, 2004 – Caiet de practică pedagogică. Ed. Ass, Iaşi. 
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ANUL IV 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Artă florală şi bonsai / Art of flower arrangement and bonsai 
Codul disciplinei: H.P.S.401 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore sem. 

al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 8 (4+4) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: floricultură, arboricultură 

ornamentală, compoziţia şi studiul formei, fiziologia plantelor. 

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. 

8. Stilurile în arta bonsai. 

9. Tehnologia producerii materialului vegetal pentru arta bonsai. 

10. Lucrări de formare şi întreţinere a plantelor dirijate sub formă de bonsai. 

11. Bonsaii în România. 

Bibliografia minimală obligatorie: 

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. 
3. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 - Floricultură. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

4. Şelaru Elena, 2004 – Arta florală. Ed. CERES, Bucureşti. 

5. Tomlinson H., 2004 – The Complete Book of Bonsai. D.K., London. 

 

2. Peisagistică teritorială şi urbană/ Territorial and urban landscape 

architecture 
Codul disciplinei: H.P.O.402 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect 
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Număr credite acumulate: 5 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: amenajarea teritoriului şi 

urbanism, design peisager, reprezentări, arhitectura peisageră, proiectare peisagistică. 

Principalele capitole: 

1. Elemente de istorie a peisagisticii urbane şi teritoriale. 

2. Amenajările teritoriale şi urbanistice. 

3. Probleme de proiectare urbanistică. 

4. Proiecte de amenajare teritorială. 

5. Funcţii şi atribute ale amenajărilor peisagere urbane şi teritoriale. 

6. Caracteristici ale spaţiilor amenajate peisagistic în oraşe şi în teritoriu. 

7. Rolul peisagisticii urbane şi teritoriale în protecţia şi conservarea mediului. 

8. Legislaţie. Aplicarea legilor în  proiectarea peisagistică. 

Bibliografia minimă: 

1. Dascălu Doina Mira, 2006 - Mediul înconjurător şi evoluţia aşezărilor 

umane-interferenţe. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi. 

2. Gheorghiu T. O., 2002 - Locuire şi Neaşezare, Ed. Paideia, Bucureşti. 

3. Iurov C., 2006 - Arhitectura ambianţelor, Ed. Capitel, Bucureşti. 
 

3. Tehnica lucrărilor peisagistice /  

Technics of landscape arhitecture works 
Codul disciplinei: H.P.S.403 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 24 ore, din care: 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 ore 

sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt.x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr credite acumulate: 7 (3+4) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: arboricultură, floricultură, 

peluze, proiectare peisagistică, materiale şi construcţii în peisagistică, design peisager. 

Principalele capitole ale disciplinei: 

1. Proiectarea peisageră şi organizarea lucrărilor peisagere. 

2. Prezentarea şi analiza generală a lucrărilor peisagere existente în diversele 

tipuri de amenajări 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. 

Bibliografia minimă: 
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. 
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4. Restaurare şi reabilitare peisagistică / 

Landscape restoration and rehabilitation 
Codul disciplinei: H.P.S.404 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 48 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt.x 14 

săpt.); 

- proiect - 20 ore, din care: 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt.x 10 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen, proiect 

Număr credite acumulate: 9 (5+4) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: Istoria artei parcurilor şi 

grădinilor, materiale şi construcţii în peisagistică, compoziţia şi studiul formei, 

proiectare peisagistică. 

Principalele capitole ale disciplinei: 

1. Istoria restaurărilor arhitecturale şi urbane şi relaţia cu restaurarea peisageră. 

2. Restaurare-conservare-reabilitare. 

3. Valori patrimoniale. 

4. Restaurarea peisageră a centrelor istorice ale oraşelor. 

5. Restaurarea peisageră în zonele de locuit. 

6. Restaurarea peisageră a zonelor industriale degradate şi a periferiilor urbane. 

7. Rolul restaurărilor peisagere în protecţia şi conservarea mediului urban.  

8. Legislaţie. Aplicarea legilor în restaurarea peisagistică. 

Bibliografia minimală obligatorie: 

1. Choay Francoise, 1998 - Alegoria patrimoniului. Ed. Simetria, Bucureşti. 

2. Dascălu Doina Mira, 2006 - Mediul înconjurător şi evoluţia aşezărilor 

umane-interferenţe. Ed. Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iaşi. 

 

5. Terasamente, drumuri şi reţele edilitare / 

 Terrasements, roads and edilitar networks 
Codul disciplinei: H.P.S.405 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 34 ore, din care: 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 20 ore 

sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 34 ore, din care: 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 

săpt.); 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: examen 

Număr credite acumulate: 6 (2+4) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: materiale şi construcţii în 

peisagistică, design în peisagistică, topografie, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

geometrie descriptivă şi perspectivă. 
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Principalele capitole ale disciplinei: 

1. Lucrări de terasamente. 

2. Lucrări de sistematizare verticală. 

3. Drumuri. 

4. Dimensionarea sistemelor rutiere. 

5. Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. 

6. Reţele edilitare. 

7. Sursele de apă; captarea apei din diferite surse. Staţii de tratare a apei. 

8. Înmagazinarea apei. 

9. Sisteme de colectare a apelor uzate şi meteorice. 

10. Staţii de epurare a apelor reziduale uzate. 

11. Reţele de canalizare. 

Bibliografia minimală obligatorie: 

1. Dorobanţu S., 1989 – Drumuri. Calcul şi proiectare. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

2. Sofronie Eugenia, Secu Al., 1996 – Construcţii agricole. UAI Iaşi. 

 

6. Gestionarea amenajărilor peisagistice/  

Basic material and business data for landscape projects 
Codul disciplinei: H.P.O.406 

Număr ore curs/lucrări practice:  
- curs - 20 ore, din care: 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice – 20 ore, din care: 20 ore sem. al VIII-lea (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: disciplinele de 

specialitate peisagistică, contabilitate, marketing şi management. 

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 minimă:  

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, 

USAMV, Bucureşti. 
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7. Proiectare asistată de calculator / Computer Aided Design 
Codul disciplinei: H.P.C.407 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 24 ore, din care: 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.), 10 ore 

sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 24 ore, din care: 14 ore sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.), 10 ore 

sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Evaluarea cunoştinţelor: colocviu, proiect 

Număr credite acumulate: 6 (4+2) 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: informatică, proiectare 

peisagistică, reprezentări. 

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 peisagistica. 

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. 

Bibliografia minimă: 

1. Beall M.E., Fulmer H., 1999 - AutoCAD 14. Fundamente. Ed. Teora. 

2. ***, 1996 - Utilizare MS Office pentru WINDOWS. Ed. Teora. 

3.***, 2002 - Landscape design. User’s Guide. 

 

8. Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice/ 

Plant composition in landscape design 
Codul disciplinei: H.P.O.408 

Număr ore curs/lucrări practice:  
- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. X 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunostintelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: disciplinele de specialitate. 

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. 
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6. Utilizarea gazonului în amenajările peisagistice. 

7. Compunerea spaţiului şi distribuţia plantelor în amenajări peisagistice. 

Bibliografie minimă: 
1. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 - Floricultură. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 

2. Dumitraş Adelina, Zaharia D., Singureanu V., Sabo Georgeta, 2008 – Principii 

generale de proiectare şi amenajare a spaţiilor verzi, Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca. 

3. Iliescu Ana-Felicia, 2002 - Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali. Ed. 

CERES, Bucureşti. 

 

9. Management / Management 
Codul disciplinei: H.P.D.409 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. al VII-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- proiect - 14 ore, din care: 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu, proiect. 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: economie politică. 

Principalele capitole: 

1. Management – concept, conţinut. 

2. Structurile organizatorice din horticultură. 

3. Managementul strategic al exploataţiilor horticole. 

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 minimă: 

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. 

 

10. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.P.D./S.410 

Număr ore curs/lucrări practice: 100 ore  

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu. 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

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. 
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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 
 

11. Marketing / Agrarian Marketing 
Codul disciplinei: H.P.D.411 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- curs - 30 ore, din care: 30 ore sem. al VIII-lea (3 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 10 ore, din care: 10 ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt.x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, informatică. 

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. 

6. Distribuţia produselor horticole. 

7. Promovarea produselor horticole. 

Bibliografie minimă:  
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. 
 

DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

12. Limbi străine  

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.P.C.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 

1. Limbajul economic. 
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2. Globalizarea schimburilor comerciale. 

3. Diviziunea internaţională a muncii. 

4. Explozia telecomunicaţiilor. 

5. Globalizarea pieţelor financiare. 

6. Întreprinderile şi globalizarea. 

7. Probleme ecologice. 

8. Marcheting şi distribuţie. 

9. Export – import. 

10. Bursa. 

Bibliografie minimă: 

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.P.C.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 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 în limba franceză adecvate 

profilului-legumicultură, pomologie, œnologie, marketing. 

2. Sintaxa textelor ştiinţifice. 

3. Natura frazei şi ordinea cuvintelor. 

4. Limbaje de specialitate. 

5. Formarea terminologiei. 

6. Noţiuni de tehnica traducerii. 

7. Articulatorii discursului (articulatorii cronologici, articulatorii logici) 

8. Nivelurile de limbaj. 

Bibliografie minimă: 

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.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 
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Principalele capitole: 

1. Sintaxa frazei. Subordonarea. 

2. Constructii sintactice: infinitivale, participiale, atributul dezvoltat. 

3. Sintaxa textului ştiinţific. Particularităţi  

4. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază. 

5. Limbaje de specialitate: limbajul tehnic agricol. 

6. Formarea terminologiei (derivarea, compunerea). 

7. Tehnici de traducere. Dicţionarul de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

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.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

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 minimă: 

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. 

3. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 
Contacto. Houghton Mifflin Company, Boston. 

 

Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.P.C.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 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 adecvate profilului. 

2. Particularitãţi 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). 

Bibliografie minimă: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

4.3. Specializarea INGINERIA MEDIULUI 
 

ANUL I 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

1. Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială / 

 Linear algebra, analytical and differential geometry 
Codul disciplinei: H.M.F.101 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematica liceu. 

Principalele capitole: 
1.Spaţii vectoriale. 

2. Transformări liniare. 

4. Spaţii vectoriale euclidiene. 

5. Curbe plane. 

6. Geometria diferenţială a curbelor în plan şi în spaţiu. 
7. Geometria diferenţială a suprafeţelor din spaţiu. 

8. Cuadrice. 

Bibliografie minimă: 

1. Burdujan I., 2001 - Capitole de Matematici aplicate - pentru biologi, Ed. 

Vasiliana'98, Iaşi. 

2. Burdujan I., 2001 - Elemente de matematici cu aplicaţii în biologie, Ed. 

Vasiliana'98, Iaşi. 

3. Burdujan I., 2002 - Matematici cu aplicaţii în biologie. Ed. PIM, Iaşi. 

4. Răileanu L., 2005 - Prin algebră spre geometrie, Ed. Alexandru Miller, Iaşi. 

 

2. Analiză matematică/ Mathematic analysis 
Codul disciplinei: H.M.F.102 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică liceu. 

Principalele capitole: 
1.Funcţii reale de o variabilă reală.  
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2. Calcul diferenţial. 

3. Calcul integral  

4. Funcţii de mai multe variabile. 

5. Serii numerice. Serii de funcţii. 

6. Ecuaţii diferenţiale 

Bibliografie minimă: 

1. Aldea Florica, 2006 - Matematici aplicate în ştiintele agricole şi silvice. Ed. 

Risoprint, Cluj Napoca. 

2. Bunu I. şi colab, 2012 - Matematici economice, Departamentul Editorial 

Poligrafic al Academiei de Studii Economice a Moldovei, Chişinău. 

3. Burdujan I., 2006 - Elemente de algebră cu aplicaţii în biologie, Ed. Pim, Iaşi. 

4. Chiruţă C., 2015 - Elemente de analiză matematică pentru specializări 

agronomice, USAMV Iaşi. 

 

3. Statistică matematică / Mathematic statistics 
Codul disciplinei: H.M.F.103 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică liceu. 

Principalele capitole: 
1.Câmp de evenimente. 

2. Câmp de probabilitate. 

3. Variabile aleatoare. 

4. Serii statistice. 

5. Teoria selecţiei. 

6. Estimarea parametrilor. 

7. Teoria selecţiei. 

8. Teoria estimaţiei. 

9. Verificarea ipotezelor statistice. 

Bibliografie minimă: 

1. Blaga P., 2002 - Statistica prin Matlab. Presa universitară clujeană, Cluj-

Napoca. 

2. Burdujan I., 2001 - Elemente de matematici cu aplicaţii în biologie, 

Ed.Vasiliana'98, Iaşi. 

3. Micula Măria, 1997 - Matematici aplicate în agronomie, Ed. Transilvania 

Press, Cluj-Napoca. 

4. Nenciu Elena, 1984 - Teoria probabilităţilor şi statistica matematica. Ed. 

Univ. Al. I. Cuza, Iaşi. 
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4. Informatică aplicată / Applied informatics 
Codul disciplinei: H.M.F.104 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore,  din care: 14 ore sem. I (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II (1 

oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. I (2 oră/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: 7 (4+3) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică 

Principalele capitole: 
1. Crearea şi editarea foilor de calcul Excel. Noţiuni de bază privind structura. 

2. Editarea, punerea la punct a foii de calcul. 

3. Formatări. 

4. Grafice. 

5. Utilizarea funcţiilor predefinite. 

6. Prelucrarea listelor. 

7. Microsoft Excel. 

8. Date şi baze de date. 

9. Exploatarea unei b.d. relaţionale. 

10. Proiectarea unei structuri de b.d. relaţională. 

Bibliografie minimă: 

1. Călin M., 2001 – Informatica, vol I. Bazele utilizării calculatoarelor. Ed. 

Sakura, Iaşi. 

2. Călin M. , 2009 – Elemente de tehnologie a bazelor de date. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 
 

5. Fizică / Physics 
Codul disciplinei: H.M.F.105 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care 28 ore sem. I (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 ore sem. II (1 

oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care 14 ore sem. I (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 

ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen; colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 (4+2) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: biologie, matematică 

Principalele capitole: 
1. Sistem de referinţă. 

2. Cinematica, viteza, acceleraţia. 

3. Legile dinamicii. 

4. Lucrul mecanic şi puterea mecanică. 
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5. Oscilaţii şi unde mecanice.  

6. Dinamica lichidelor şi legile dinamicii lichidelor.  

7. Electrostatica. Legea lui Gauss. 

8. Electrocinetica:curentul electric continuu. 

9. Circuite de current alternative. Generatoare de current alternativ. 

10. Unde electromagnetice. 

11. Optica geometrica: reflexia şi refractia, absorbţia, dispersia. 

12. Dispozitive optice. 

13. Interferenţa luminii şi aplicaţii. 

14. Difracţia luminii. Reţeaua de difracţie. Polarizarea luminii. 

15. Dispersia luminii. Spectroscopul, spectofotometrul. 

16. Absorbţia luminii. Fotocolorimetrul. Optica fotonică. 

Bibliografie minimă: 

1. Oancea Servilia, 2009 - Lucrari practice de fizica si biofizica, Ed. PIM, Iaşi. 

2. Oancea Servilia, Cazacu Ana, 2015 - Probleme rezolvate de fizică, Ed. PIM, Iaşi. 

 

6. Chimie generală / General Chemistry 
Codul disciplinei: H.M.F.106 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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; colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (4+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie, fizică. 

Principalele capitole: 
1.Structura atomului 

2. Structura sistemului periodic. Legături chimice  

3.Reacţia chimică 

4.Sisteme disperse omogene 

5.Elemente şi combinaţii 

6. Termodinamică chimică 

7. Cinetică chimică  

8. Sisteme disperse omogene 

10.Electrochimie 

11.Fenomene interfazice  

12.Sisteme disperse eterogene 

13.Sisteme microeterogene  

Bibliografie minimă: 

1. Trofin Alina, 2005 – Chimie anorganică, Curs. Ed. PIM, Iaşi. 

2. Trofin Alina, 2011 – Chimie fizică şi coloidală, Curs. Ed. PIM, Iaşi 
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7. Climatologie şi agrometeorologie / Climatology and 

agrometeorology 
Codul disciplinei: H.M.D.107 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore,  din care: 28 ore sem. I (2 ore/săpt.x14săpt.); 14 ore sem. II (1 

oră/săpt.x14săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 28 ore sem. I (2 oră/săpt. x 14 săpt); 14 

ore sem. II (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 (4+2) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, biologie, 

matematică, geografie fizică studiate în liceu, la nivel mediu de dificultate. 

Principalele capitole: 
1. Climatologia şi agrometeorologia. 

2. Atmosfera terestra. Radiaţia solară, terestră şi atmosferica. 

3. Circulaţia generală a atmosferei. 

4. Temperatura solului şi aerului. Umiditatea aerului. Vânturile. 

5. Produse primare de condensare a vaporilor. Ceaţa şi norii.  

6. Precipitaţiile.  

7. Presiunea atmosferică şi formele barice. 

8.Vânturile şi clasificarea lor. 

9. Efectele fenomenelor atmosferice asupra mediului. 

10. Elemente de sinoptică. 

11. Factorii genetici ai climei.  

12.Clasificarea climatelor după Koppen. 

13.Climatele din Europa şi caracterizarea lor. 

14.Climatele din Romania şi caracterizarea lor. 

15. Microclima. Fitoclima. Clima artificială. 

Bibliografie minimă: 

1. Oancea Servilia, 2001 – Agrometeorologia. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Oancea Servilia, Motrescu Iuliana, 2007 - Observarea şi înregistrarea 

principalelor elemente meteorologice, Ed. Performantica, Iaşi. 

3. Oancea Servilia, 2010 - Despre atmosfera, vreme şi climă, Ed. PIM, Iaşi. 

 

8. Botanică / Botany 
Codul disciplinei: H.M.S.108 

Număr ore curs/lucrări practice: 

-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: 3 
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Principalele capitole: 
1. Celula vegetală. 

2.Ţesuturile vegetale. 

2. Organele vegetative ale plantelor. 

2. Organele generative ale plantelor. 

3. Sistematica plantelor. 

Bibliografie minimă: 

1. Niţă Mihaela, Rugină Rodica, Ivănescu Lăcrămioara, Costică Naela, 

Toma C., 2003 - Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi 

2. Sîrbu C., Paraschiv Nicoleta-Luminiţa, 2005 – Botanică sistematică. Ed. 

Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

9. Ecofiziologie / Ecophysiology 
Codul disciplinei: H.M.S.109 

Număr ore curs/lucrări practice: 

-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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Principalele capitole: 
1. Introducere în fiziologia plantelor. 

2. Fiziologia celulei vegetale. 

3. Regimul de apă al plantelor. 

4. Nutriţia minerală a plantelor. 

5. Fotosinteza. 

7. Transformarea, circulaţia şi depunerea substanţelor organice. 

8. Respiraţia plantelor. 

9. Creşterea plantelor. 

10. Dezvoltarea plantelor. 

Bibliografie minimă: 

1. Jităreanu Carmenica Doina, 2002 - Fiziologie vegetală. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 

2. Jităreanu Carmenica Doina, 2007 – Fiziologia plantelor. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi.  

 

10. Ecologie generală / General ecology 
Codul disciplinei: H.M.D.110 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 
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Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: biologie, geografie fizică. 

Principalele capitole: 
1. Ecologia ca ştiinţă biologică. 

2. Ecosistemul. 

3. Organismele şi mediul de viaţă. 

4. Ecosistemul agricol. 

5. Elemente de ecologie urbană. 

6. Acţiunea negativă a omului în ecosisteme. 

7. Gospodărirea resurselor naturale. Dezvoltarea durabilă. 

Bibliografie minimă: 

1. Şchiopu D., Vîntu V., 2002 - Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Toma Liana Doina, 2009 – Ecologie şi protecţia mediului. Ed. PIM, Iaşi 

3. Vîntu V., 2004 – Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

11. Topografie, desen tehnic şi cadastru / 

Topography, technical drawing and cadastral survey 
Codul disciplinei: H.M.D.111 

Număr ore curs/lucrări practice:  

- 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: 5 (4 +1) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică, 

informatică. 

Principalele capitole: 
1. Noţiuni fundamentale. 

2. Instrumente şi aparate topografice. 

3. Ridicări planimetrice. 

4. Nivelmentul sau altimetria. 

5. Tahimetria clasică şi modernă. 

6. Elemente de desen cartografic. 

7. Nomenclatura hărţilor şi planurilor topografice. 

8. Cadastru tehnic şi publicitatea imobiliară. 

9. Cadastru calitativ pentru protecţia mediului 

10. Parcelări şi detaşări de suprafeţe în lucrările inginereşti 

Bibliografie minimă: 

1. Moca V., 2006 – Îndrumător pentru lucrări practice şi proiect de topografie-

cadastru. Fascicole, uz intern, USAMV, Iaşi. 

2. ***, 2001 – Norme tehnice pentru introducerea cadastrului general.  

ONCGC, Monitorul Oficial al României , anul XIII, nr. 744, partea a -II- a, Bucureşti. 
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12. Educaţie fizică / Physical education 
Codul disciplinei: H.M.C.112 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. I (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al II-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. Atletism 

2. Fitness-aerobic 

3. Baschet 

4. Volei (fotbal) 

Bibliografie minimă: 

1. Erdei Z.D., 1999 – Badminton, Cluj-Napoca. 

2. Grapă Fl., Mârza D., 2000 - Volei în învăţământ, Bacău. 

3. Gîrleanu D., 2002 - Lecţii pentru pregătirea atletică a sportivilor, Bucureşti. 
 

13. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.M.D.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 50 ore. 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie, 

climatologie şi agrometeorologie, topografie. 

Principalele capitole: Iniţiere în ingineria mediului; Ecologie. 

Bibliografie minimă: 

1. Mac I., 2003 - Ştiinţa mediului, Ed. Europontic, Cluj-Napoca. 

2. Mihăiescu R. , 2012 - Bazele ingineriei mediului, Ed. Europontic, Cluj-

Napoca. 

3. Mişca R., Ozunu A., 2006 - Introducere în ingineria mediului, Operaţii 

unitare, Ed. Presa Universitară Clujeană. 

4. Rojanschi V.L., Bran Florina, 2003 - Protecţia şi ingineria mediului, Ed. 

Economică, Bucureşti. 

 

DISCIPLINE OPŢIONALE 
 

14. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.M.C.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 
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Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2)  

Principalele capitole: 
1. History of environmental engineering  

2. Introduction to environmental engineering 

3. Ecology 

4. Environment 

Bibliografie minimă: 

1. Mihalache Roxana, 2012 -English for Specific Purposes. Uz universitar. 

2. Misztal Mariusz, 1994 - Test Your Vocabulary, Ed. Teora. 

3. ***, Extrase de texte în limba engleză, Universitatea A.I Cuza, Iaşi, uz intern. 

 

Limba franceză / French language  
Codul disciplinei: H.M.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 
1. Apa: elemente introductive de hidrogeologie 

2. Circuitul apei în natură 

3. Tratarea apelor reziduale 

4. Bolile hidrice 

5. Campanii de economisire a apei  

6. Noţiuni cu privire la legislaţia din domeniul utilizării apelor şi protecţia 

mediului înconjurător 

Bibliografie minimă: 

1. Beaux J.-F., 2011 - L'environnement, Nathan 

2. Paris Daniele, Foltete-Paris Bruno, 2009 - Environnement.com, CLE 

International. 

3. Petrea Elena şi colab., 2014 - Communiquer en FOS. Renforcement du 

français pour les étudiants, Ed. CIPA, Mons. 

 

Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.M.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Apa: elemente introductive de hidrogeologie 
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2. Circuitul apei în natură 

3. Tratarea apelor reziduale 

4. Campanii de economisire a apei 

Bibliografie minimă: 

1. Helbig, G., Buscha, J., 1984 - Deutsche Grammatik. Leipzig. Trad. O. 

Nicolae, 2000 Bucureşti. 

2. Nicolae O., 2001 - Gramatica contrastivă a limbii germane. Morfologia şi 

Sintaxa. Vol. 2, Iaşi. 
 

Limba spaniolă / Spanish language 
Codul disciplinei: H.M.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: 
Elemente de fonetică: pronunţia. Elemente de morfologie. Elemente de sintaxa: 

propoziţia principală şi subordonată. Exerciţii lexico-gramaticale şi de îmbogăţire a 

vocabularului general. 

Bibliografie minimă: 
1. Galvez D., N. Galvez, Infante Teresa, Lopez Isable, Montiel Amelia, 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.M.C.113 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 minimă: 
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de 

Agricultură şi Horticultură, anul I. Iaşi (lito). 
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DISCIPLINE FACULTATIVE 

 

15. Psihologia educaţiei / Psychology of education 
Codul disciplinei: A.A.C.114 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Repere psihogenetice ale dezvoltării psihice la vârstele şcolare.  

4. Învăţarea şcolară –perspectivă psihologică. 

5. Structura şi dinamica personalităţii elevilor. 

6. Perspective psihosociale în educaţie. 

Bibliografie minimă: 

1. Sălăvăstru Dorina, 2009 - Psihologia învăţării, Ed. Polirom, Iaşi. 

2. Stanciu M., 2005 - Elemente de psihologia educaţiei, Ed. Performantica, Iaşi. 

 

16. Pedagogie I / Pedagogy I 
Codul disciplinei: A.A.C.115 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Educabilitatea. Factorii devenirii fiinţei umane. 

2. Finalităţile educaţiei şi modalităţi de structurare a acestora. 

3. Reforma sistemului de învăţământ în condiţiile unei societăţi democratice. 

4. Procesul de învăţământ. 

5. Obiectivele educaţionale. Curriculumul şcolar şi conţinuturile învăţământului. 

Bibliografie minimă: 

1. Cucoş C. şi colab., 2008 - Psihopedagogie, Ed. Polirom, Iaşi. 

2. Stanciu M, 2003 - Introducere în pedagogie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, 

Iaşi. 
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ANUL II 
 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

 

1. Grafică asistată de calculator/ Computer aided graphics 
Codul disciplinei: H.M.F.201 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore,  din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 ore sem. IV 

(2 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt); 28 

ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen, colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (5+3) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematica nivel liceu. 

Principalele capitole: 
1. Introducere în AutoCAD. 

2. Crearea desenelor 2D. Concepte de bază. 

3. Crearea obiectelor de bază. 

4. Modul de lucru Object Snap. 

5. Manipularea obiectelor 2D. Modificarea comenzilor. 

6. Lucrul cu straturile (Layer-e). 

7. Editorul de texte. Blocuri şi atribute. 

10.Tehnici de cotare şi haşurare. 

11.Introducere în modelarea 3D. 

12.Fluxul de lucru în modelarea 3D. Editarea modelelor 3D. 

Bibliografie minimă: 

1. Braduţ M., 2006 - AutoCAD-ul în trei timpi, ghidul proiectării profesionale, 

Ed. POLIROM, Iaşi; 

2. Daniela D.M., Gaceu L., 2009 - Grafica asistată de calculator: aplicaţii 

2D, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov; 

3. Simion I., 2010 - AutoCAD 2010 pentru ingineri, Ed. Teora, Bucureşti. 

 

2. Geologie şi Pedologie / Geology and Pedology 
Codul disciplinei:H.M.D.202 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 56 ore, din care: 28 ore sem. III (2 oră/săpt. x 14 săpt), 28 ore sem. IV 

(2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 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, examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 (2+3) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, agrometeorologie. 
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Principalele capitole: 

1. Rocile magmatice, sedimentare şi sedimentare. 

2. Dezagregarea şi alterarea rocilor şi a mineralelor 

3. Mineralogie – procese mineralogenetice. 

4. Geneza magmelor, tipuri genetice de magme şi modul de manifestare: 

5. Factorii pedogenetici. 

6. Formarea şi alcătuirea solului.  

7. Proprietăţi solului: proprietăţi morfologice; proprietăţi fizice; proprietăţi chimice. 

8. Clasificarea solurilor şi cadrul natural de formare a acestora în România. 

Bibliografie minimă: 

1. Filipov F., Lupaşcu Ghe., 2003 - Pedologie. Alcătuirea, geneza şi 

clasificarea solurilor. Ed. Terra Nostra, Iaşi. 

2. Filipov F., 2005 - Pedologie. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.  

3. Teodorescu-Soare E., 2012 - Pedologie - aplicaţii practice. Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 

 

3. Microbiologie şi Zoologie / Microbiology and Zoology 
Codul disciplinei: H.M.S.203 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.),14 ore sem. IV 

(1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 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: examen;  

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, chimie, 

agrochimie, pedologie, ecologie 

Principalele capitole: 

1. Caracterele generale ale virusurilor, bacteriilor şi ciupercilor. 

2. Caracterele generale ale algelor şi protozoarelor.  

3. Microbiologia solului.  

4. Influenţa factorilor ecologici asupra microorganismelor. 

5. Rolul microorganismelor în realizarea circuitelor biologice în natură. 

6. Biodegradarea si biodeteriorarea microbiană. 

7. Regnul Animalia – Metazoa. 

8. Deuterostomieni. 

Bibliografie minimă: 

1. Bădeanu Marinela, 2005 – Zoologie agricolă, Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Ulea E., Lipşa F.D., 2011 - Microbiologie, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 

3. Ulea E., Lipşa F.D., 2012 - Îndrumător practic de microbiologie, Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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4. Mecanică şi organe de maşini / Mechanics and machine 
Codul disciplinei: H.M.D.204 
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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică 

Principalele capitole: 

1. Elemente de statică, cinematică, dinamică. 

2. Noţiuni introductive de rezistenţa materialelor. 

3. Solicitări mecanice. 

4. Asamblări nedemontabile, demontabile, elastice. 

5. Organe pentru transmiterea mişcării de rotaţie. 

6. Organe pentru circulaţia şi reglarea circulaţiei fluidelor. 

7. Noţiuni de mecanisme. 

Bibliografie minimă: 

1. Buzdugan Gh., 1996 – Rezistenţa materialelor. Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti. 

2. Gafiţanu M.I. şi colab., 1981 – Organe de maşini vol. I. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

3. Gafiţanu M.I. şi colab., 1983 – Organe de maşini vol. II. Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 

 

5. Hidraulică şi mecanica fluidelor / Hydraulics and fluid mechanics 
Codul disciplinei: H.M.D.205 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 14 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: matematică, fizică 

Principalele capitole: 

1. Generalităţi; principalele proprietăţi ale fluidelor. Uleiuri hidraulice 

2. Statica fluidelor. Forte hidrostatice. Repausul relativ 

3. Dinamica fluidelor ideale. Ecuaţia lui Bernoulli. Teorema impulsului 

4. Pompe hidraulice 

5. Hidromotoare  

6. Elemente de comandă şi control a instalaţiilor hidraulice 

Bibliografie minimă: 

1. Roşca R., Vâlcu V., 2000 – Acţionări hidraulice şi hidropneumatice. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Tacă C., Păunescu Mihaela, 2009 – Acţionări hidraulice şi hidropneumatice. Ed. 

MatrixRom, Bucureşti. 
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6. Hidrologie şi hidrogeologie / Hydrology and hydrogeology 
Codul disciplinei: H. M.D. 206 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. III (2 oră/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. III (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Principalele capitole: 

1. Apa în natură.  

2. Hidrologia râurilor.  

3. Hidrometria apelor de suprafaţă. Apele subterane. Proprietăţile hidrogeologice ale 

rocilor. Straturile acvifere. 

4. Zonalitatea apelor freatice din România. 

5. Izvoarele. 

6. Proprietăţile hidrologice ale rocilor. 

Bibliografie minimă: 

1. Bică L., 2000 - Hidraulică urbană şi hidrologie, Ed. Matrix Rom, Bucureşti. 

2. Rusu I., 2007 - Hidrologie şi hidrogeologie (teorie şi lucrări practice), Ed. 

Alma Mater, Bacău.  

3. Sorocovschi V., 2002 - Hidrologia uscatului. Partea I şi II. Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 
 

7. Chimia mediului / Environmental chemistry 
Codul disciplinei: H. M.D. 207 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.),14 ore sem. IV 

(1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 56 ore, din care: 28 ore sem. III (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 28 

ore sem. IV (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu, examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 8 (5+3) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie generală, 

ecologie generală 

Principalele capitole: 

1. Chimia apei. 

2. Chimia solului. 

3. Chimia aerului. 

Bibliografie minimă: 

1. Afusoae Iulia, Savu Maria, Patraş Antoanela, 1996 – Chimie - lucr. 

practice. USAMV Iaşi 

2. Lupea Xenia Alfa şi colab, 2008 – Fundamente de chimia mediului. Ed. Did. Ped. 

3. Puscaş Eliza, 2005 - Chimia mediului, Ed. Pim Iaşi. 
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8. Fertilizanţi şi pesticide / Fertilizers and pesticides 
Codul disciplinei: H. M.S. 208 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 14 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. IV (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie generală 

Principalele capitole: 

1. Toxicitatea pesticidelor. 

2. Clasificarea produselor pesticide după grupa chimică la care aparţin. 

3. Fertilizanţii - definiţie, clasificare si mod de utilizare. 

4. Metode de utilizare ratională a pesticidelor şi principalele prevederi ale 

actelor normative privind protecţia mediului. 

5. Îngrăşăminte naturale. 

Bibliografie minimă: 

1. Nikonorow M., 1991 - Pesticide în lumina toxilogiei mediului, Ed. Ceres, Bucureşti. 

2. Perju T., 1995 – Entomologia agricolă, componentă a protecţiei integrate a 

agroecosistemelor. Ed. Ceres, Bucureşti. 

3. Roşca I. şi colab., 2011 – Tratat de entomologie generală şi specială. Ed. Alpha 

MDN, Buzău. 

 

9. Managementul sistemelor legumicole ecologice / Management of 

ecological vegetale systems 
Codul disciplinei: H. M.S. 209 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică şi 

fiziologie, ecologie generală 

Principalele capitole: 

1. Importanţa şi principiile legumiculturii ecologice 

2. Principiile sistemelor legumicole ecologice 

3. Baza tehnico-materială a producţiei în sistemul ecologic legumicol 

4. Particularităţile tehnologiei de cultivare a plantelor legumicole în sistem ecologic 

Bibliografie minimă: 

1. Munteanu N., Stoian L., Stoleru V., Fălticeanu Marcela, 2008 - Baze 

tehnologice ale legumiculturii ecologice, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Stoleru V., 2013 - Managementul sistemelor legumicole ecologice. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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10. Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale / 

Conservation and recovery of ornamental flora 
Codul disciplinei: H.M.S. 210 
Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. III (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 42 ore sem. III (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică, 

ecofiziologie, ecologie generală 

Principalele capitole: 

1. Importanţa conservării şi valorificării biodiversităţii florei ornamentale. 

2. Noţiuni privind biodiversitatea plantelor. 

3. Clasificarea plantelor în context ecologic şi decorativ. 

4. Noţiuni generale privind ecologia plantelor. 

5. Bazele biologice, tehnologice şi economice ale conservării „in situ” şi „ex 

situ” a plantelor cu potenţial ornamental. 

6. Valorificarea plantelor cu potenţial ornamental în scopul ameliorării calităţii mediului. 

7. Reacţia plantelor ornamentale la factorii poluanţi. 

8. Utilizarea plantelor ornamentale în acţiuni de bioremediere. 

Bibliografie minimă: 

1. Cristea M., 2006 – Biodiversitatea. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Draghia Lucia, Chelariu Elena-Liliana, 2011 – Floricultură. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

3. Maxim Aurel, 2009 - Conservarea biodiversităţii. USAMV Cluj Napoca. 

5. Oprea A., 2005 – Lista critică a plantelor vasculare din România. Ed. 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi 

 

11. Educaţie fizică / Physical education 
Codul disciplinei: H.P.C.111 

Număr ore lucrări practice: 28 ore din care: 14 ore sem. III (1 ore/săpt. x 14 săpt.); 14 oră 

sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.) 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 

1. Atletism 

2. Fitness-aerobic 

3. Baschet 

4. Volei (fotbal) 

Bibliografie minimă: 

1. Grapă Fl., Mârza D., 2000 - Volei în învăţământ, Bacău 

2. Gîrleanu D., 2002 - Lecţii pentru pregătirea atletică a sportivilor, Bucureşti 
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12. Practică/Practical training 
Codul disciplinei: H.M.D./S.212 

Număr ore curs/lucrări practice: 75 ore 
Evaluarea cunoştinţelor: colocviu 

Număr credite acumulate: 3 

Cerinţe de cunoaştere prealabilă a unor discipline: protecţia ecosistemelor, 

conservarea biodiversităţii 

Principalele capitole: 

1. Protecţia ecosistemelor 

2. Arii protejate şi conservarea biodiversităţii 

Bibliografie minimă: 

1. Cotiga C., 2008 -  Ecologie şi protecţia ecosistemelor. Ed. Sitech 

2. Cristea M., 2006 – Biodiversitatea. Ed. Ceres, Bucureşti 

3. Maxim A., 2009 - Conservarea biodiversităţii (curs pentru uzul studenţilor 

de la secţia de Ingineria şi protecţia mediului). USAMV Cluj Napoca. 

4. Sandu Tatiana, 2015 – Reconstrucţia ecologică a peisajelor. Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

DISCIPLINE OPŢIONALE 

 

13. Protecţia ecosistemelor / Ecosystems protection 
Codul disciplinei: H.M.S. 213 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Principalele capitole: 

1. Protecţia ecosistemelor 

2. Organizarea şi protecţia ecosistemelor în România 

3. Principalele ecosisteme existente pe Terra 

4. Poluarea mediului, a atmosferei, a apelor şi a solului 

Bibliografie minimă: 

1. Cotiga C., 2008 -  Ecologie şi protecţia ecosistemelor. Ed. Sitech. 

2. Roşca I. şi colab., 2011 –Tratat de entomologie generală şi specială. Ed. 

Alpha MDN, Buzău. 

3. Talmaciu M., 2003 - Protecţia plantelor – Entomologie. Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 
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14.Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.M.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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 botanică, legumicultură, pomicultură, 

planteornamentale, ecologie şi protecţia mediului înconjurător, arhitectură peisageră. 

Bibliografie minimă: 

1. Alexandrescu C., 1998 - Limba engleza pentru horticultori, Ed. Moldova, 

Iaşi 

2. Mihalache Roxana, 2012 - English for Specific Purposes. Uz universitar 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.M.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 (2+2) 

Principalele capitole: 
1. L’eau 

2. Le métier d’hydrogéologue 

3. Visite d’une usine de production d’eau potable 

4. Le traitement des eaux usées 

5. Les maladies hydriques 

6. L’air 

7. Les gaz à effet de serre 

8. Les économies d’énergie 

9. La relation sols-alimentation 

10. Le réchauffement climatique 

11. Les pesticides 

12. La biodiversité 

Bibliografie minimă: 

1. Paris Danièle, Foltète-Paris Bruno, 2009 - Environnement.com, Clé 

International. 

2. Petrea Elena et alii, 2014 - Communiquer en FOS. Renforcement du 

français pour les étudiants, Editions du CIPA, Mons. 
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Limba germană / German language 
Codul disciplinei: H.M.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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 şi sintaxa.  

2. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază. 

3. Limbaje de specialitate şi formarea terminologiei. 

Bibliografie minimă: 

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.M.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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 aprofundarea şi 

perfecţionarea unor noţiuni de: sintaxa textului ştiinţific; sintaxa frazei; construcţii sintactice; 

ordinea cuvintelor în propoziţie şi frază; noţiuni de tehnica traducerii. 

Bibliografie minimă: 

1. Duhăneanu C., Bălan Osiac Elena, 1994 - Limba spaniolă. vol.I şi II, Ed. Sylvi. 

2. Pablo Valencia, Weissenreider M., 1988 - En contacto. Houghton Miffin 

Company, Boston. 

 

Limba rusă / Russian language 
Codul disciplinei: H.M.C. 215 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al III-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al IV-lea (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 urmărite, cu accentul pe elemente de morfologie 
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specifice discursului ştiinţific şi tehnic; elemente de sintaxă; ordinea cuvintelor în propoziţie 

şi frază; limbaje de specialitate: formarea terminologiei; dicţionare de specialitate. 

Bibliografie minimă: 

1. Moraru Maria, 1978 – Limba rusă pentru studenţii institutelor agronomice, 

anului II, uz intern, Iaşi. 

2. Moraru Maria, 1986 – Limba rusă pentru studenţii facultăţilor de 

Agricultură şi Horticultură, anul I şi II, Iaşi. 
 

DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

15. Pedagogie II / Pedagogy II 
Codul disciplinei: A.A.C.216 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Normativitatea activităţii didactice. 

2. Strategii de predare-învăţare. 

3. Forme de organizare a procesului de învăţământ. 

4. Proiectarea activităţii didactice. 

5. Evaluarea în procesul de învăţământ. 

Bibliografie minimă: 

1. Cucoş C. şi colab., 2008 - Psihopedagogie, Ed. Polirom, Iaşi. 

2. Stanciu M., 2003 - Didactica postmodernă. Ed. Universităţii Suceava. 

 

16. Didactica specialităţii / Speciality didactics 
Codul disciplinei: A.A.C.217 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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. Metodica predării disciplinelor tehnice 

2. Sistemul metodelor de învăţământ şi metodele de comunicare 

3. Lecţia – forma principală de organizare a procesului de învăţământ 

Bibliografie minimă: 

1. Brezuleanu Carmen Olguţa, 2003 – Metodica predării învăţării specialităţilor 

agronomice. Didactica specialităţii, Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Cerchez N., 2005 – Didactica specialităţilor agricole. Ed. Polirom, Iaşi.  
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ANUL III 

 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Depozitarea şi reciclarea deşeurilor / Storageand waste recycling 

Codul disciplinei: H.M.S.301 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: management şi 

protecţia mediului. 

Principalele capitole: 
1. Managementul deşeurilor. 

2. Gestionarea deşeurilor la nivel naţional şi mondial. 

3. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor. 

4. Metode de tratare a deşeurilor. 

5. Reciclarea deşeurilor. 

Bibliografie minimă: 

1. Bold O. V., Mărăcineanu, 2003 - Managementul deşeurilor solide urbane, 

Ed. Tehnica, Bucureşti. 

2. **** Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor. 
 

2. Aparate şi sisteme de măsură şi control în protecţia mediului / 

Machinery and systems of measurement and control environment 
Codul disciplinei: H. M.S.302 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 14 ore, din care: 14 ore sem. V (1 oră/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 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 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică. 

Principalele capitole: 
1. Monitorizarea mediului. Noţiuni introductive. 

2. Noţiuni de metrologie. Calculul incertitudinilor. 

3. Aparate şi sisteme de măsurare a concentraţiei factorilor poluanţi din apă. 

4. Măsurarea concentraţiei noxelor din aer. Măsurarea continuă şi automată a 

parametrilor de mediu. 

Bibliografie minimă: 

1. Cucu M. şi colab. 1994 - Chimia sanitară a mediului, Ed. Medicală. 

2. Weiner R.F., Matthews R., 2003 - Environmental Engineering, Elsevier. 
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3. Tehnologii şi instalaţii pentru depoluare / Technologies and 

equipment for decontamination 
Codul disciplinei: H.M.S.303 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 (4 +1) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimia mediului, 

protecţia ecosistemelor, mecanică şi organe de maşini 

Principalele capitole: 
1. Poluarea şi poluanţii. 

2. Tehnologii şi procedee de depoluare. 

2. Tehnologii de depoluare a aerului. 

3. Instalaţii de epurarea a aerului. 

4. Tehnologii de depoluare a apei. 

5. Epurarea apelor uzate. 

6. Echipamente pentru epurarea apelor uzate. 

7. Tratarea nămolurilor. 

8. Tehnologii de depoluare a solului. 

9. Biotehnologii de depoluare a solului. 

Bibliografie minimă: 

1. Dima M. şi colab., 2013 – Bazele proiectării staţiilor de epurare, Ed. Alma 

Group Media/Print, Cluj Napoca. 

2. Dinu Ilinca, 2011 – Contribuţii la valorificarea nămolurilor organice ca 

îngrăşământ ecologic agricol, Ed. Politehnium, Iaşi. 

3. Lăzăroiu Gh., 2006 - Soluţii moderne de depoluare a aerului, Ed. AGIR, Bucureşti. 

 

4. Surse de radiaţii şi securitate nucleară / Sources of radiation and 

nuclear safety 
Codul disciplinei: H.M.D.304 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, ecologie 

generală, protecţia ecosistemelor 

Principalele capitole: 
1. Radioactivitatea naturală şi artificială. 
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2. Radioactivitate artificială. Teoria transmutaţiilor succesive. 

3. Măsurarea radiaţiilor nucleare. Măsuri de securitate nucleară. 

4. Studiu de caz: accidentul nuclear de la Chernobyl şi accidentul nuclear de la 

Fukushima. 

Bibliografie minimă: 

1. Marcu Gh., 1997 - Ïntroducere în radiochimie, Ed. Tehnica.  

2. Mihalcea I., 1997 - Elemente de chimie nucleară, Ed. ICPE. 

3. Stolz W., 2005 - Radioaktivität: Grundlagen-Messungen-Anwendungen, Teubner. 
 

5. Amenajarea şi gospodărirea resurselor de apă / Planning and 

management of water resources 
Codul disciplinei: H.M.D.305 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. V (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: hidrologie şi 

hidrogeologie, regularizări de râuri şi îndiguiri, hidraulică şi mecanica fluidelor 

Principalele capitole: 
1. Resursele de apă. 

2. Caracteristicile apelor. 

3. Elemente hidrologice în gospodarirea apelor. 

4. Bilanţul apei. 

5. Reglementari specifice ale utilizării apelor. 

6. Amenajări ale resurselor de apă. 

7. Organizarea şi gestionarea resurselor de apa în Romania. 

Bibliografie minimă: 

1. Amăriucăi M., 2000 - Gestionarea şi valorificarea resurselor atmosferei şi 

hidrosferei, Ed. Univ. “Al. I. Cuza“ Iaşi. 

2. Giurmă I., 2010 - Managementul integrat al apelor, Ed. Politehnicii, Iaşi 

3. Romanescu Gh., 2003 - Hidrologie generală, Ed. Terra Nostra, Iaşi. 
 

6. Regularizări de râuri şi îndiguiri / Regularization of rivers and 

dams 
Codul disciplinei: H.M.D.306 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.); 

- proiect: 14 ore, din care: 14 ore sem. VI (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen; proiect 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 
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Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: hidrologie şi 

hidrogeologie, hidraulică şi mecanica fluidelor 

Principalele capitole: 
1. Noţiuni generale privind regularizarea cursurilor de apă. 

2. Formaţiuni torenţiale. 

3. Aluviunile şi dinamica albiilor. 

4. Lucrări hidrotehnice de regularizare a cursurilor de apă. 

5. Lucrări de îndiguire. 

Bibliografie minimă: 

1. Giurmă I., 2006 - Solutii constructive pentru amenajarea formaţiunilor 

torenţiale, Ed. Performantica, Iaşi; 

2. Giurmă I., 2010 - Managementul integrat al apelor, Ed. Politehnicii, Iaşi; 

 

7. Poluarea apei şi solului / Water and soil pollution 
Codul disciplinei: H.M.S.307 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie generală, 

fertilizanţi şi pesticide, protecţia ecosistemelor 

Principalele capitole: 
1. Apa în lumea contemporană. 

2. Structura moleculei de apă şi principalele proprietăţi ale acesteia. 

3. Poluarea apei. 

4. Solul - component al ecosistemelor terestre. 

5. Degradarea şi poluarea solului. 

Bibliografie minimă: 

1. Blanco H., Rattan Lal, 2008 - Principles of Soil Conservation and 

Management. Ed. Springer Science & Business Media, Kansas. 

2. Sabău N. C., Domuţa C., Berchez O., 2002 - Geneza, Degradarea şi 

Poluarea Solului. Ed. Universităţii din Oradea. 
 

8. Ecopratologie / Ecopratologie 
Codul disciplinei: H.M.S.308 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 
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Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: botanică şi 

fiziologie, ecologie generală, protecţia ecosistemelor. 

Principalele capitole: 
1. Ecopratologia pe plan mondial şi în ţara noastră. 

2. Vegetaţia pajiştilor permanente. 

3. Ecosisteme preriale din România.  

4. Categorii de intervenţii antropice în ecosistemul prerial. 

5. Reabilitarea pajiştilor permanente degradate. 

6. Gestionarea ecosistemului praticol. 

Bibliografie minimă: 

1. Moisuc Al., Drăgan D. 2002 – Cultura plantelor furajere. Ed. Orizonturi 

Universitare, Timişoara. 

2. Vîntu V., Moisuc Al., Motcă Gh., Rotar I., 2004 – Cultura pajiştilor şi a 

plantelor furajere. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 

9. Ecotehnologii pomicole / Ecotechnologies fruit 

Codul disciplinei: H.M.S.309 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fertilizanţi şi pesticide, 

protecţia ecosistemelor, climatologie şi agrometeorologie. 

Principalele capitole: 
1. Importanţa şi principiile aplicării sistemului de agricultură ecologică în pomicultură. 

2. Principiile generale privind conversia la pomicultura ecologică. 

3. Interacţiuni şi relaţii în sistemele antropice pomicole. 

4. Pomicultura ecologică. 

5. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole in sistem ecologic. 

6. Tehnologia de întreţinere a plantaţiilor pomicole ecologice şi problematica 

protecţiei mediului. 

Bibliografie minimă: 

1. Balan Viorica, Dejeu L., Chira A., Ciofu Ruxandra, 2003 - Horticultura 

alternativă şi calitatea vieţii - Ed. GNP Minschool, Bucureşti. 

2. Cosmulescu Sina Niculina, 2008 – Ecologia sistemelor antropice pomicole. Ed. 

Sitech, Craiova. 

3. Grădinariu G., Istrate M., Dascălu M., 1998 - Pomicultură, Ed. Moldova. 

4. Mihăiescu Gr., 1998 –Pomicultura ecologică (Tehnologii nepoluante), Ed. Ceres, 

Bucureşti. 
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10. Managementul sistemelor ecologice viticole / Environmental 

systems management growing 
Codul disciplinei: H.M.S.310 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 42 ore sem. VI (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 6 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fertilizanţi şi 

pesticide, protecţia ecosistemelor, climatologie şi agrometeorologie. 

Principalele capitole: 
1. Introducere în sistemele ecologice viticole. 

2. Bazele biologice. 

3. Ecosistemul viticol parte integrantă a biosferei. 

4. Ecotehnologii privind înmulţirea viţei de vie 

4. Managementul integrat al culturii viţei de vie. 

5. Ecotehnologiile speciale de cultură a viţei de vie. 

6. Managementul deşeurilor şi efluenţilor din viticultură. 

Bibliografie minimă: 

1. Bernaz Gh., Dejeu L., 2006 - Fertilizarea viilor şi întreţinerea solului în 

concepţie ecologică. Ed. CERES, Bucureşti. 

2. Rotaru Liliana, Stoleru V., 2011 - Bazele producţiei viticole în sistem 

ecologic. Ed. Performatica, Iaşi. 

 

11. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.M.D.311 

Număr ore curs/lucrări practice: 75 ore. 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: poluarea apei şi 

solului, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. 

Principalele capitole: 
1. Aplicaţii privind monitorizarea poluării aerului, apei, solului 

2. Aplicaţii privind monitorizarea poluării chimice şi radioactive. 

3. Proiectarea unui sistem pentru reciclarea gunoaielor. 

Bibliografie minimă: 

1. Ciolpan O., 2005 – Monitoringul integrat al sistemelor ecologice, Ed. Ars 

Docendi, Bucureşti. 

2. Mihăiescu, R. , 2012 - Bazele ingineriei mediului, Ed. Europontic, Cluj-Napoca. 

3. Pricope F., 2010 - Monitoringul ecologic, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău. 
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DISCIPLINE OPŢIONALE 

12. Termodinamică / Thermodynamics 

Codul disciplinei: H.M.D.312 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care 28 ore sem.V (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice – 28 ore, 28 ore sem. V (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, mecanică şi 

organe de maşini 

Principalele capitole: 
1. Sisteme termodinamice. Parametri termidinamici. Functii termodinamice 

2. Gazul ideal.  

3. Principiile termodinamicii şi aplicaţii. 

4. Procese de transport de caldura şi substanţa.  

5. Termodinamica proceselor departe de echilibru termodinamic. 

Bibliografie minimă: 

1. Oancea Servilia, Foca N., Condurache D., Baleanu A., 2005 – Atomi 

Molecule. Stări de agregare, Ed. DAN, Iaşi. 

2. Oancea Servilia, 2005 - Fizica elementară, Ed. PIM, Iaşi. 

3. Oancea Servilia, Cazacu Ana, 2015 - Probleme rezolvate de fizică, Ed. PIM, Iaşi. 

 

13. Electrotehnică / Electrotechnics 
Codul disciplinei: H.M.D. 313 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, 28 ore sem. al V-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică, aparate şi 

sisteme de măsură şi control în protecţia mediului 

Principalele capitole: 

1. Electrostatica. 

2. Circuite electrice de curent continuu. 

3. Circuite electrice de curent alternativ. 

4. Circuite trifazate. 

5. Magnetism şi electromagnetism. 

Bibliografie minimă: 

1. Creţu A., 1990 - Electrotehnică şi maşini electrice. - Curs, Rotaprint IP, Iaşi. 

2. Haba P., 1985 - Electrotehnică şi maşini electrice - Îndrumar de laborator, Ed. 

Rotaprint IP, Iaşi. 
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14. Management ecologic / Environmental management 
Codul disciplinei: H.M.D.315 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice – 28 ore, 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie, protecţia 

ecosistemelor 

Principalele capitole: 
1. Reguli specifice privind managementul ecologic. 

2. Standardul privind producţia ecologică. 

3. Standarde privind procesarea, ambalarea şi distribuţia producţiei horticole ecologice. 

4. Compoziţia şi ingredientele admise în agricultura ecologică. 

5. Reguli privind importul şi exportul produselor agricole ecologice. 

6. Reguli privind managementul  produselor agricole ecologice. 

Bibliografie minimă: 

1. Lorincz Piroska, 2007 – Ghid legislative pentru agricultură ecologică. Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca. 

2. Stoleru V., Grădinariu G., Munteanu N., Jităreanu G., Istrate M., 

Rotaru Liliana, Vrabie I., Senic I., 2009 – Ghid de bune practici în producţia 

agricolă ecologică. Ed. STEF, Iaşi. 

3. Stoleru V., Aldescu Teodora, Grădinariu G., Jităreanu G., Munteanu 

N., Istrate M., Vrabie I., 2009 – Ghid legislativ de agricultură ecologică în Uniunea 

Europeană, Ed. Conphys, Rm. Vălcea. 

 

15. Economia mediului / Environmental Economics 

Codul disciplinei: H.M.D. 316 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, 28 ore sem. al VI-lea (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie, protecţia 

ecosistemelor, management ecologic 

Principalele capitole: 
1. Introducere. Dezvoltarea durabilă. 

2. Resursele şi economia durabilă. 

3. Instrumente economice pentru protecţia mediului. 

4. Certificate de emisie, subvenţii şi ajutoare financiare. 

5. Taxele de mediu. 

6. Politica economică de mediu în România. 
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Bibliografie minimă: 

1. Bran F., 2000 - Ecologie generală şi protecţia mediului, Ed. ASE, Bucureşti. 

2. Bran F. Rojanschi V., 2003 - Abordări economice în protecţia mediului, 

Ed. ASE, Bucureşti. 

3. Părăuşanu V., Ponoran I., 1997 - Economia Mediului, Ed. Sylvi, Bucureşti. 

4. Petrescu-Mag R. M., 2011 - Protecţia mediului în contextul dezvoltării 

durabile. Legislaţie şi instituţii, Ed. Bioflux, Cluj-Napoca. 
 

DISCIPLINE FACULTATIVE 
 

12. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.M.C. 318 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1.  What is environmental science? 

2.  What do environmental scientists do?. 

3.  The atmosphere. 

4.  Computers in environmental science. 

5.  Energy sources. 

6.  Soil as a resource. 

Bibliografie minimă: 

1. Bantaş A., 1993 -Take It Easy - Engleza prin traduceri, Ed. Transpres, Sibiu. 

2. Lee R., 2009 - English for Environmental Science, Garnet Publishing Ltd, UK. 

 

Limba franceză / French language 
Codul disciplinei: H.M.C. 318 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. Découvrir le métier d’ingénieur de l’environnement. 

2. Découvrir le fonctionnement d’une centrale de cogénération et d’une centrale 

photovoltaïque. 

3. Découvrir le fonctionnement d’une usine de traitement et valorisation des déchets. 

4. Le recyclage des déchets en Roumanie. 



 148 

5. Découvrir le métier de technicien de maintenance éolienne. 

6. Répondre à une offre d’emploi dans le domaine de formation. 

7. Découvrir la politique et la législation environnementale de l’Union Européenne. 

8. La législation de la gestion des déchets dans l’UE. 

Bibliografie minimă: 

1. Petrea Elena, 2011 - Le français à l’usage des agronomes, Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 

2. Petrea Elena et alii, 2014 - Communiquer en FOS. Renforcement du 

français pour les étudiants, Ed. du CIPA, Mons. 

 

Limba germană / German language  
Codul disciplinei: H.M.C. 318 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. Scrisoarea de intenţie. 

2. CV-ul Europass.  

3. Pregătirea pentru interviul de angajare. 

4. Energia eoliană. 

5. Legislaţia din domeniul biodiversităţii. 

6. Deşeurile şi modul de reciclare. 

Bibliografie minimă: 

1. Nicolae O., 2001 - Gramatica contrastivă a limbii germane. Morfologia şi 

Sintaxa. Vol. 2, Iaşi. 

2. ***http://www.nthuleen.com/. 

3. ***http://deutsch-lerner.blog.de/2008/10/05/sprachniveau-a1-5966717/ 

 

Limba spaniolă / Spanish language  
Codul disciplinei: H.M.C. 318 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

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. 
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Bibliografie minimă: 

1. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbita. Ed. Teora. 

2. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 
Contacto. Houghton Mifflin Company, Boston. 

 

Limba rusă / Russian language  
Codul disciplinei: H.M.C. 318 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 28 ore, din care 14 ore sem. al V-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 14 ore 

sem. al VI-lea (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. 

2. Particularitãţi 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. Dicţionare de specialitate. 

Bibliografie minimă: 
1. Moraru Maria, 1986 - Limba rusă. Curs pentru studenţii facultăţilor de 

Agricultură şi Horticultură. Iaşi. 

 

16. Practică pedagogică / Pedagogical practical training 
Codul disciplinei: A.A.C.320 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 84 ore, din care: 42 ore sem. al V-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 42 ore 

sem. al VI-lea (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Principalele capitole: 

1. Plan cadru de învăţământ. Programă şcolară. 

2. Întocmirea documentelor de planificare şi cunoaşterea conţinuturilor. 

3. Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate. 

4. Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor didactice educative. 

5. Elaborare portofoliu de practică  

Bibliografie minimă: 
1. Brezuleanu Carmen, 2001 – Metodica predării-învăţării specialităţilor 

agronomice. Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Brezuleanu Carmen, 2004 – Caiet de practică pedagogică. Ed. Ass, Iaşi. 
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ANUL IV 

 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Inginerie eoliană şi poluarea aerului / Wind engineering and air 

pollution 

Codul disciplinei: H.M.D.401 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: fizică şi chimie. 

Principalele capitole: 
1. Energia eoliană, energia solară şi energia liberă. 

2. Explozii solare: efecte asupra Pământului. 

3. Metode şi instalaţii de conversie a energiei solare. 

4. Semiconductoare. 

5. Electrizarea prin influenţa descărcărilor electrice. 

6. Microcentrala fotovoltaică. 

7. Poluarea aerului cu microorganisme. 

8. Distrugerea microorganismelor din aer cu ozon (metoda şi UV-C). 

9. Utilizarea LASER-ului în determinarea poluării aerului, avantaje. 

Bibliografie minimă: 

1. Antohi C. M., Ivanov-Dospinescu I., 2003 - Surse de radiaţii, Ed. 

Performantica, Iaşi. 

2. Bălan M.C., 2007 - Energii regenerabile. Ed. U.T. PRESS, Cluj-Napoca. 

3. Dănăilă S., 2010 - Curs de aerodinamică. Univ. Politehnică, Bucureşti. 

4. Vasiliu D., 2007 - Monitorizarea mediului, Ed. Tehnică, Bucureşti. 

 

2.Vibraţii şi poluare fonică / Vibration and noise pollution 

Codul disciplinei: H.M.S.402 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 14 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.);  

- lucrări practice - 14 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie şi ecologie generală. 

Principalele capitole: 
1. Vibraţii mecanice. Clasificarea vibraţiilor mecanice. 
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2. Vibraţii forţate cu amortizare vâscoasă datorită unei excitaţii armonice. 

3. Vibraţii forţate amortizate în sisteme cu un grad de libertate, produse de o 

excitaţie periodică oarecare. 

4. Vibraţii libere neamortizate şi amortizate în sisteme cu N grade de libertate. 

5. Presiune acustică, nivel de presiune acustică. 

6. Combaterea vibraţiilor şi zgomotelor. 

Bibliografie minimă: 

1. Bujoreanu Carmen, 2006 – Achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale. 

Ed. Tehnopress, Iaşi. 

2. Bujoreanu Carmen, 2006 – Instrumentaţia virtuală. Ed. Tehnopress, Iaşi. 

 

3. Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului / Environmental 

quality monitoring and diagnosis 
Codul disciplinei: H.M.D.403 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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.); 

- 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 (5+5) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: statistică 

matematică, ecologie generalăşi chimie generală 

Principalele capitole: 
1. Conceptul de monitoring al mediului.  

2. Sisteme de monitorizare a mediului.  

3. Parametrii urmăriţi în monitoringul mediului 

4. Monitoring-ul mediului hidric. 

5. Directiva cadru a apei. 

6. Monitorizarea calităţii solurilor. 

Bibliografie minimă: 

1. Mihăiescu R., 2014 - Monitoringul integrat al mediului. Cluj-Napoca.  

2. Munteanu C., Dumitraşcu Mioara, Iliuţă Al., 2011 - Ecologie şi protecţia 

calităţii mediului. Ed. Balneară, Bucureşti. 

 

4. Igiena mediului / Environmental health 
Codul disciplinei: H.M.S.404 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 30 ore, din care: 30 ore sem. VIII (3 ore/săpt. x 10 săpt.); 

- lucrări practice - 30 ore, din care: 30 ore sem. VIII (3 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen  
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Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie şi chimie 

Principalele capitole: 
1. Poluanţi şi contaminanţi. 

2. Evoluţia preocupărilor pentru igiena mediului. 

3. Contaminarea şi decontaminarea. 

4. Decontaminarea preventivă, decontaminarea zilnică, decontaminarea ciclică.  

5. Sterilizarea.  

6. Decontaminarea prin mijloace fizice. 

7. Decontaminanţi organici. 

Bibliografie minimă: 

1. Cuciureanu Rodica, 2007 – Elemente de igiena mediului. Ed. Junimea, Iaşi. 

2. Prisăcaru Cornelia, Prisăcaru Anca-Irina, 2013 - Ecotoxicologie, Ed. 

Tehnopress, Iaşi.  

 

5. Reconstrucţie ecologică şi amenajarea peisajului / Ecological 

restoration and landscape planning 
Codul disciplinei: H.M.S.405 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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 - 34 ore, din care: 14 ore sem. VII (1 oră/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: 7 (3+4) 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:ecologie, geologie şi 

pedologie, botanică, fiziologie. 

Principalele capitole: 
1. Protejarea biosferei. Importanţa ariilor naturale protejate.  

2. Programul MAB. 

3. Reţeaua Ecologică europeană Natura 2000.  

4. Alte măsuri ale U.E. în domeniul protejării mediului. 

5. Peisajele şi reconstrucţia lor ecologică. Generalităţi privind peisajele. 

6. Reconstrucţia ecologică a peisajelor din lume şi din România. 

7. Vegetaţia – element în reconstrucţia ecologică a peisajelor degradate şi poluate. 

8. Crearea şi conservarea peisajelor, parte integrantă a protecţiei mediului. 

9.  Caracterizarea principalelor tipuri de peisaje degradate şi poluate. 

Bibliografie minimă: 

1. Bran Florina, 2000 – Ecologie generală şi protecţia mediului, Ed. ASE, 

Bucureşti. 

2. Sandu Tatiana, 2011 – Parcuri naţionale, naturale şi rezervaţii ale 

biosferei. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
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6. Ecotoxicologie / Ecotoxicology 
Codul disciplinei: H.M.D.406 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

- lucrări practice - 42 ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 7 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: chimie generală şi 

ecologie generală 

Principalele capitole: 
1. Toxicocinetica şi toxicodinamia. 

2. Poluanţi organici persistenţi (POP). 

3. Substanţe toxice care se găsesc în apă, sol şi aer în urma activităţilor agroindustriale.  

4. Contaminarea mediului, produselor agroalimentare şi furajerelor cu miceţi şi 

micotoxine. 

5. Aditivi furajeri ce apar ca reziduri în mediu.  

Bibliografie minimă: 

1. Gavrilescu Elena, 2009 - Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului, Ed. 

Sitech, Craiova. 

2. Prisăcaru Cornelia, Prisăcaru Anca-Irina, 2013 - Ecotoxicologie, Ed. 

Tehnopress, Iaşi. 

 

7. Legislaţie în protecţia mediului / Environmental legislation 
Codul disciplinei: H.M.C.407 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.);  

- seminar - 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 ore/săpt. x 14 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:ecologie generală 

Principalele capitole: 
1. Izvoarele legislaţiei în protecţia mediului. 

2. Răspunderea juridică. 

3. Structuri naţionale şi internaţionale specializate sau cu atribuţii în domeniul 

protecţiei mediului. 

4. Protecţia juridică a atmosferei şi schimbările climatice. 

5. Protecţia resurselor naturale şi conservarea durabilă a biodiversităţii. 

6. Autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului. 

Bibliografie minimă: 

1. Duşca A.I., 2009 - Dreptul mediului, Ed. Univ. Juridic, Bucureşti. 

2. Zaharia Alexandrina, Paşcan Adriana, 2010 - Legislaţia protecţiei 

mediului, Ed. Zigotto, Galaţi. 
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8. Studii de bilanţ şi impact de mediu / Balance studies and 

environmental impact 
Codul disciplinei: H.M.S.408 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- 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: examen 

Număr de credite acumulate prin promovare: 4 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie generală 

Principalele capitole: 
1. Studiul de impact. 

2. Metode şi tehnici de cuantificare a impactului de mediu. 

3. Continutul cadru al studiilor de impact de mediu. 

4. Bilanţul de mediu, raportul la studiul de bilanţ şi programul de conformare. 

5. Evaluarea riscului de mediu. 

6. Evaluarea integrata a impactului şi riscului activitatilor/proiectelor asupra mediului. 

Bibliografie minimă: 

1. Bica I., 2004 - Elemente de impact asupra mediului, Ed. Matrix, Bucureşti. 

2. Macoveanu M., 2005 - Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, 

Ed. Ecozone, Iaşi. 

3. Robu Brânduşa, 2005 - Evaluarea impactului şi a riscului induse asupra 

mediului de activităţi industriale. Ed. Ecozone, Iaşi. 

 

9. Ingineria apelor subterane şi impactul geo-pedologic /  

Groundwater engineering and geo-pedological impact 
 

Codul disciplinei: H.M.D.409 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 42 ore, din care: 42 ore sem. VII (3 ore/săpt. x 14 săpt.); 

- lucrări practice - 28 ore, din care: 28 ore sem. VII (2 oră/săpt. x 14 săpt.); 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5  

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie, chimie 

Principalele capitole: 

1. Dinamica apelor subterane. Legea lui Darcy. 

2. Ecuaţia de difuzivitate. 

3. Contaminarea apelor subterane. 

4. Caracteristicile mediilor permeabile subterane. 

5. Tehnici de depoluare a stratelor acvifere. 

Bibliografie minimă: 

1. Antohi C.M., 2005 - Monitoringul factorilor de mediu, Ed. Performantica, Iaşi. 

2. Giurmă I., Crăciun I., Giurma-Handley R.C., 2006 - Hidrologie, Ed. Gh. Asachi, Iaşi. 
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10. Practică / Practical training 
Codul disciplinei: H.M.D/S.410 

Număr ore curs/lucrări practice: 125 ore. 

Procedura de evaluare a cunostintelor: colocviu. 

Număr de credite acumulate prin promovare: 5 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: poluarea apei şi 

solului, depozitarea şi reciclarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii pentru depoluare, 

monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului, management ecologic / economia 

mediului, igiena mediului, reconstrucţie ecologică şi amenajarea peisajului 

Principalele capitole: 
1. Prezentarea unor soluţii optime în eficientizarea instrumentaţiei de analiză şi 

supraveghere responsabile de monitorizarea proceselor de mediu. 

2. Analiza de impact asupra mediului. 

3. Modelarea operaţională a proceselor de recuperare şi reciclare a deşeurilor. 

4. Organizarea studiului (experienţei), culegerea datelor experimentale. 

5. Prelucrarea datelor experimentale. 

6. Interpretarea rezultatelor. 

7. Prezentarea, verificarea, corectarea şi definitivarea lucrării de diplomă. 

 

DISCIPLINE OPŢIONALE 
 

11. Tehnologii ecologice în cultura plantelor de câmp / Environmental  

technologies in crop field 
Codul disciplinei: H.M.S.411 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/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: 2 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:ecologie generală 

Principalele capitole: 
1. Tehnologii ecologice la culturile de câmp. 

2. Factorii ecologici care condiţionează producţia şi protecţia mediului. 

3. Plasticitatea ecologică a culturilor de câmp. 

4. Asolamentul şi rotaţia culturilor agricole în sistem ecologic. 

5. Fertilizarea ecologică a culturilor de câmp. 

6. Lucrările solului în agricultura ecologică. 

Bibliografie minimă: 

1. Rusu T., Imre A., Bodiş A., 2005 – Metode şi tehnici de producţie în 

agricultura ecologică (Ecotehnica). Ed. Risoprint, Cluj Napoca. 

2. Zaharia M.S., 2010 – Structurarea fermelor ecologice, Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi. 
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12. Tehnologii ecologice în creşterea animalelor / Environmental  

technologies in animal husbandry 
Codul disciplinei: H.M.S.413 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 10 ore, din care: 10 ore sem. VIII (1 oră/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: 2  

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor: ecologie generală 

Principalele capitole: 
1. Importanţa creşterii animalelor în sistem ecologic. 

2. Principiile producţiei animaliere ecologice. 

3. Norme legislative în vigoare privind agricultura ecologică zootehnica în 

Comunitatea Europeană. 

4. Creşterea taurinelor, suinelor, ovinelor şi păsărilor în sistem ecologic. 

Bibliografie minimă: 

1. Gherman Mariana, 2012 – Tehnologii ecologice în creşterea animalelor, 

Ed. Risoprint, Cluj Napoca. 

2. Man C., Bodiş A., Imre A., 2004 – Tehnologii ecologice pentru creşterea şi 

exploatarea bovinelor şi porcinelor, Ed. Risoprint, Cluj Napoca  
 

13. Politici de mediu / Environmental policies 
Codul disciplinei: H.M.C.415 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- curs - 20 ore, din care: 20 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.);  

- lucrări practice - 20 ore, din care: 28 ore sem. VIII (2 ore/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 3 

Cerinţe de cunoaştere, promovarea prealabilă a disciplinelor:legislaţie în protecţia mediului 

Principalele capitole: 
1. Politica de mediu a Uniunii Europene. 

2. Dezvoltarea durabilă. 

3. Programul de promovare a ONG-urilor active în domeniul protecţiei mediului. 

4. Programele de acţiune pentru mediu. 

5. Instrumente ale politicii de mediu în România. 

6. Structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului. 

7. Regimul juridic al avizelor de mediu. 

Bibliografie minimă: 

1. Lupan E., 2009 - Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed. C.H.Beck, Bucureşti. 

2. Petrecu-Mag R. M., 2008 - Politici, institutii şi legislaţie pentru mediu, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca. 
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DISCIPLINE FACULTATIVE 

 

14. Limbi străine 

Limba engleză / English language 
Codul disciplinei: H.M.C. 417 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. Recycling waste. 

2. Ecosystems. 

3. Preserving biodiversity. 

4. Pollution. 

5. Agriculture. 

6. Sustainability. 

Bibliografie minimă: 

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.M.C. 417 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. S’inscrire et communiquer à l’université. 

2. Comprendre des présentations de cours. 

3. Comprendre le discours des enseignants. 

4. Comprendre un cours. 

5. Comprendre un extrait de cours sur un sujet vulgarisé. 

6. Prendre des notes. 

Bibliografie minimă: 

1. Petrea Elena, 2011 - Le français à l’usage des agronomes, Ed. Ion Ionescu 

de la Brad, Iaşi. 

2. Petrea Elena et alii, 2014 - Communiquer en FOS. Renforcement du 

français pour les étudiants, Ed. du CIPA, Mons. 
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Limba germană / German language  
Codul disciplinei: H.M.C. 417 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

Principalele capitole: 
1. Măsurile fiscale cu privire la protecţia mediului. 

2. Normele europene ale protecţiei mediului. 

3. Gestionarea deşeurilor din oraşele mari şi mici: studii de caz. 

4. Viitorul maşinii electrice. 

5. Noi carburanţi şi energii regenerabile. 

6. Riscuri industriale şi norme de securitate. 

Bibliografie minimă: 

1. Moraru Maria, 2000 - Limba germană. Curs intensiv pentru începători (cu 

şi fără profesor), vol.II. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

2. Moraru Maria, 2001 - Introducere în limbajul tehnic agricol german. uz 

intern, Iaşi (lito). 

 

Limba spaniolă / Spanish language  
Codul disciplinei: H.M.C. 417 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 10 

ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 săpt.). 

Procedura de evaluare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite acumulate prin promovare: 2 (1+1) 

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 minimă: 

1. Hernandez Helene, 2002 - Spaniola vorbita. Ed. Teora. 

2. Pablo Valencia, Franca Merlonghi, Maureen Weissenrieder, 1988 - En 
Contacto. Houghton Mifflin Company, Boston. 

 

 

 

 



 159 

 

Limba rusă / Russian language  
Codul disciplinei: H.M.C. 417 

Număr ore curs/lucrări practice: 

- seminar - 24 ore, din care 14 ore sem. al VII-lea (1 oră/săpt. x 14 săpt.); 

10ore sem. al VIII-lea (1 oră/săpt. x 10 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. 

2. Particularitãţi morfologice ale discursului ştiinţific şi tehnic. 

3. Sintaxa textului ştiinţific. 

4. Subordonarea. 

5.Construcţii sintactice. 

6. Construcţii sintactice specifice limbajelor de specialitate. 

7. Limbaje de specialitate: limbajul biologic rus. 

8. Formarea terminologiei de specialitate (derivarea, compunerea). 

9. Noţiuni de tehnica traducerii. 

10. Dicţionare de specialitate. 

Bibliografie minimă: 
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. 
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Capitolul 5 
 

Facilităţi 
 

5.1. Burse 
 

1. Burse acordate de stat, în funcţie de rezultatele profesionale, indiferent de 

situaţia materială a părinţilor: 

– bursa de performanţă ştiinţifică: pentru media 10,00; 

– bursa de merit: pentru media 9,50 – 9,99; 

– bursa de studii: pentru media 8,00 – 9,49; 

– bursa socială: media minimă 7,00 şi situaţie materială deficitară. 

2. Burse ocazionale. 

3. Burse Programul Socrates-Erasmus. 

4. Burse private (Bursa „Prof. univ. dr. Gică Grădinariu”, Bursa „Decanului”) 

 

5.2. Baza materială 
 

USAMV Iaşi dispune de un ansamblu de clădiri şi terenuri, cu o suprafaţă 

desfăşurată de 33224 m
2
 şi o suprafaţă utilă de 17721 m

2
. Suprafaţa construită a 

USAMV Iaşi este de 13.767 m
2
, din care 7117 m

2
 suprafaţa utilă, concretizată în 9 

amfiteatre (1351 m
2
), 11 săli de lucrări practice, seminarii, proiecte şi 44 laboratoare 

(în total, 5211 m
2
), aulă pentru festivităţi cu 700 locuri, bibliotecă, Centru de Calcul 

Electronic AGROSOFT, editură, tipografie, dispensar medical, bază sportivă, hală de 

mecanizare, 5 clinici veterinare, Biobază, Staţie pilot pentru oenologie, seră floricolă, 

Staţiune didactică, parc dendrologic etc.  

Facultatea de Horticultură dispune de un amfiteatru propriu (cu o capacitate 

de aproximativ 100 locuri) şi săli de lucrări practice 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. 
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Baza de instruirea practică: 

- 6 ha câmpuri didactice şi colecţii viticole, pomicole, legumicole, floricole, dendrologice; 

- 1 staţie modernă de oenologie; 

- 0,5 ha seră folosite pentru culturi floricole; 

- 84 ha cu plantaţii viticole, pomicole şi culturi legumicole în cadrul fermei 

didactice “V. Adamachi” Iaşi; 

- 4,5 ha parc dendrologic; 

- 0,4 ha suprafaţă pentru câmpuri de experienţă în ameliorarea plantelor; 

- 1 staţie agrometeorologică; 

- 1 staţie de avertizare a bolilor şi dăunătorilor; 

- 1 staţie de prelucrare a produselor hortiviticole. 
 

5.3. Cazare 
Studenţii au la dispoziţie patru cămine cu o capacitate de peste 1500 locuri, cu 

camere dotate la standarde corespunzătoare. Toate căminele din campusul 

universitar sunt racodate la reţeaua Internet prin fibră optică. 
 

5.4. Cantina 
Studenţii pot servi masa la cantina-restaurant Târguşor Copou  a USAMV Iaşi, 

unde fiecare poate solicita, la preţuri convenabile, meniul dorit. Capacitatea cantinei 

este de peste 1 000 persoane/zi. 
 

5.5. 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. 
 

5.6. Asistenţa medicală 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi dispune de un 

cabinet medical, deservit de personal calificat pentru consultaţii şi tratamente. 
 

5.7. Baza sportivă 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 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. 
 

Accesul la bibliotecă, internet, baza sportivă şi asistenţă medicală este 

gratuit. 
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5.8. 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 reprezintă manifestările culturale specifice ale Facultăţii de 

Horticultură, organizate lunar, 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 înfiinţată de studenţii Facultăţii de Horticultură din Iaşi. 

 Studenţii Facultăţii de Horticultură sunt membri fondatori ai trupei de teatru 

studenţesc „Imortelle”, care activează în cadrul USAMV Iaşi. 

 Iaşul, capitala culturală a Moldovei, oferă numeroase posibilităţi de petrecere a 

timpului liber: muzee, teatre, cinematografe, galerii de artă, discoteci etc. 

 

5.8.1. Adrese utile 

 

Teatru, operă 

 Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” - str. 9 Mai nr. 18, telefon: 0232466014 

 Opera Română - str. 9 Mai nr. 18, telefon: 0232211114 

 Teatrul „Luceafărul” – str. Grigore Ureche nr.5, telefon: 0232415966 

 Filarmonica „Moldova” – str. Cuza Vodă nr. 29, telefon: 0232 41200 

Cinematografe 

 „Victoria” – Piaţa Unirii nr. 15, telefon: 0232268012 

 „Republica” – Str. Lăpuşneanu nr. 12, telefon: 0232268013 

 ,,Cinema City” Iulius Mall - Bd.Tudor Vladimirescu nr.2, telefon: 

0232208400 

 Cinematograful ,,Glendale Multiplex” Moldova Mall -Str. Palat nr. 1, telefon: 

0332101130 

Galerii de artă 

 Galeriile de artă - str. Lăpuşneanu nr. 79, telefon: 0232415718 

 Galeriile de artă Cupola - str. Cuza Vodă nr. 2, telefon: 0232215283 

 Fineart Gallery- str. Sărărie nr. 150, telefon: 0332430604 

 Galeriile de artă DANA - str. Alexandru Lapuşneanu nr. 7-9, telefon: (+40) 

332 410 727  

 Galeriile CASA CĂRŢII - Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, telefon: 232 

276 079 

Casa de Cultură a Studenţilor – str. Vasile Conta nr. 30, telefon: 0232410615 

Casa de Cultura "Mihai Ursachi" -Bd. Carol I, Parcul Copou, telefon: 0232267.547 

Grădina Botanică ,,Anastasie Fătu"- Strada Dumbrava Roşie nr 7-9, telefon: 

0232.201.373 
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§ 

 
Ca să fii rege 

 

Ca să fii rege peste animale, nu-i cine ştie cât. 

Trebuie doar să fii mai puternic decât ele. Şi-atât. 

 

Ca să fii rege peste păsări este puţin mai greu. Dar frumos. 

Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele şi niciodată mai jos. 

 

Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporţi la hotare mărăcinii şi spinii 

Şi mai ales, trebuie să înmiresmezi către lume mai mult decât crinii. 

 

Ca să fii rege peste înstelare, trebuie să te aşezi printre luceferi călător spre Orion 

Şi, reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare. Şi fără tron.  

 

Ca să fii rege peste ape şi vânt, trebuie să înveţi osanale, ca îngerii,  

Şi să le aduci pe pământ, alinare pentru lacrima corbilor din Valea Plângerii. 

 

Ca să fii rege peste oameni este mai greu decât toate altceva. 

Trebuie să trăieşti şi să mori pentru ei, învăţându-i ce înseamnă a iubi, a ierta.… 

 

Dar, cel mai minunat este să poţi fi rege peste tine însuţi, 

Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsul tău. 

 

Şi să încheiem înţelept şi frumos. Şi, mai ales, cum se cuvine. 

Încoronarea ta o face Hristos când mergi pe drumul dinspre rău spre bine. 

În clipa aceea, Veşnicia te cumpăneşte. 

Dacă vrei să fii rege, alege binele! Hei, grăbeşte! 

 

Benone Burtescu 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0004632/Benone_Burtescu
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Iaşi 

Telefon: 0232 275070 

Fax: 0232 260650 

Site: www.uaiasi.ro 

 

 

 

Facultatea de Horticultură 

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Iaşi 

Telefon, fax: 0232 274932 

E-mail: secr_hor@uaiasi.ro 

Site: www.uaiasi.ro/horticultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coperta: 

Claudiu MEDEŞ – absolvent Facultatea de Horticultură, specializarea 

Peisagistică 

 

 

 

mailto:secr_hor@uaiasi.ro
http://www.uaiasi.ro/horticultura

