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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0109010101 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Agricultura 

1.3. Departamentul Cultura plantelor  

1.4.Domeniul de studii Agronomie 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul resurselor naturale si agroturistice  

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Culturi agricole specifice zonei montane 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Dan Ioan VÂRBAN 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Sef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Botanica, Fiziologie, Fitopatologie, Entomologie, Pedologie, Chimie organică 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să fie absolvent diplomat sau licenţiat, sa aiba cunostinte referitoare la nutirţia 

plantelor, însuşirile fizico-chimice ale solurilor, biologia şi morfologia a plantelor de cultură şi a 

buruienilor, bolile şi dăunătorii plantelor, praguri economice de dăunare, produse de control a 

pestelor, regim de irigare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile sa fie inchise. Pregătirea, prin studiu individual, a cursului. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se 

adaptează condițiilor și platformelor online utilizate 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 

dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. Pregătirea, prin studiu 

individual, a lucrărilor practice 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se 

adaptează condițiilor și platformelor online utilizate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 7 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 147 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Sa cunoasca limbajul agronomic specific pentru cultura plantelor  

Sa cunoasca zonele de favorabilitate a plantelor  

Sa inteleaga mecanismele de nutriţie şi control a bolilor şi dăunătorilor  

Sa recunoasca principalele specii cultivate, specii de buruieni, dăunători şi boli.  

Sa isi insuseasca caile de sporire cantitativa si calitativa a producţiei  

Sa cunoasca fenofazele de creştere şi dezvoltare ale plantelor cultivate în zona montană  

Sa stapaneasca mecanismele şi reglările la maşinile agricole utilizate pentru întreţinere şi recoltare  

Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile de cultivare specifice plantelor cultivate în zona montană  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de-a întocmi o tehnologie de cultivare pentru plantele cultivate în câmp  

Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea a necesarului de îngrăşăminte şi pesticide cunoscând procentul de 

substanţă activă  

Sa poata gandi activitati practice referitoare la adaptarea unor elemente de tehnologie pentru condiţii specifice  

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  

Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la biologia, relaţiile plantelor cu factorii 

de vegetaţie şi tehnologiile de cultivare  

7.2. Obiectivele specifice Sa particularizeze cunoştinţele de creşterea şi dezvoltarea plantelor, relaţiile cu 

factorii de vegetaţie şi elementele tehnologiei de cultivare pentru fiecare plantă 

de cultură în parte  

Sa poata întocmi o tehnologie de cultivare a plantelor de cultură adaptată 

condiţiilor pedoclimatice şi economice din zona montană  

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

Obiectivele si principiile agriculturii ecologice. 

Avantajele si dezavantajele acestui sistem de agricultura 

 

Ingrasamintele organice si particularitatile protectiei 

plantelor in sistemul de Agricultura ecologica 

 

Cereale cultivate în zona montană: grâul de primăvară, 

grâul spelta, triticale, secara, ovăzul şi orzoaica de 

primăvară, meiul şi hrişca  

 

Plante oleoproteaginoase: mazărea şi rapiţa de primăvară 

  

Plante tuberculifere: cartoful de consum  

 

Plante medicinale şi aromatice: pătlagina, valeriana, 

angelica, menta, sunătoarea  

 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere  

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

 

4 ore 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 14  

Cereale cultivate în zona montană  

- determinarea elementelor de productivitate a speciilor 

şi soiurilor pretabile agriculturii montane  

- recunoaşterea speciilor şi soiurilor pretabile pentru 

zona montană  

 

Identificarea valorii culturale a seminţelor de mazăre şi 

rapiţă de primăvară, recunoaşterea soiurilor pretabile 

pentru zona montană 

  

Pregătirea cartofului de sămânţă pentru plantare prin 

sortare şi calibrare pe fracţii  

- Încolţirea şi preîncolţirea tuberculilor de sămânţă 

pentru producţii timpurii  

- Identificarea celor mai adecvate soiuri pentru cerinţele 

din zona montană  

- Condiţiile de păstrare a cartofului pentru sămânţă în 

vederea evitării degenerării fiziologice 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

  

Identificarea plantelor medicinale pretabile cultivării în 

zona montană şi a componentelor cu principii activi în 

vederea valorificării lor  

 

 

Prelegere 

 

4 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. MUNTEAN LEON S., MIRCEA TĂMAŞ, SORIN MUNTEAN, LEON MUNTEAN, MARCEL M. DUDA, DAN 

I. VÂRBAN, SIMION FLORIAN, 2016, Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane, Ed. Rrisoprint Cluj-

Napoca, Ediţia II, ISBN 978-973-53-1873-4, 1078 p,.  

2. MORAR G., 1999, Cultura cartofului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca  

3. MUNTEAN LEON S., S. CERNEA, G. MORAR, M. M. DUDA, DAN I. VÂRBAN, S. MUNTEAN, 2014, 

FITOTEHNIE, Ed. Risoprint, ISBN 978-973-53-0506-2, 718 p 

4. MUNTEAN, LEON S., MIRCEA TĂMAŞ, DAN I. VÂRBAN, SORIN MUNTEAN, LEON MUNTEAN, AVRAM 

FIŢIU, RODICA VÂRBAN, 2003. Tehnologii în agricultura ecologică – Plante medicinale şi aromatice. Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-656-519-X. 

5. RODICA VÂRBAN VÂRBAN D.I., ,2017, Plante medicinale cultivate şi din flora spontană, Ed. Bioflux, Cluj-Napoca 

6. VÂRBAN DAN - Note de curs  
Bibliografie Facultativă: 

1. VÂRBAN,DAN I. 2014, TEHNOLOGII ECOLOGICE ÎN CULTURA PLANTELOR, Ed. AcademicPres, 

ISBN 978-973-744-115-7, 313 p 

2. MUNTEAN, LEON S., MIRCEA TĂMAŞ, DAN I. VÂRBAN, SORIN MUNTEAN, LEON MUNTEAN, 

AVRAM FIŢIU, RODICA VÂRBAN, 2003. Tehnologii în agricultura ecologică – Plante medicinale şi 

aromatice. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-656-519-X. 

3. MORAR G., FIŢIU A., CERNEA S., VÂTCĂ S. D., OLTEAN M.I., SIRBU CAMELIA M., 2003, Tehnologii 

în agricultura ecologică- Cartof, sfeclă pentru zahăr, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca  

4. *** Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni unde se intalnesc cu fermierii şi specialişti 

din zona montană, cu silvicultorii şi organele administrative comunale fiind dezbatute aspecte actuale si de perspectiva 

ale tehnologiei de cultivare a plantelor, de control a bolilor şi dăunătorilor cu produse noi şi de aplicare a noilor forme de 

îngrăşăminte la sol şi foliare.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Prezentarea cunoştinţelor însuşite de 

biologia, relaţiile plantelor cu factorii 

de vegetaţie, tehnologia de cultivare 

şi păstrare a plantelor  

Examen 

scris 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Prezentare de referate Continut+Redactare+Prezentare 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Dan Ioan VÂRBAN 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Sef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

                           Sef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN 
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