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Nr. credite transferabile 7 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof.dr. Dănuţ-Petru Simioniuc 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
Obiectivul principal al disciplinei vizează însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind metodologia 

producerii seminţelor la cereale (păioase, porumb) şi speciile leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole, soia, 

lupin, linte, năut). 

Lucrările practice urmaresc familiarizarea studenţilor cu tehnologiile specifice de cultivare în cadrul loturilor 

semincere sau de hibridare. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole, subcapitole) 

Cadrul organizatoric al activităţilor de producere de sămânţă şi material de plantat din România 

Metodologia producerii de sămânţă la cerealele păioase autogame 

Metodologia producerii de sămânţă la cerealele păioase alogame 

Metodologia producerii de sămânţă la porumb 

Metodologia producerii de sămânţă la speciile leguminoase 

Lucrări practice 

Tehnologii specifice loturilor semincere la cerealele păioase 

Tehnologii specifice loturilor de hibridare la porumb 

Tehnologii specifice loturilor semincere la leguminoasele boabe 

Metode de examinare a autenticităţii, purităţii biologice şi a stării fitosanitare a seminţelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare. 
40% 
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