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Nr.  din    

 

 

 

 
1. Date despre program 

Formular USAMV–CN-Codul disciplinei: 

0109020210 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Agricultură 

1.3. Departamentul I 

1.4.Domeniul de studii Agronomie 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii MRNA 

1.7. Forma de învăţământ Zi 
 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Politici agricole specifice zonei montane 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Avram Fițiu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Avram Fițiu 

2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 
 

Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DO 

 

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

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  

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

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

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări  

3.4.6. Alte activităţi  

3.4.7. Total ore studiu individual   

3.4.8. Total ore pe semestru 28 

3.4. 9. Numărul de credite4 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunoștințe referitoare la mecanismele de influențare zonei montane de 
către politicile agricole specifice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Citirea cursului înainte de prezentarea acestuia 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

- 

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

platformelor online utilizate. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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ţe
 

p
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n

al
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina: Politici agricole specifice zonei montane 

Sa inteleaga comportamentul agricultorilor din zona montană 

Sa recunoasca principalele instrumente politice agricole montane 

Sa isi insuseasca caile de de influențare a profitului unui ferme agricole de către politicile publice 

Sa stapaneasca mecanismele de analiză a impactului socioeconomic si ecologic al politicilor publice 

Sa cunoasca mecanismele de reacție a unei ferme la politicile publice montane 

Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile prietenoase cu mediul respectiv tehnologiile ecologice ca răspuns la 

politicile publice 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Sa demonstreze capacitatea de analiză la scară locală a impactului politicilor publice la nivelul unei ferme 

agricole 

Sa poata dezvolta proiecte de reducere a impactului politicilor publice la nivel de fermă 

Sa poata gandi activitati stiintifice referitoare la evaluarea impactului politicilor publice montane 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea continuă pe parcursul vieții profesionale 
Sa participe la activitati de cercetare in Grupuri Operaționale specifice montae 

 

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

 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la evaluarea impactului și a căilor de 
răspuns a unei ferme agricole la efectele politicilor agricole în zonele de munte 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga mecanismele de evaluarea a impactului politicilor agricole montane 

Sa poata interpreta indicatorii de impact rezultați din implementarea politicilor 

agricole montane 

Sa cunoască factorii socio economici ce intervin în maximizarea sau reducerea 

efectului politicilor agricole montane 
 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr de ore – 14 ore 

Cap.1. Definiții, caracterizări si provocări ale zonei montane 

1.1. Cadrul normativ European 
1.2. Cadrul normativ national specific 

1.3. Descrierea zonei montane din România 

1.4. Multifuncționalitatea agriculturii montane 

1.5. Caracteristicile tehnice ale agriculturii montane 

1.6. Paradoxuri și contradictii ale zonei montane 

1.7. Factorii depopularii zonei montane 

Cap.2. PAC și provocările zonei montane 

2.1. Analiza comparativă a politicilor agricole în regiunile muntoase ale 

U.E. 

2.2. Plățile directe specifice primului pilon pentru zona montană 

2.3. Analiza comparative între plățile directe dintre zonele montane și 

zonele de câmpie 
Cap.3 Pac 2020-2027 

3.1. Reducerea inegalităților între zonele montane și zonele de câmpie 

3.2. Consultarea teritoriilor montane asupra noii politici agricole pentru 

zona montană 

3.3. Așteptările teritoriilor montane de la politicile publice montane 

3.4. Organizarea de Lanțuri Alimentare Scurte de Calitate pentru 

produsele montane 

Metode de predare 

 

Curs interactiv 

Observaţii 

 

Suscitarea  unei 

dezbateri 

masteranizi/cadru 

didactic pe baza 

unui curs interactiv 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 14 
Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

 
 

Joc de rol 

 

Masteranzii joacă pe 

rând rolul țăranului 
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agroturistice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

agropedagogice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

socioterapeutice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale de 

agromediu 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

ecologice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

sociale 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

conservatoare de agrobiodiversitate 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

biodinamice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale de 

produse etice 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale de 

produse locale 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale de 

produse tradiționale 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

agroculturale 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale de 

divertisment 

Calculul indicatorilor de impact ai fermei montane multifuncționale 

agromilitare 

 și pe cel al 

specialistului în 

analiza impactului 

politicilor agricole 

montane 

 

Bibliografie Obligatorie: 

Alexandri, Cecelia şi Luca, Lucian "Ajutoare de stat în agricultura românească - Evaluări şi perspective" (Engl. State 

Aids in Romanian Agriculture – Evaluations and Perspectives) Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală 6.1 p. 

39-60 (2009) 

Alexandri, Cecilia şi Luca, Lucian "Impactul Reformei PAC asupra agriculturii romaneşti" (Engl. „The Impact of CAP 

Reform on Romanian Agriculture”) Lucrare pregătita pentru Seminarul 109 al EAAE , "PAC după reforma Fischler: 

Implementări naţionale, Evaluarea impactului şi ordinea de zi pentru viitoarea reformă" Viterbo, Italia, 20 – 21 

noiembrie, 2008. "Dincolo de orizontul imediat - O PAC potrivită pentru 2020?" (Engl. Beyond the Immediate Horizon 

– A CAP fit for 2020?), Institutul de Politici Europene de Mediu CAP2020 Avanpremieră Politică (octombrie, 2009) 

Boussard, Jean-Marc şi Trouve, Aurelie "Propunere pentru o noua politică europeană agricola și alimentară" (Engl. 

Proposal for A New European Agriculture and Food Policy). Lucrare finanţată de Friends of the Earth Europa şi Oxfam 

(12.07.2010) 

Bureau, Jean-Christophe şi Mahe, Louis-Pascal "Reforma PAC după 2013: o idee pentru o perspectivă mai largă" 

(Engl. CAP Reform Beyond 2013: An Idea for a Longer View), document de politică pentru Notre Europe (2008-10-29) 

 

Bibliografie Facultativă: 

Bureau, Jean-Christophe şi Mahe, Louis-Pascal "Reforma PAC după 2013: o idee pentru o perspectivă mai largă" (Engl. 

CAP Reform Beyond 2013: An Idea for a Longer View), document de politică pentru Notre Europe (2008-10-29) 

Burja, Camelia şi Burja, Vasile "Adaptarea economiei rurale a României la politica agrară europeană în perspectiva 

dezvoltării durabile" (Engl. „Adapting the Romanian Rural Economy to the European Agricultural Policy from the 

Perspective of Sustainable Development”) MPRA document Nr. 7989 (martie, 2008) 

Burja, Vasile "Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale româneşti" (Engl. „Sustainable Development of the Romanian 

Rural Areas”) Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 2.10 (2008) Chaplin, Hannah, Gorton, Matyhew şi 

Davidova, Sophia "Impedimente în diversificarea economiilor rurale în Europa Centrală 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare 

 

 

Tip activitate 

 

10.1. Criterii de evaluare 

 

10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Ex. Examen oral 50% 

10.5. Seminar/Laborator Indicatori de impact ai Politicilor 
Agricole Montane 

Analiză SWOT indicatori de 
Politici Agricole Montane 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă: Capacitate de înțelegere a adaptării unei ferme agricole la provocării 

politicilor agricole montane 
 

 
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 

10.09.2020 

Titular curs 

Conf.dr. Avram Fițiu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf.dr. Avram Fițiu 

 

 

 
 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Antonia Odagiu 

Conținutul fișei disciplinei a fost realizat după consultarea prealabilă cu membrii comisiei consultative a masterului, 

reprezentănd Federații Naționale de Producători Agricole, Grupuri de Acțiune Locală, antreprenori de succes în domeniul 

agricol și agroalimentar 


