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Nr. credite transferabile: 7 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Lucian Emil CRETU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

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

tehnice specifice privind samanta şi materialul de plantat precum şi metode moderne de analiză a 

structurii genetice a cultivarelor. De asemenea, cursul puncteaza cunoştinţele teoretice si practice 

privind legislatia si normele in vigoare la principalele specii de plante cultivate în România 

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

si evaluarea resurselor genetice vegetale folosite in domeniul producerii si multiplicarii 

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

domeniu. 

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole) 

Aspecte legislative privind producerea, controlul, comercializarea şi folosirea seminţelor şi 

materialului săditor 

Aspecte legate de autorizarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice pentru 

producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor şi a persoanelor 

împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni 

Aspecte privind organizarea controlului fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi 

materialului săditor 

Importanţa normelor tehnice pt. producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor şi 

materialului săditor pe specii sau grupe de specii 

 

Lucrări practice 

Reguli tehnice generale privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea  seminţelor 

şi materialului săditor 

Norme tehnice specifice la cerealele păioase, porumb, sorg 

Norme tehnice specifice la leguminoase alimentare, floarea soarelui, rapiţă de ulei, ricin, 

arahide, in, cânepă, bumbac 

Norme tehnice specifice la tutun, cartof, sfeclă de zahăr 

Norme tehnice specifice la plantele furajere şi medicinale 

Norme tehnice specifice la legume, material săditor viti-pomicol 
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1. *** - Ordinul 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, 

certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor 

2. *** - http://www.maap.ro; http://www.incs.ro; http://www.agra.ro - ORDIN nr. 1262/2005 

pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea 

comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale. 

3. *** - http://www.maap.ro; http://www.incs.ro; http://www.agra.ro - ORDIN nr. 1366/2005 

pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea 

comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de legume. 

4. *** - http://www.maap.ro; http://www.incs.ro; http://www.agra.ro - ORDIN nr. 1264/2005 

pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea 

comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor la plantele 

oleaginoase şi textile. 

5. *** - http://www.maap.ro; http://www.incs.ro; http://www.agra.ro - ORDIN nr. 1265/2005 

pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea 

comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de 

zahăr şi sfeclă furajeră. 

6. http://www.maap.ro; http://www.incs.ro; http://www.agra.ro - ORDIN nr. 1266/2005 pentru 

aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, 

controlul, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă. 

7. *** - http://www.incs.ro/incshome.htm - Ordinul nr 185/2009.  pentru aprobarea Regulilor 

si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea 

calitatii si comercializarea semintelor de cereale. 

8. *** - http://www.incs.ro/incshome.htm - Ordinul 769/2009 privind aprobarea Metodologiei 

de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, 

prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor. 

9. *** - Producerea seminţelor de cereale, leguminoase, plante tehnice şi furajere. Ministerul 

Agriculturii, A.S.A.S., I.C.C.P.T. Fundulea, Bucureşti, 1998. 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Lucian Emil CRETU 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

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

telefon: 0040 232 407537, fax: 0040 232 219175  

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