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Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV 0302020102 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinţe Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) 
Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de 
studii Piscicultura si Acvacultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Amenajari si constructii in acvacultura 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sl. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sl. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

2 

 

2.6. Tipul  

de evaluare 
Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativite3 DI 

 
3. Timpul total estimat(ore pesemestru al activităţilordidactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice 

4.2. de 
competenţe 

Studentul trebuie sa aiba cunostinte de Protecţia mediului şi gospodărirea apelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studentii fiind provocaţi la discuţii pe tema   
continutului expunerii. În cazul activității didactice desfășurate on-line se vor 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. lucrari 2 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 

56 din care: 3.5.curs 
28 3.6.lucrari 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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adapta metodele de predare 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrarile practice fiecare student va desfasura o  activitate individuala cu 
etape de realizare si termene de predare. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se vor adapta metodele de predare 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - Sa cunoasca  limbajul tehnic specific pentru disciplina Amenajari si constructii in acvacultura 
- Modul de amenajare a unei ferme piscicole pentru creşterea în siguranţă şi la cel mai ridicat 
randament a peştelui. 
- Însuşirea sistematică a cunoştinţelor tehnice referitoare la interacţiunea continuă şi complexă a 
sistemelor de cercetare şi producţie cu spaţiul construit; 
- Stabilirea unei baze de cunoaştere interdisciplinara care să permită corelarea şi sintetizarea 
informaţiilor specifice domeniului hidrotehnic si piscicol. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 - Înţelegerea cadrului legal şi a normativelor în vigoare in domeniul sistematizarii teritoriale, al 
constructiilor, al calitatii si protectiei mediului; 
- Înţelegerea fenomenelor şi proceselor biochimice şi a impactului acestora asupra mediului 
înconjurător; 
- Cunoaşterea metodelor şi principiilor de reglare şi echilibrare a condiţiilor de microclimat; 
- Cunoaşterea factorilor de degradare în raport cu materialele de construcţii şi cu normele generale şi 
specifice de  de producţie a mediului. 

 

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea minimală  de cunoştinţe ale principalelor teme abordate la 
nivelul exigentelor actuale. 

7.2. Obiectivele specifice Sa aiba cunostinte minime de desen tehnic 
Sa-si insuseasca notiunile referitoare la amenajarile piscicole 
Prin studiile de caz complexe si complete realizate sa fie capabili sa faca 
conexiuni cu materiile de specialitate din urmatorii ani cat si cu 
activitatea de productie 

 
8. Conţinuturi 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
 
Curs 1. Prezentarea disciplinei, relaţii cu 
alte discipline, probleme actuale şi de 
perspectivă. Scurt istoric al constructiilor 
hidrotehnice. Definitii. Clasificari si 
importanta constructiilor hidrotehnice pentru 
piscicultura. 
 
Curs 2. Noţiuni de desen tehnic. Clasificări, 
suportul material al desenelor, formate de 
desen, tipuri de linii, scări de reprezentare, 
cotarea desenelor, reprezentarea 
materialelor în secţiuni, pante, secţiuni, 
vederi în plan, detalii. 
 
Curs 3. Proiectare asistata de calculator. 
Programul Autodesk Autocad utilizat in 
constructii. Prezentare program si comenzi 
uzuale.  
 
Curs 4. Materiale si elemente de constructie 
pentru lucrarile de protectie si regularizare a 
cursurilor de apa. Materiale geosintetice 
utilizate la amenajarile piscicole. Tipuri. 

Metode de predare 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 

Observaţii 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
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Caracteristici. Functii. Scheme constructive. 
 
Curs 5. Materiale si elemente de constructie 
pentru lucrarile de protectie si regularizare a 
cursurilor de apa. Betonul. Tehnologia, 
durabilitatea, controlul calitatii betoanelor 
hidrotehnice. 
 
Curs 6. Elementele componente ale 
fundatiilor pentru constructii hidrotehnice. 
Tipuri. Alcatuire. Hidroizolarea fundatiilor. 
 
Curs 7. Constructii specifice unitatilor 
sistematice si semisistematice: baraje si 
diguri. Generalitati. Istoric.Calcule de 
dimensionare. Calcule de verificare a 
stabilitatii. Calculul curbei de infiltratie. 
 
Curs 8. Constructii specifice unitatilor 
sistematice si semisistematice: baraje si 
diguri. Lucrari de protectie si reparatie. 
 
Curs 9. Amenajarea si compartimentarea 
vaii la bazinele artificiale de apa - Iazuri. 
Principii de amenajare a bazinelor 
sistematice - helesteelor. Tipuri de bazine 
din complexele sistematice. Principii de 
compartimentare a terenului din complexele 
sistematice. 
 
Curs 10. Lucrari folosite in amenajarea 
albiei raurilor. Platforme submersibile. 
Praguri. Trecatori. Toplite. Ecluze 
 
Curs 11. Constructii de aductiune a apei in 
amenajarile piscicole. Canale.Tipuri. 
Dimensionare hidraulica. Constructii 
hidrotehnice pentru captarea apei. Prize de 
apa. Tipuri. Probleme de proiectare. Calcul 
hidraulic 
 
Curs 12. Constructii hidromecanice. 
Stavilare, deversoare. Constructii de 
alimentare si evacuare a apei din 
amenajarilor piscicole. Dimensionare 
hidraulica a calugarului deversor. 
 
Curs 13. Eroziunea si colmatarea bazinelor 
piscicole. Metode de protectie.  
 
Curs 14. Construcţii anexe fermelor 
piscicole, magazii, staţii reproducere, statii 
de epurare. Construcţii pentru complexe 
piscicole. 

 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
 
 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 
Prelegere/Discutii/Expuneri 
powerpoint 
 

 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Lucrare de laborator 1 
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NOȚIUNI DE DESEN TEHNIC PENTRU 
CONSTRUCȚII   
Generalități 
Formate 
Împăturirea (plierea) 
Tipuri de linii 
Scări de reprezentare 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 2 

Cotarea 
Reprezentarea materialelor de construcție în 
secțiune 
 
Lucrare de laborator 3 

MATERIALE ȘI ELEMENTE DE 
CONSTRUCȚII 
Noțiuni teoretice materiale artificiale și 
naturale 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 4 

Noțiuni teoretice elemente de construcții 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 5 

PRIZE DE APĂ 
Noțiuni teoretice prize 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 6 

Noțiuni teoretice deznisipatoare 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 7 

DIGURI DIN MATERIALE LOCALE 
Notiuni teoretice diguri 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 8 

BARAJE DIN MATERIALE LOCALE 
Noțiuni teoretice infiltrația apei prin barajele 
de pământ 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 9 

CANALE 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 10 

DEVERSOR ȘI DESCĂRCĂTOR TIP 
CĂLUGĂR 

Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
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Notiuni teoretice deversoare 
Aplicație 
 

 Lucrare de laborator 11 

Noțiuni teoretice descărcător tip călugăr 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 12 

SCĂRI PENTRU PEȘTI 
Noțiuni teoretice scări de pești 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 13 

UNITĂȚI PISCICOLE 
Aplicație 
 
Lucrare de laborator 14 

CONSTRUCȚII AUXILIARE ȘI DE 
EXPLOATARE PENTRU AMENAJĂRILE 
PISCICOLE 

 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
 
2 ore  
 
 
 
2 ore  
 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 

 
Bibliografie Obligatorie: 

1. Gh.Bârcă (1962) -Amenajări piscicole E.D.P.Bucureşti 
2. Gh. Bârcă (1957)-Hidroamelioraţii piscicole EAS  
3. Gh.Bârcă, B.Soileanu (1967)- Amenajarea şi exploatarea apelor interioare piscicole EAS. 
4. I.Pojoga (1988)- Piscicultura Editura Ceres Bucureşti 
5. A.Buşuita (1977)- Piscicultură şi amenajări piscicole EDP Bucureşti. 
6. P.Decei (1964)- Gospodărirea apelor de munte EAS. 
7. V.Sîrbu (1960-95)- Probleme în amenajări piscicole interioare 
8. I.Pisota, I Buta (1983)- Hidrologie EDP. 
9. D.Lagorescu (1965)- Hidrologie EDP. 
10. I.Vlad (1078)- Hidrologie EDP. 
11. C.Goldstern (1970)- Hidrologie EDP. 
12. C.Sofronie (2000) Amenajarea bazinului hidrografic Someş-Tisa. 
13. Ioana Tanasescu - Academic Pres-2000 Ghid de proiectare si inginerie tehnologica 
14. Marcela Sirbu,Ioana Tanasescu-Risoprint-2009- CONSTRUCTII 
Bibliografie Facultativă: 
 
Normative si Standarde  in vigoare 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Pisciculturii, 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 manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate in 
domeniul de predare 

 
10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 

finală 
10.4. Curs 
 

Examenul constă dintr-un test scris 
din partea teoretică (rezolvarea a 3 
– 5 subiecte care se vor detalia sau 
subiecte de tip grila) 

Proba scrisă 50% 
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10.5. Laborator  Sustinerea si predarea lucrarilor 
practice 

Activitate laborator, 
prezenta 50% 

    
10.7. Standard minim de performanţă 
Condiţii de eligibilitate pentru prezentarea la colocviu: participarea la minimum 80% sedinte de 
lucrari de laborator; predarea in totalitate a lucrarilor de laborator. 

(b) Nota la testul scris (T): min. 5(cinci) la fiecare subiect. 

 
  

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 
 8.09. 2020 

 
Titular curs 

SL. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 
 

Titular lucrari laborator/seminarii 
SL. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 

 
 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020104 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură și Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei FIZIOLOGIA ORGANISMELOR ACVATICE 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Cocan Daniel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr. Cocan Daniel 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Examen  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, histologie, embriologie ; Biologie celulară şi moleculară ; Biochimie animală şi Biofizică animală 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Orele de curs se desfăşoară săptămânal în plenul anului, cursul se desfăşoară în 
plen. 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. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice se desfăşoară săptămânal în plenul anului în laboratoare pe grupe 
de studenţi. Lucrările practice se axează pe aspectele aplicative ale noţiunilor teoretice şi 
constă în însuşirea de către studenţi a cunoştiinţelor necesare pentru înţelegerea 
fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea funcţiilor diferitelor 
organe, integrarea  lor  într-un sistem funcţional unitar şi integrarea organismului în 
mediul său de viaţă. 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. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 8 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - Elaborarea de proiecte tehnice pentru înfiinţarea de exploataţii de creştere a animalelor ; 
- Aplicarea principalelor procese şi transformări ce le suferă organismele de la naştere (metabolismul de 
creştere cu tot ce implică el) şi până la maturitate; abordarea şi dirijarea funcţiei de reproducţie la mamifere;  
Elaborarea, implementarea şi coordonarea proceselor tehnologice specifice creşterii animalelor şi a 
organismelor acvatice 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

- însuşirea cunoştiinţelor privind procesele fiziologice ale  tuturor celulelor din organismul mamiferelor; 
- înţelegerea influenţei şi a modului de acţiune al unor factori interni şi externi asupra organismului 

mamiferelor ca un tot unitar; 
- înţelegerea metodelor şi tehnicilor  utilizate în domeniul fiziologic pentru depistarea unor afecţiuni 

patologice ale metabolismelor care duc la stari patologice ale organismelor; 
- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul disciplinei constă în predarea şi însuşirea de către studenţi a cunoştiinţelor 
necesare pentru înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor care controlează 
coordonarea funcţiilor diferitelor organe, integrarea  lor  într-un sistem funcţional 
unitar şi integrarea organismului în mediul său de viaţă. În final, scopul disciplinei de 
fizilogie este acele de a asigura baza teoretică pentru înţelegerea şi aplicarea 
tehnologiilor de creştere a animlelor domestice. 

7.2. Obiectivele specifice   - Însuşirea şi utilizarea adecvată a notiunilor de fiziologie, a aparatelor şi 
sistemelor mamiferelor; 
- înţelegerea fenomenelor vii, mecanismelor care controlează coordonarea 

funcţiilor diferitelor organe,  
- înţelegerea sistemului funcţional unitar al organismului în mediul său de viaţă. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
METABOLISMUL LA ORGANISMELE ACVATICE CU PARTICULARITĂȚI PE 
SPECII (PEȘTI, AMFIBIENI, MOLUȘTE, CRUSTACEE) 
Metabolismul intermeduiar.  
Metabolismul hidromineral. Metabolismul substanţelor organice: glucide. 
Metabolismul substanţelor organice:  lipide, protide.  
Metabolismul energetic. 
FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV LA ORGANISMELE ACVATICE. 
Motilitatea aparatului digestiv. Defecaţia.  
Digestia şi absorbţia în intestinul subţire: secreţia biliară, secreţia pancreatică şi secreţia 
intestinală. Digestia şi absorbţia în intestinul gros.  
FIZIOLOGIA APARATULUI CIRCULATOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
Sângele: compoziţia şi rolul sângelui. Alte lichide ale mediului intern: limfa, hemolimfa 
crustaceelor, lichidul interstiţial. 
Proprietăţile  structural-funcţionale ale cordului. Circulaţia sângelui în vase. Reglarea 
circulaţiei sanguine. 
FIZIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
Mecanica respiraţiei. Transportul oxigenului prin sânge.  
FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
 Reglarea diurezei 
FIZOLOGIA APARATULUI  REPRODUCĂTOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
Fiziologia aparatului reproducător mascul.fiziologia aparatului reproducător femel. Fecundaţia.  
COMPORTAMENTUL LA ORGANISMELE ACVATICE ȘI MIGRAȚIILE PEȘTILOR 

Metode de 
predare 

 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 

 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 

Observaţii 
 
 
 

3prelegeri 
 
 
 
4prelegere 
 
 
 
2prelegere 
 

2prelegeri 
 
1prelegere 

 
1prelegere 
 
1prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
FIZIOLOGIA  APARATULUI  DIGESTIV LA ORGANISMELE ACVATICE. 
Compoziţia chinmică a sucului gastric. Identificarea HCl liber. Enzimele sucului 
gastric. Înscrierea grafică a motilităţii gastrice la broască. Recunoaşterea produşilor 
de degradare a proteinelor. Digestia în intestinul subţire. Studiul secreţiei biliare; 

 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 

 
 
 
5 lucrări laborator 
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identificarea sărurilor biliare şi a pigmenţilor biliari. Proprietăţile tensioactive şi 
emulsionare a bilei. Studiul sucului pancreatic. Acţiunea emulsionată a sucului 
pancreatic. Efectul enzimatic al sucului pancreatic asupra glucidelor, lipidelor şi 
proteinelor. Studiul motilităţii intestinelor in vivo şi in vitro. 
FIZIOLOGIA  APARATULUI CIRCULATOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
Sângele. Recoltarea. Examenul fizic şi biochimic al sângelui la peşti, amfibieni și 
hemolimfa la crustacee. 
Examenul  microscopic al sângelui la peşti. 
Legăturile Stannius. Înscrierea grafică a activităţii cardiace la broască. Acţiunea 
temperaturii asupra frecvenţei cardiace la broască. 
Efectul substanţelor simpaticomimetice şi parasimpaticomimetice asupra cordului 
de broască. Efectul dezechilibrului ionic asupra activităţii cardiace la broască. 
FIZIOLOGIA  APARATULUI RESPIRATOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
Respiraţia  tisulară. 
FIZIOLOGIA APARATULUI REPRODUCĂTOR LA ORGANISMELE ACVATICE 
COLOCVIU. VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 

 
 
 
 
 
 
6 lucrare laborator 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Vioara Mireşan (1997) – Anatomia şi fiziologia animalelor domestice. Ed. Genesis,  Cluj-Napoca. 
2. Vioara Mireşan (2001) – Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţii. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Vioara Mireşan , Adel Ersek Adel, Răducu Camelia (2003) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca. 
4. Vioara Mireşan – notiţe de curs. 
5. Constantinescu  Elena,  Adel  Schuller  (1996) – Caiet  de  lucrări  practice  de  fiziologie animală. Tipo   
Agronomia,  Cluj – Napoca . 

Bibliografie Facultativă: 
1. N. Cristea,  I. Boişteanu,  Elena Barza,  T. Barbura   ( 1978 ) –  Fiziologia  animalelor domestice, E.D.P.  Bucureşti. 
2. V. Pintea, D. A. Manta,  M. Cotruţ, G. Salăgeanu (1982) – Fiziologie, E.D.P. Buc. 
3. D. Roşca  (1977) – Fiziologie animală , E.D.P.  Bucureşti. 
4. Constantinescu  Elena  (1994)  –  Curs de  Fiziologie   Animală,  partea  I –a ,  Tipo Agronomia,  Cluj – Napoca . 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai 
actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la simpozioane naţionale şi internaţionale din domeniul de 
specialitate, conducere doctorat în specialitatea Fiziologie animală, director sau membru în teme de certcetare.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificare periodică a cunoştinţelor 
teoretice prin referatele susţinute . 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs. 

Examen 
Oral / scris 

 
70% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Învăţarea studenţilor cu deprinderile practice 
pentru cunoaşterea funcţiilor fiecărui aparat 
şi sistem în vederea aplicării acestora în 
practică pentru creşterea economicităţii 
investiţiei. Verificare periodică a 
cunoştinţelor practice. Cunoaşterea tematicii 
prezentate la lucrările practice. 

Sunt prevazute: 
Evaluări orale și scrise 
1 examen practic final. 

 
 
 
10% 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la colocviu şi examen 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 
14 Septembrie 2020 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu   
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Nr. din    Formular USAMV 0302020105 
 
 
 

1. Date despre program 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1)

 Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

HIDROBIOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr Coşier Viorica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. Cocan Daniel 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare 

 
Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2
 DS 

Obligativitate3
 DI 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 94  
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4

 6 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Zoologie acvatică, Ecologie şi protectia mediului, Ihtiologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de bază despre ecosistem şi functionarea acestuia 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este prezentat în power-point. Pe baza cunoştinţelor anterioare dobandite de 
studenti sunt introduse activ informatiile noi pentru intelegerea organizării 
ecosistemelor acvatice, a interrelatiilor specifice precum si a relatiilor dintre 
hidrobionti si mediul de viata; Disciplina universitara impune respectarea orei de 
incepere si terminare a cursului si un regim academic de interacţiune cadru didactic 
– student. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se desfăşoară pe teren şi în laborator. Fiecare student va respecta 
normele de protectie a muncii si protocoalele de desfasurare a  activitatilor 
individuale si de grup puse la dispozitie la disciplina. Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
Evaluarea calitatii hidroecosistemelor si implemetarea solutiilor practice pentru restabilirea echilibrului acestuia; 
gestionarea resurselor naturale, a problemelor de poluare si a efectelor amenajarilor antropice in ecosistemele 
acvatice; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 
Identificarea nevoilor de perfectionare  profesionala  continua pentru a se adapta şi a răspunde permanent 
cerintelor şi exigenţelor economice 
Participarea la munca în echipă,  in studii de cercetare specifice, pe teren si in laborator 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul hidrobiologiei şi formarea de abilităţi 
practice  pentru dobândirea de competenţe profesionale de specialitate. 

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de argumentare ştiinţifică a mecanismelor de funcţionare a 
hidrocecositemelor în scopul formulării conceptului exploatării durabile a 
resurselor acvacole 
Aplicarea creativă a cunoştinţelor teoretice şi practice la rezolvarea de 
probleme profesionale (inventarierea speciilor şi aprecierea biologică a calităţii 
ecosistemului, rezolvarea problemelor de poluare pentru restabilirea 
echilibrului, exploatarea raţională a resurselor naturale acvatice pentru 
prezervarea ecosistemelor, determinarea producţiei şi productivităţii bazinelor 
acvatice, aprecierea efectelor amenajarilor hidrotehnice asupra biocenozelor etc) 
Capacitatea de a evalua calitatea unui hidroecosistem 
Competente de organizare a unor experiemente  în laborator care să reproducă 
condiţiile naturale din hidroecositem 

Analiza si interpretarea corecta a datelor experimentale 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 
Istoricul şi obiectivele Hidrobiologiei. Metode de studiu 
si cercetare în Hidrobiologie 
Biotopii si biocenozele ecosistemelor acvatice. Circuitul 
materiei si energiei in ecosistemele acvatice. Trasaturi 
specifice ale hidrobiocenozelor. 
Proprietăţile fizice ale apei şi influenţa lor asupra 
hidrobionţilor. Influenta luminii si a radiatiei ionizante 
asupra hidrobiontilor. 
Principalele proprietati chimice ale apei si influenta lor 
asupra hidrobiontilor. Salinitatea si adaptarile 
hidrobiontilor la salinitati diferite.  Clasificarea 
hidrobiontilor dupa comportamentul lor fata de 
salinitate. 
Diviziunile mediului acvatic 
Comunităţi pelagice şi adaptări la viaţa în masa apei. 
MIGRATIILE HIDROBIONTILOR PELAGICI  
Biocenozele bentalului. Adaptările hidrobionţilor 
bentonici la viaţa de substrat şi clasificarea în funcţie de 
etajare şi tip de apă (curgătoare sau stătătoare). 

 
Limnologia. Clasificarea apelor continentale (interioare). 
Prototipul apelor stătătoare şi a celor curgătoare. 
Apele subterane. Tipuri de ape subterane Caracteristicile 
apelor subterane. Notiuni de biospeologie: tipuri de ape 
subterane, caracteristici; Clasificarea organismelor din 
subteran şi modificări adaptative 
Apele   stătătoare   –   regimul   lenitic.   Tipuri  de   ape 

Metode de predare 

Prelegere 

 
 
 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 
Prelegere 

 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 

1 prelegere 
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stagnante naturale. Clasificarea lacurilor naturale după 
origine şi modul de formare a acestora. Clasificarea 
biologică a lacurilor. Desfăşurarea vieţii în lacuri. 
Formaţiuni acvatice stătătoare naturale - balta. 
Caracteristici de biotop şi biocenoze asociate; 
Clasificarea biologică a bălţilor. 
Formaţiuni acvatice naturale – mlaştina. Caracateristici 
de biotop; Clasificarea biologică a mlaştinilor 
(Tinoavele şi mlaştinile eutrofe) 
Apele stagnante antropogene: Lacurile de acumulare şi 
lacurile de baraj -. Asemănări şi deosebiri. Lacurile de 
acumulare – categorii, sectoarele lacului. Populaţiile şi 
biocenozele  lacului de acumulare şi a celui  de baraj. 
Etapele procesului de formare a comunităţilor în lacuri. 
Apele curgătoare  sau  mediile lotice.  Caracteristici de 
biotop. 
Complexul zonal de izvor – CRENONUL: definire, 
caracteristici, clasificare, condiţii de biotop şi biocenoze 
întâlnite. 
Complexul  zonal  de  pârâu  şi  râu  –  RHITRONUL: 
caracterizare şi clasificare în funcţie de biotop. 
Complexul zonal de râuri mari şi fluvii: POTAMONUL 
–   râul.   Complexul  zonal   de   râuri   mari   şi   fluvii: 
POTAMONUL – fluviul 
Oceanologia. Caracterizarea generală a bazinelor 
oceanice. Clasificarea mărilor. 
Structura   biologică   generală   a   bazinelor   oceanice. 
Biocenozele bazinelor oceanice. 
Marea Neagră: Originea bazinului, dinamica şi 
chimismul apei, complexele biocenotice pelagice si 
bentonice din Marea Neagră. 

 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 

 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
 

Lucrări practice în laborator 

 
 

1 lucrare laborator 
Număr de ore – 28 
Instructaj  de  protecţia  muncii aferent  activităţilor  din 
domeniul hidrobiologiei, desfăşurate în laborator şi pe   
teren. Prezentarea aparaturii de laborator şi introducere   
în studiul practic al lucrărilor de hidrobiologie   

Analiza biologică a apelor naturale. Lucrări practice în laborator 1 lucrare laborator 
Analiza   planctonică:   materiale   necesare,   recoltare,   
diluarea şi conservarea probelor planctonice.   

Analiza  comunităţilor  planctonice  din  apele  naturale: Lucrări practice pe teren 1 lucrare laborator 
prelevarea probelor, conservarea şi transportul acestora   
la laborator.   

Identificarea principalelor grupe de organisme Lucrări practice în laborator 1 lucrare laborator 
planctonice: fitoplancton, zooplancton, bacterioplancton.   
Determinarea şi calculul productivităţii naturale   
planctonice a apelor curgătoare şi stătătoare.   

Analiza fitoplanctonului din ecosistemele acvatice: Lucrări practice în laborator 1 lucrare laborator 
- Determinarea calitativă a fitoplanctonului   
- Determinarea cantitativă a fitoplanctonului   
- Determinarea densităţii numerice a fitoplanctonului   
- Determinarea biomasei fitoplanctonului   

Determinarea   producţiei   primare   (fitoplancton)   prin Lucrări practice în laborator 1 lucrare laborator 
metoda Gran-Gaarder:   
- Producţia brută   
- Producţia netă   
- Respiraţia   

Amenajarea  unor  sisteme  artificiale  pentru  culturi de Lucrări practice în laborator 1 lucrare laborator 
alge in vitro: 
- Culturi de alge verzi 
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- Cultura algei albastre Spirulina platensis 
 

Analiza zooplanctonului din ecosistemele acvatice: 
- prelevarea,  conservarea  şi  transportul  probelor  la 
laborator 

 
Identificarea taxonilor zooplanctonici prin studiu 
microscopic 

 
Organizarea dispozitivelor experimentale pentru cultura 
în laborator a unor organisme zooplanctonice: infuzori, 
rotiferi marini, rotiferi dulcicoli, crustacee planctonice 

 
 
 

Bentosul. Prezentarea metodelor de recoltare a probelor 
bentonice  şi  a  modului  de  determinare  a  biomasei 
bentonice. 

 
Recoltarea  probelor  de  bentos,  transportul acestora  şi 
analiza lor. Determinarea biomasei bentonice. 
Identificarea principalelor grupe de organisme 
bentonice, din probele recoltate. 

 
Nectonul. Prezentarea metodelor de recoltare, transport 
şi păstrare a nectonului. 
Identificarea   principalelor   grupe   de   organisme   din 
necton. 

 
Determinarea vârstei şi a masei specifice a peştilor. 
Determinarea productivităţii piscicole din apele naturale 
curgătoare şi stătătoare. 

 
 
 

Verificarea cunoştinţelor 

 
 

Lucrări practice pe teren 
 
 
 

Lucrări practice în laborator 
 
 

Lucrări practice în laborator 
 
 
 
 
 

Lucrări practice în laborator 
 
 
 

Lucrări practice pe teren 
 
 
 
 

Lucrări practice pe teren 
 
 
 
 

Lucrări practice în laborator 

 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. Dobson, M., Frid, Ch, 2009,Ecology of Aquatic systems, Oxford University Press, Second Edition 
3. Oros, I., (1981) – Tehnica de analiză aplicată la Hidrobiologie, UBB, Facultatea de Biologie, Geografie şi 

Geologie, Cluj-Napoca ; 
4. Pricope F., Battes K., Petrovici M., 2013. Hidrobiologie – Lucrări practice, Ed. Rovimed. 
5. Pricope F., Stoica I., battes K., 2013. Producţia secundară a ecosistemelor acvatice. Ed. Alma Mater, Bacău. 
6. Pora, E.A., Oros I., (1974) – Limnologie şi Oceanologie, EDP Bucureşti ; 
7. Tomescu, N., Gaboş Marta, (1989) – Hidrobiologie (curs) – UBB, Facultatea de Biologie, Geografie şi 

Geologie, Cluj-Napoca ; 
8. Vasilescu, P.G., (1986) – Hidrobiologia – curs, vol. I şi II, Universitatea „Dunărea 

Bibliografie Facultativă: 
1. Botnariuc, N., Vădineanu, A., (1982) – Ecologie, EDP Bucureşti ; 
2. Papadopol, M., (1983) – Hidrobiologie (curs), Bucureşti ; 
3. Stugren, B., (1982) – Bazele ecologiei generale, Ed. Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti; 
1. Stugren, B., (1994) – Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca 

 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 
 

10. Evaluare 
 

 
Tip activitate 

 
10.1. Criterii de evaluare 

 
10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

In vederea identificarii calilor de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor cadrele 
didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de Limnogeografie, la manifestari stiintifice, pentru 
documentarea aspectelor actuale si de perspectiva problematicii din domeniu 
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10.4. Curs Studentul este familiarizat cu tot 
conţinutul tematicii studiate şi 
stăpâneşte limbajul de specialitate în 
expunere, stabileşte relaţii între 
concepte şi teorii inclusiv cu alte 
domenii şi formulează argumente 
corecte ştiinţific. 
înţelege la nivel macrosistemic 
interacţiunile dintre populaţiile 
biocenozelor şi dintre acestea  şi 
biotopii diferitelor formaţiuni acvatice 
cunoaşte distribuţiile verticale şi 
orizontale ale biocenozelor şi relaţiile 
dintre acestea si biotopi 
Înţelege relaţiile trofice şi migraţiile 
hidrobionţilor pentru iernat, 
reproducere şi/sau hrănire 
 Abordează subiectul sistemic în 
timpul examinării şi face conexiune 
între cunoştinţele dobândite 

Examen 
oral 

 
70% 

10.5. Seminar/Laborator -cunoaste metodele de recoltare a Test grilă 20% 
organismelor planctonului, nectonului Activitate practica pe parcusrsul 10% 
şi bentosului şi determinarile asociate semestrului 
- Identifica principalele grupe de 
organisme din plancton, necton şi 
bentos si le asociaza corect unui 
anumit ecosistem 
-cunoaste metodologia de apreciere a 
calitatii unui ecosistem lenitic si lotic 
-citeste, analizeaza si interpreteaza 
rezultatele analizelor privind 
aprecierea ecosistemului 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Promovarea colocviului şi 
obtinerea notei de trecere este condiţie obligatorie pentru participare la examen. 

 

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 
11 Septembrie 2020 

 
Titular curs 

Prof.dr. Coşier Viorica 

 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf dr. Cocan Daniel 
 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Sef lucr dr Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                    Formular USAMV 0302020106 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinţe Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de 
studii Piscicultura si Acvacultura 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 
2.1.Denumirea 
disciplinei Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sl. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sl. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

1 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitat
e3 

DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum Matematica 
4.2. de 
competenţe 

Studentul trebuie sa aiba cunostinte de matematica, fizica si referitoare la importanta 
resurselor naturale  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studentii fiind provocaţi la discuţii pe tema   

continutului expunerii. În cazul activității didactice desfășurate on-line se vor 
adapta metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea cursului.  
Lucrarile practice vor consta in efectuarea de exemple de calcul pe tipuri de 
probleme. În cazul activității didactice desfășurate on-line se vor adapta 
metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. 
curs 1 3.3.  lucrari 1 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 

28 din care: 
3.5.curs 14 3.6. lucrari 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- Cunoasterea limbajului tehnic si a terminologiei specifice pentru disciplina de Hidrologie si 
amenajarea bazinelor hidrografice 
- Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor hidrologice specifice bazinelor naturale si/sau artificiale  
 - Insuşirea de către studentul piscicultor a modului de amenajare a bazinelor hidrografice, a notiunilor 
specifice hidrometriei, respectiv hidrografiei apelor de suprafata 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Studenţii vor constientiza importanţa ştiinţifică şi economică a apei in viata omului 
Studentii vor fi capabili sa calculeze debite prin diferite metode de calcul 
Vor fi capabili sa gestioneze apa in functie de factorii si conditiile hidrologice 
Studentii vor dezvolta aptitudini de lucru in echipa 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea de deprinderi privind notiunile de hidrologie generala. 
Insusirea cunostintelor tehnice aplicative referitoare la amenajarea 
bazinelor hidrografice in piscicultura 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea desfăşurării activităţii în 
practica hidrologică 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
 
Curs 1. Prezentarea importantei disciplinei, 
relaţii cu alte discipline. Notiuni de baza. 
Generalitati. 
 
Curs 2. Hidrologia raurilor (Potamologia). 
Bazinul hidrografic. Definitii. Elemente 
morfometrice. Tipuri si forma bazinelor 
hidrografice. Caracteristici ale bazinelor 
hidrografice. 
 
Curs 3. Hidrologia raurilor (Potamologia). 
Reteaua hidrografica. Definitii. Tipuri de retele 
hidrografice. Elementele retelei hidrografice. 
Vaile raurilor. Morfometria retelei hidrografice 
(morfometria vailor, profilul longitudinal si 
transversal al albiei) 
 
Curs 4. Dinamica apei raurilor. Dispozitive de 
masurare a vitezei si nivelului. 
 
Curs 5. Dispozitive de determinare a nivelului 
apei raurilor. Prelucrarea nivelurilor. 
 
Curs 6. Metode de determinare a debitului de 
apa. Curba nivel-debit.  
 
Curs 7. Hidrografia lacurilor. Elemente 
morfometrice ale lacurilor.  
 
Curs 8. Apele subterane (Hidrogeologia). 
Notiuni generale.Viteza de scurgere – legea lui 
Darcy. Exploatarea apelor subterane prin 

Metode de predare 
 
 

Prelegere interactiva, 
completata cu 
expunere prin 

intermediul 
videoproiectorului/ 

Discutii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
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puturi, foraje si captari orizontale. 
 
Curs 9. Regularizarea de albii cu caracter local 
 
Curs 10. Regularizarea scurgerilor pe versantii 
bazinelor hidrografice. Amenajari 
antierozionale. 
 
Curs 11. Regularizarea scurgerilor pe versantii 
bazinelor hidrografice. Problemele regularizarii 
scurgerilor pe versanti. 
 
Curs 12. Indiguiri de aparare contra 
inundatiilor. Cauzele inundatiilor. Clasificarea 
digurilor. Influenta digurilor asupra regimului 
hidrologic. 
 
Curs 13. Clasificarea acumularilor. Bazine de 
acumulare pentru piscicultura. 
 
Curs 14. Lucrari de exploatare si intretinere a 
lacurilor de acumulare pentru piscicultura 
(decolmatare). 

 
 
1 ora 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
 

 
 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14  
 
Aplicatii. Rezolvare de probleme la Circuitul si 
bilantul apei in natura (evaporatia apei de la 
suprafata unui lac, calculul volumului de apa 
pierduta prin evapotranspiratie de pe suprafata 
unui lac in decurs de 1 an).  
 
Prezentarea temei de laborator. Compozitia 
granulometrica. Trasarea diagramei distributiei 
granulometrice. 
 
Bazinul hidrografic. Elemente morfometrice ale 
bazinelor hidrografice: trasarea cumpenei apei 
 
Bazinul hidrografic. Elemente morfometrice ale 
bazinelor hidrografice: perimetrul, panta 
medie, inaltimea medie si coeficientul de 
sinuozitate a cumpenei apei. 
 
Prelucrarea şi interpretarea datelor referitoare 
la debitele lichide. Prezentarea temei de 
laborator. Efectuarea calculului vitezei medii si 
a sectiunii de scurgere intr-o sectiune data a 
albiei minore prin diferite metode.  
 
Prelucrarea şi interpretarea datelor referitoare 
la debitele lichide. Sa se traseze grafic cheia 
limnimetrica. 
 
Sa se evalueze debitul apei la cote date 
pentru un profil transversal cunoscut. 
 
Aplicatii. Rezolvare de probleme. Sensul de 

 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
 
1 ora  
 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 
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curgere a apei din cuprinsul unui strat acvifer. 
Viteza de curgere a apei. 
 
Captarea apelor subterane. Prezentarea temei 
de laborator. Calculul captarii de apa 
subterana dintr-un put perfect.  
 
Captarea apelor subterane. Reprezentare 
grafica a debitului captat in strat acvifer cu 
nivel liber. 
 
Se va evalua debitul ce corespunde nivelului 
maxim inregistrat la o viitura produsa pe un 
rau neechipat hidrometric. 
 
Determinarea debitelor solide in suspensie si a 
turbiditatii medii. Reprezentarea grafica a 
variatiei vitezei si a debitului solid. 
 
Rezolvare de probleme. Calculul debitelor la 
lacuri de acumulare 
 
Calculul ancorarii geomembranelor pe un taluz 
de pamat 

 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora  
 
 
 
1 ora  
 
 
 
1 ora 
 
 
 
1 ora 
 
 
1 ora 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Note de curs 
2. Pisota I., Buta I.,  (1970), Hidrologie generala, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 
3. Man T.E., (1996), Amenajari piscicole, Timisoara 
4. Ilie A.C., (2007). Amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, Editura Fundatiei Romania de Maine 
5. Marcela Sirbu (2012) Constructii agricole, Ed. Risoprint 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Trofin P., (1972), Alimentari cu apa, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 
2. Priscu R.,  (1974), Constructii hidrotehnice, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 
3. Bud I. şi colab. (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Editura Risoprint, Cluj-Napoca 
4. Pasarin B. şi colab. (2003) -  Acvacultură. Îndrumător lucrări practice, Editura Karro, Iaşi  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor 
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Pisciculturii, 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 manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate in domeniul de predare 

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere 
din nota 

finală 
10.4. Curs 
 

Examenul constă dintr-un test scris din 
partea teoretică (rezolvarea a 3 – 5 
subiecte care se vor detalia sau 
subiecte de tip grila) 

Proba scrisă  100% 

10.5. Laborator  Teme 
Lucrari  
Probleme 
Temele se corecteză şi se notează 
dacă sunt predate la termenele stabilite. 

Activitate laborator, 
prezenta  

10.7. Standard minim de performanţă 
(a) Condiţii de eligibilitate pentru prezentarea la colocviu: participarea la minimum 80% sedinte de lucrari de 
laborator; predarea in totalitate a lucrarilor de laborator. 
(b) Nota la test (T): min. 5(cinci) la fiecare subiect. 
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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 completări 
8.09. 2020 

 
Titular curs 

SL. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 

 
Titular lucrari laborator/seminarii 

SL. Dr. Ing. Lavinia - Elena Moldovan 
 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Prof.  Dr. Camelia Răducu 

 



 1 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020107 

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 Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul Stiinte fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Biotehnologii 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii  Piscicultură și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Microbiologie  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Adriana Criste 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Asist. dr. Adriana Urcan 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Chimie, Biologie celulară 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibă cunostințe referitoare la organizarea celulei și  a proceselor  biochimice 

și fiziologice desfasurate în cadrul celulei. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector. 
Cursul este interactiv, studentii pot adresa întrebări referitoare la conținutul 
expunerii.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Laborator microbiologie. 
fiecare student va desfasura o  activitate individuală cu materialele de laborator 
puse la dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrari practice.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoasterea  limbajului de specialitate,  întelegerea organizării și funcționării microorganismelor 
Recunoasterea caracterelor morfo fiziologice a celor patru grupe de microorganisme ce intră în studiul 
microbiologiei: virusuri, bacterii, ciuperci şi protozoare precum și principalii reprezentanți ai acestora  
Cunoașterea influenţei factorilor externi asupra fiziologiei microorganismelor. Utilizarea adecvată a cunoștințelor 
acumulate, în comunicarea profesională pentru explicarea și interpretarea unor rezultate și a unor procese ce 
implică microorganismele. 
Studenții dobândesc abilitatea de a aplica metode, tehnici și procedee specifice microbiologiei prin utilizarea unor 
criterii și metode standard de evaluare cu scopul de a aprecia și valida  metodele utilizate și a rezultatelor 
obținute. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Dobândesc capacitatea de a studia și identifica diferite microorganisme. Pot  gândi activități  științifice referitoare 

la implicarea microorganismelor în diverse domenii. 
Dovedeste preocupare privind perfectionarea profesională prin  participarea la activitatile de cercetare din cadrul 
disciplinei. Dobândesc capacitatea de a elabora și respecta un program de lucru în cadrul unei activități, lucrând 
în echipă cu respectarea sarcinilor individuale. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Transmiterea şi fixarea noţiunilor elementare de microbiologie generală 

necesare cunoaşterii caracterelor morfologice şi fiziologice ale 
microorganismelor. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea teoretică şi  practică a claselor de microorganisme 
Inţelegerea particularităţilor morfo –fiziologice a microorganismelor. 

 
8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Definiţia, obiectul şi importanţa microbiologiei. Apariţia şi dezvoltarea 
microbiologiei ca ştiinţă. Sistematizarea microorganismelor şi locul lor în lumea 
vie. 
Caracterele  generale ale virusurilor.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Morfologia şi structura virusurilor Fazele replicării virale la virusurile de tip ADN 
şi ARN. Relaţii virus-celulă gazdă la virusurile virulente, atenuate şi temperate. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale   ale bacteriofagilor, viroizilor şi prionilor. Sistematica 
virusurilor. Procesul de interferență virală. 
 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale ale rickettsiilor şi micoplasmelor. Caractere generale ale 
celulelor procariote. Morfologia şi structura celulei bacteriene 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Cromosomul bacterian. Elemente genetice extracromosomale. Plasmide. 
Conjugarea bacteriană. Peretele celular bacterian. Diferenţe între bacteriile Gram 
pozitive, Gram negative şi Archaea. Capsula. Pilii şi fimbriile. Citoplasma. 
Ribosomii. Incluziile. Endosporul bacterian 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Fiziologia bacteriilor:Compoziţia chimică şi echipamentul enzimatic al bacteriilor. 
Nutriţia şi respiraţia la bacterii.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Metabolismul bacterian. Fermentațiile la bacterii. Producerea de pigmenți de către 
bacterii. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Cresterea și multiplicarea bacteriilor. Evoluția unei culturi bacteriene. Influenta 
factorilor de fizici asupra bacteriilor. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Acțiunea substanțelor chimice asupra bacteriilor.Substanțe chimioterapeutice și 
antimicrobiene. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Taxonomie microbiană clasică şi moleculară. Manualul lui Bergey de Bacteriologie 
Sistematică 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Caractere generale ale miceţilor. Morfologia şi structura levurilor şi a ciupercilor  
filamentoase 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 

Nutriţia la miceţi.  Tipuri de înmulţire la miceţi. Sistematica ciupercilor prelegerea, 
conversaţia euristică, 

1 prelegere 
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explicaţia 
Caractere generale ale  protozoarelor. Morfologia  protozoarelor. Fiziologia 
protozoarelor.  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 
 

Adaptarea la mediu (închistarea şi germinarea chisturilor). Înmulţirea 
protozoarelor. Sistematica protozoarelor. 

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia 

1 prelegere 
 

 
 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 

  

Măsuri de protecţia muncii. Prezentarea aparaturii şi ustensilelor folosite în 
laborator.  Metode de sterilizare. 

 
 
 
 
 

Activitate interactivă. 
 

Activitate practică 
demonstrativa și 

activitate individuală 
în vederea realizării 

deprinderilor 
specifice. 

 

1 lucrare 
laborator 

Metode de izolare, cultivare şi conservare a virusurilor în laborator. Recunoaşterea  
incluziilor virale în scop de diagnostic a infecţiilor virale. 

1 lucrare 
laborator 

Medii de cultură folosite pentru izolarea bacteriilor aerobe şi anaerobe în laborator. 
Prepararea şi principiile de utilizare a mediilor de cultură. 

1 lucrare 
laborator 

Conduita izolării și identificării bacteriilor. Metode de însămânţare şi transplantare.  1 lucrare 
laborator 

Examinarea caracterelor culturale ale bacteriilor aerobe şi anaerobe, în vederea 
identificării lor. Examinarea bacteriilor în stare vie şi tehnica executării frotiurilor 
în vederea examinării caracterelor morfologice ale bacteriilor. 

1 lucrare 
laborator 

Tehnica colorării.Caractere tinctoriale ale bacteriilor: metode de colorare uzuale.  1 lucrare 
laborator 

Tehnica colorării.Caractere tinctoriale ale bacteriilor: metode de colorare speciale 
Tehnica colorării  bacteriilor acido-alcoolo rezistente                                                                                               

1 lucrare 
laborator 

Tehnica evidenţierii principalelor caractere biochimice ale bacteriilor. 1 lucrare 
laborator 

Tehnica determinării sensibilităţii bacteriilor faţă de substanţe antibiotice – 
antibiograma.  

1 lucrare 
laborator 

Tehnica determinării sensibilităţii bacteriilor faţă de substanţe antiseptice şi 
dezinfectante. 

1 lucrare 
laborator 

Determinarea caracterelor de patogenitate ale bacteriilor prin metode ,,in vivo” şi 
,,in vitro”.    

1 lucrare 
laborator 

Medii de cultură folosite pentru izolarea în laborator a miceţilor. Tehnica 
însămânţării   miceţilor. Examinarea caracterelor culturale.Tehnica executării 
frotiurilor în vederea examinării şi identificării principalelor grupe   de miceţi. 

1 lucrare 
laborator 

Tehnica examinării şi identificării protozoarelor . Determinarea protozoarelor 
simbionte din lichidul ruminal. 

1 lucrare 
laborator 

Colocviu practic 1 lucrare 
laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1.Negrea O., Adriana Criste, 2005 – Microbiologie generală noţiuni teoretice şi aplicaţii practice, Ed AcademicPres, Cluj-
Napoca 
2. Negrea O., Adriana Criste, 2003 – Microbiologie generală – aplicaţii practice, Ed AcademicPres, Cluj-Napoca  
3. Buhăţel, T, Popan O., 1999 – Compendiu de microbiologie aplicată, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca 
Bibliografie Facultativă: 
1.Răpuntean, Gh, Rapuntean S.2005 – Bacteriologie veterinară specială, ed Academicpres,    Cluj-Napoca 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor căi de modernizare si îmbunătățire continuă a predării și a adaptări  conținutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme și probleme practice, chimie și biologie moleculară cadrele didactice realizează o informare 
continuă cu privire la cercetările din domeniu precum și cu noile tehnici disponibile în identificarea și caracterizarea 
microorganismelor. Aceasta se realizează prin studiu individual precum și prin participarea la conferințe de specialitate  
sau la intrunirile asociațiilor profesionale de profil. 

 
10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Evaluare cunoștințe teoretice  aferente 
conținutului 

Examen 70% 

Participare curs Discuția; Interactivitate 10% 
10.5. Seminar/Laborator  Colocviu Test si proba practică  10% 
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Participare lucrări practice Implicare in activități; 
Discuția; Interactivitate 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Capacitatea de a elabora un protocol experimental cu utilizarea resurselor materiale disponibile.  
Cunoasterea principalelor clase de microorganisme, structura, fiziologia și multiplicarea microorganismelor  și a 
principalilor reprezentanți ai microorganismelor  
Cunoașterea factoriilor care influențează dezvoltarea microorganismelor  și a metodelor de evidențiere și identificare a 
microorganismelor 

 
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 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
9 Septembrie 2020 

Titular curs 
Conf. dr. Adriana Criste 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Asist. dr. Adriana Urcan 

Data avizării în 
departament 
14 Septembrie 2020 

 
Director de departament 

Sef lucr. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020108 

 

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 Zootehnie si Biotehnologii 
1.3. Departamentul I: Științe fudamentale- Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licența 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultura 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Chimia apei si solului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul III 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conținut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Chimie generală, Biochimie, Știința mediului 
4.2. de competenţe Cunoaştere temeinică a caracteristicilor calitative, a compoziţiei chimice a apelor şi a solului 

bazinelor acvatice, a interpretării datelor obţinute prin metode simple de teren. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa intrebări referitoare la conținutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere și terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităti pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sî fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea indrumătorului practic, fiecare 
student va desfășura o activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziție șsi descrise în indrumătorul de lucrări practice. Disciplina academică se 
impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 12 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- capacitatea de a dobândi cunoştiinţe teoretice legate de chimia apei și a solului 
- capacitatea de a preleva probe de sol și apă în scopul analizei fizico-chimice a acestora 
- capacitatea de a identifica şi doza principalii anioni și cationi prezenţi în apă şi sol 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă 
- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare 
- utilizarea tehnicilor de informare și comunicare  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Chimia apei face referire la structura moleculei acesteia, compoziția chimică a 
apelor de suprafață și parametrii calitativi ai apelor piscicole. 
Chimia solului explorează următoarele aspecte ale acestei problematici 
complexe: pedogeneza, caracteristicile fizice și alcătuirea solului. 

7.2. Obiectivele specifice Studentul are cunoștiințe referitoare la compoziția chimică a apei și a solului. 
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS  
Număr de ore – 28  
 
CHIMIA APEI ȘI SOLULUI 
 
1. Noțiuni introductive. Molecula de apă și structura ei. 

Legătura de hidrogen. 
2. Proprietăți fizice ale apei: punctul de topire, punctul 

de fierbere, transparența, caldura latentă de 
vaporizare, caldura de fuziune, constanta dielectrică, 
densitatea, viscozitatea, radioactivitatea. Apa ca 
solvent. 

3. Proprietăți chimice ale apei. Disocierea, pH-ul, 
caracterul amfoter, soluții tampon, reactivitate 
chimică 

4. Ape naturale. Specii de molecule de apă. Proprietăți 
organoleptice. Culoarea. Absorbția radiațiilor. 
Propagarea sunetului. 

5. Procese chimice care au loc în apă: reacții de 
hidroliză și oxidare. 

6. Compoziția chimică a apelor naturale. Componente 
chimice anorganice: cationi și anioni, săruri (cloruri, 
azotați, azotiți, sulfați, sulfuri de sodiu, calciu, 
magneziu, amoniu) și substanțe organice. 

7. Parametrii de calitate ai apei utilizate în acvacultură: 
oxigenul, dioxidul de carbon, temperatura, pH-ul, 
salinitatea, turbiditatea, alcalinitatea, duritatea și 
amoniacul. 

8. Metode de analiză a apei. Metode instrumentale de 
analiză. Metode optice de analiză. Noțiuni de bază. 
Clasificarea metodelor optice. Spectrul de absorbție 
al soluțiilor. Legea Lambert Beer. Flamfotometria, 
spectrofotometria de absorbtie atomică. Metode 
electrometrice de analiză. pH-ul apei și determinarea 
lui. 

9. Formarea solului. Orizonturile pedogenetice.  
10. Considerații generale ale solului. pH-ul solului. 

Procesele fizico-chimice care au loc în sol: adsorbție, 
desorbție, solubilizare, mobilizare biochimică. 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
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Influența energiei radiante asupra acestora. 
Contaminarea solurilor. 

11. Compoziția chimică a solului. Dezagregarea solului 
în vederea determinării compoziției chimice. 
Dezagregare prin topire cu carbonați alcalini, CaCO3, 
NH4Cl și HF.Aciditatea solului, sisteme tampon din 
sol, salinitate solului. 

12. Procedee de extracție (cu acizi concentrați și soluții 
de electroliți) ale diferitelor elemente din sol. Metode 
de extracție repetată.  

13. Macroelemente nutritive și microelemente. Metodele 
calitative și cantitative utilizate la determinarea 
acestora. Interpretarea rezultatelor. 

14. Reacții chimice care au loc în sol: reacții de 
oxidoreducere, de precipitare și dizolvare, de 
complexare, de schimb ionic, de polimerizare. 

 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 

 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 

 
 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28 
  
ANALIZA CHIMICĂ A APEI  
1. Recoltarea probelor de apăa. Conservarea probelor de 

apă. Transportul probelor de apă. 
2. Determinarea proprietăților organoleptice ale apei. 
3. Determinarea proprietăților fizice ale apei. 

Determinarea temperaturii. Determinarea culorii. 
Determinarea turbidității. Determinarea suspensiilor 
totale. Determinarea sedimentului. 

4. Determinarea pH-ului apei folosind metoda 
colorimetrică și potentiometrică. 

5. Determinarea alcalinității (permanente și totale) și 
acidității (totale și reale) apei. Identificarea cationilor 
și anionilor din apa provenită din diferite surse. 

6. Determinarea CO2 din apa (liber, legat sub formă de 
carbonat, legat sub formă de bicarbonați, CO2 total) 

7. Determinarea NH3 din apă prin metoda 
colorimetrică. 
Determinarea sulfaților prin metoda colorimetrică. 

8.  Determinarea nitriților și nitraților din apă. 
Determinarea durității temporare și permanente a 
apei. 

9. Determinarea poluanților organici din apă. 
 
ANALIZA CHIMICĂ A SOLULUI 
10. Recoltarea probelor de sol pentru analiză. 

Determinarea proprietăților fizice ale solului. 
Determinarea proprietăților fizico-chimice ale 
solului. 

11. Determinarea sărurilor solubile din solul bazinelor 
acvatice. 

12. Dozarea clorurilor prin metoda Mohr. Determinarea 
pH-ului solului prin metoda colorimetrică și 
electrometrică. 

13. Determinarea compușilor organici din sol. 
14. Verificarea cunoștințelor. 

 
 
 

 
 
 
   
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Augusta Lujerdean, Andrea Bunea, Chimia apei şi a solului, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2005. 
2. C. Man, I. Ivan, Strategii in managementul deseurilor si reziduurilor, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1999. 
3. M. Negulescu, Municipal Waste water treatment, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986. 
4. L. S. Muntean, M. S. Stirban, Agroecosisteme si protectia mediului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 
5. S. Manescu, M. Cucu, M. L. Diaconescu, Chimia sanitara a mediului, Editura medicala, Bucuresti, 1978. 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Malacea, Biologia apelor impurificate, Editura Academica RSR, Bucuresti, 1969. 
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2. M. Ionescu, Materia organică a solului, Editura Ceres, Bucuresti, 1977. 
3. I. Pisota, I. Buta, Hidrologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele 
didactice participă la reuniuni ale Societatii Romane de Chimie şi la Simpozioanele anuale organizate de facultăţile de 
profil din consorţiul USAMV, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă ale biochimiei în context naţional şi 
internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul intelege compoziția chimică 
a apei, noțiuni de baza referitoare la 
spectrofotometrie, metodele optice de 
analiză. 
Cunoaște compozitia chimică a 
solului precum și procedeele de 
extracție ale diferitelor elemente din 
sol. 
Cunoaşterea tematicii prezentate la 
curs. 

Examen 
scris 

 

80% 
 

10.5. Seminar/Laborator  Studentul aplică corect protocoalele 
de lucru. 
Studentul are abilități practice 
dobandite în munca de laborator. 
Verificare periodică a cunoştinţelor 
practice. Cunoaşterea tematicii 
prezentate la lucrările practice. 

Sunt prevazute 2 verificari pe 
parcurs 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. Obținerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiție 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 
9.09.2020 

Titular curs 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Titular lucrări laborator/seminar 
Sef lucr. Dr. Florina Copaciu 

Data avizării în 
departament 
14.09.2020 

 
Director de departament 

Sef lucr. Dr. Constantinescu Radu 

 
 



 
 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020109 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale – biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Ameliorarea pestilor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr. dr. Bogdan Alin Vlaic 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr. dr. Bogdan Alin Vlaic 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, Fiziologie, Genetică, Reproducţie 
4.2. de competenţe Utilizarea elementelor teoretice ale disciplinelor fundamentale pentru înţelegerea, verificarea 

exactităţii rezultatelor ştiinţifice în evoluţia progresului genetic la nivelul speciilor acvatice. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv bazat pe expunerea orală şi prezentare Power Point. Studenţii 
pot adresa întrebări referitoare la conţinutul expunerii şi au  obligaţia de a respecta 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 



orarul destinat cursului. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala de analiză, prelucrare  şi interpretare a 
elementelor tehnice specifice ameliorarii genetice a speciilor acvatice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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 Indicarea metodelor statistico-matematice, de analiză şi interpretare a observaţiilor care însuşite de specialistul 
din domeniul pisciculturii,  să poată fi utilizate în verificarea exactităţii rezultatelor . Cunoaşterea modului de 
stabilire a efectului selecţiei, cunoaşterea posibilităţilor de evaluare a valorii de ameliorare, a modului de 
efectuare a selecţiei şi dirijare a împerecherilor. Însuşirea principiilor metodelor şi acţiunilor cuprinse în planurile 
de ameliorare. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Asigurarea bazei tehnico-materiale, utilizarea unor tehnologii moderne, cu posibilitatea de a asigura 

uniformitatea materialului biologic şi a condiţiilor de mediu, pregătirea profesională a cercetătorului şi a 
personalului ajutător sunt elemente care asigură reuşita în activitatea de cercetare.Asigurarea capacităţii de muncă 
în echipă şi a colaborării transdisciplinare. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea şi valorificarea cunoştinţelor referitoare la modalitatea de estimare a 
valorilor genetice şi metodologiilor de selecţie, valorificarea efectului heterozis 
şi a consangvinizării în evoluţia genetică a populaţiilor de peşti; 
Formarea unor atitudini necesare pentru realizarea managementului programelor 
de ameliorare a speciilor de peşti de cultură. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a principiilor ameliorării genetice a 
populaţiilor de peşti; 
Înţelegerea influenţei şi a modului de acţiune al unor factori interni şi externi 
asupra performanţelor la peşti; 
Estimarea modificărilor la nivel genetic a consangvinizării şi încrucişărilor; 
Inţelegerea metodelor şi tehnicilor de dirijare a împerecherilor, în scopul 
ridicării performanţelor la peşti pentru caracterele de importanţă economică; 
Cunoaşterea teoretică şi practică a modalităţii de efectuare şi estimare a 
performanţelor care interesează ameliorarea în populaţiile de peşti; 
Insuşirea practică a modalităţilor de efecuare a selecţiei cu avantajele şi 
dezavantajele fiecărei metode; 
Abordarea practică a modalităţilor de estimare a efectului selecţiei pe generaţie 
şi an, cu analiza factorilor de influenţă şi a modalităţilor de optimizare a 
efectului selecţiei; 
Modalităţile de estimare a valorii genetice a indivizilor prin utilizarea diferitelor 
surse de informaţii; 
Modalităţi de realizare a liniilor zootehnice şi consangvine, ca şi a celor stabile 
genetic în populaţiile de peşti; 
Insuşirea metodologiei de estimare a gradelor de înrudire şi coeficienţilor de 
consangvinizare la speciile de peşti supuse ameliorării; 
Utilizarea încrucişărilor cu scop ameliorativ şi economic imediat în producerea 
şi valorificarea efectului heterozis; 
Direcţii, obiective şi programe tehnice utilizate în elaborarea programelor de 
amelioarre pe specii de peşti, prin utilizarea markerilor genetici şi a altor 
biotehnologii asociate.  

 
 
 



8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS  
 Număr  de ore – 28 

Metode de 
predare 

 

Observaţii 

Ameliorarea genetică a populaţiilor de peşti: definiţie, istoric, 
ameliorarea problemă genetică si economică. 

Prelegere 1 prelegere 

Selecţia la peşti: selecţia artificială şi selecţia naturală, momentul 
selecţiei artificiale; etapele selecţiei artificialele; selecţia artificială şi 
mediul; principii ale selecţiei; obiective şi criterii ale  selecţiei; 
clasificarea metodelor de selecţiei aplicabile în piscicultură. 

Prelegere 1 prelegere 

Studiul populaţiei piscicole supuse ameliorării; controlul 
performanţelor. 

Prelegere 1 prelegere 

Organizarea procesului selecţiei pentru obţinerea unei corecte 
estimări a factorilor de influenţă a efectului selecţiei; efectul estimat 
al selecţiei pe generaţie; efectul estimat al selecţiei pe an sau 
progresul genetic anual;estimarea efectului aşteptat al selecţiei în 
valori absolute şi ale deviaţiei standard pentru un singur caracter în 
cazul selecţiei individuale. 

Prelegere 1 prelegere 

Estimarea efectului selecţiei pentru un caracter în cazul selecţiei 
familiale la peşti ; estimarea efectului selecţiei pentru mai multe 
caractere în selecţia peştilor ; selecţia concomitentă pe nivele 
selective independente la peşti ; selecţia indirectă la peşti ; selecţia 
după indici la peşti. 

Prelegere 1 prelegere 

Valoarea de ameliorare generală la peşti ; estimarea valorii de 
ameliorare după performanţele proprii ; estimarea valorii de 
ameliorare după fenotipul ascendenţilor ; estimarea valorii de 
ameliorare după informaţiile provenite de la rude colaterale; 
estimarea valorii de ameliorare după informaţiile provenite de la 
descendenţi. 

Prelegere 1 prelegere 

Metode combinate de apreciere a valorii de ameliorare (index) ; 
estimarea valorii de index în selecţia famlială ; estimarea valorii de 
index în selecţia familială combinată cu selecţia individuală. 

Prelegere 1 prelegere 

Sistemul de ameliorare în rasă curată la peşti ; noţiunea de rasă şi 
evoluţia ei ; formarea şi evoluţia raselor de peşti, avantajele şi 
limitele creşterii în rasă curată la peşti. 

Prelegere 1 prelegere 

Consangvinizarea ; identitatea genelor ; înrudirea şi gradul de 
înrudire ; înrudirea directă, înrudirea colaterală. 

Prelegere 1 prelegere 

Coeficientul de consangvinizare; efectele consangvinizării; 
modificări ale structurii genetice; efectele consangvinizătii asupra 
caracterelor cantitative ; consecinţele consangvinizării în creşterea 
peştilor ; utilizarea consangvinizării. 

Prelegere 1 prelegere 

Sistemul de creştere şi ameliorare prin încrucişare la peşti ; 
obiectivele încrucişării ; complementaritatea dintre specii, rase şi 
populaţii ; heterozisul ; factorii de variaţie ai efectului heterozis ; 
încrucişarea instrument genetic ; diferite tipuri de încrucişări. 

Prelegere 1 prelegere 

Formarea liniilor în populaţiile de peşti; formarea liniilor 
consangvine; formarea şi reproducerea liniilor stabile genetic; 
selecţia reciproc recurentă şi recurentă. 

Prelegere 1 prelegere 

Tendinţe şi orientări actuale în  elaborarea programelor de ameliorare 
la speciile de peşti; etape în  elaborarea programelor de ameliorare la  
peşti; aplicaţii ale biotehnologiilor în elaborarea programelor de 
ameliorare la speciile piscicole. 

Prelegere 1 prelegere 

Utilizarea tehnologiei markerilor moleculari în procesul de selecţie a 
peştilor ; markeri dominanţi şi nespecifici de locus ; analiza RAPD 

Prelegere 1 prelegere 



 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
  

Metode de predare 
 

Observaţii 

Performanţa, mod de evaluare şi modalităţi de corecţie a 
performanţelor brute, aranjarea datelor şi prelucrarea lor. 

Exemple de calcul şi 
modalităţi de corecţie a 
performanţelor  

2 ore de laborator 

Stabilirea diferenţei de selecţie, a intensităţii de selecţie, a 
procentului de reţineri, a procentului de înlocuire a exigenţei 
minime. 

Estimarea elementelor care 
concură la stabilirea 
efectului selecţiei 

2 ore de laborator 

Stabilirea efectului selecţiei în valori absolute şi ale deviaţiei 
standard în selecţia individuală pentru un singur caracter. 

Exemple de estimare a 
efectului selecţiei în cazul 
selecţiei individuale pentru 
un singur caracter 

2 ore de laborator 

Stabilirea efectului selecţiei la selecţia pentru mai multe 
caractere. 

Exemple de estimare a 
efectului selecţiei în cazul 
selecţiei individuale pentru 
mai multe caractere 

2 ore de laborator 

Selecţia în tandem, selecţia pe nivele selective independente, 
concomitentă şi după indici; selecţia indirectă, mod de 
estimare, eficienţă. 

Exemple de estimare a 
efectului selecţiei în cazul 
selecţiei pe nivele selective 
independente, după indici, 
efectul corelat al selecţiei 

2 ore de laborator 

Estimarea valorii de ameliorare a reproducătorilor după 
informaţiile provenite de la ascendenţi; fundamentare, etape, 
eficienţă. 

Exemple de estimare a 
valorii de ameliorare pe 
baza informaţiilor oferite de 
ascendenţi 

2 ore de laborator 

Selecţia pe fenotipul propriu, estimarea valorii de ameliorre, 
fundamentare, etape, eficienţă. 

Exemple de estimare a 
valorii de ameliorare pe 
baza informaţiilor oferite de 
fenotipul propriu 

2 ore de laborator 

Selecţia pe colaterali, estimarea valorii de ameliorare, 
fundamentare, etape, eficienţă. 

Exemple de estimare a 
valorii de ameliorare pe 
baza informaţiilor oferite de 
colaterali 

2 ore de laborator 

Selecţia pe descendenţi, estimarea valorii de ameliorare, 
fundamentare, etape, eficienţă. 

Exemple de estimare a 
valorii de ameliorare pe 
baza informaţiilor oferite de 
descendenţi 

2 ore de laborator 

Calcularea indexului de selecţie prin BLUP pentru 
reproducătorii utilizaţi. 

Exemple de calculare a 
indexului 

2 ore de laborator 

Estimarea gradelor de înrudire la nivel individual şi 
populaţional. 

Exemple de calculare a 
gradelor de înrudire  

2 ore de laborator 

Estimarea coeficientului de consangvinizare individual şi a 
ritmului de consangvinizare pe generaţie. 

Exemple de calculare a 
coeficienţilor de 
consangvinizare 

2 ore de laborator 

Selecţia şi estimarea valorii de ameliorare familială şi 
combinată familială cu individuală. 

Modalităţi de estimare a 
valorii de ameliorare 
familială şi combinată 
familială cu individuală 

2 ore de laborator 

Tipuri de încrucişări utilizate în producerea efectului heterozis 
la peşti. Estimarea mărimii efectului selecţiei. 

Prezentarea schemelor de 
încucişare utilizată la peşti 

2 ore de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cighi Vasile, Teofil Oroian, Rareş Oroian (2012) – Ameliorarea genetică, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca. 
2. Oroian, T., (2006) – Selecţia asistată de markeri la crap, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 
3. Oroian, T., (2007) – Principii în ameliorarea peştilor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 



4. Oroian, T., D. Dronca, (2005) – Valori genetice şi selecţia la animale, Ed. Mirton, Timişoara; 
5. Oroian T., (2004) –  Ameliorarea animalelor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca; 
6. Oroian, T.E., A. Vlaic, (2001) – Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale domestice, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca; 
7. Vlaic, A., (2007) – Genetica peştilor, Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Coşier, Viorica, (2007) –  Inginerie genetică, Ed. Risoprint Cluj-Napoca; 
2. Grosu, H., (2005) –  Programe de ameliorare genetică în zootehnie, Ed. Ceres, Bucureşti;  
3. Petre, A., A. VLAIC,  (1991) - Genetica animală. Tipo Agronomia Cluj – Napoca; 
4. Vlaic, A., T. Oroian, (2002) – Elemente de Genetică pentru zootehnişti. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca; 
5. Vlaic, A., (1997) – Inginerie genetică. Realizări, speranţe şi nelinişti. Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca; 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniunile anuale ale Societăţii Române de Zootehnie, la Simpozioanele anuale organizate de 
facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă ale cercetării context 
naţional şi internaţional. Cunoscând principiile şi elementele de bază ale ameliorarii, cercetătorul din agricultură va 
dispune de încă o modalitate de materializare a gândurilor şi a ideilor într-o cercetare ştiinţifică bine fundamentată. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Rezultatele testelor de pe parcursul 
semestrului  
Prezenţă şi activitate specifică şi 
implicarea în desfăşurarea 
lucrărilor de laborator  
 

 
20% 

 
20%. 

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 
11. 9.2020 

Titular curs 
Sef lucr. dr. Bogdan Alin Vlaic 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Sef lucr. dr. Bogdan Alin Vlaic 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr. Radu Constatinescu 
 



Nr.__________din _________                                                     Formular USAMV 0302020110 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Reproducţia organismelor acvatice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Marius Zăhan 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Marius Zăhan  

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Ihtiologie; Histologie și embriologie; Fiziologie organismelor acvatice 1; Biologie celulară; 
Biochimie; Genetică 

4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale anatomiei, embriologiei, biologiei celulare şi fiziologiei 
pentru înţelegerea şi dirijarea proceselor biologice din organismul pestilor 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfășoară on-line și se bazează pe expunerea orală şi prezentare Power 
Point pe platforma Google Meet. Studenţii pot adresa întrebări referitoare la 
conţinutul expunerii şi au obligaţia de a ține camerele video deschise pe toată 
durata cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ O parte din lucrarile practice sunt semnarizate, desfășurându-se on-line similar 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 7 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 



laboratorului/ proiectului cursului. O altă parte se derulează on-site, în laboratorul disciplinei unde studenții 
sunt obligați să se prezinte cu halat și mască. Studenții vor desfasura o  activitate 
individuala cu materialele de laborator puse la dispozitie. Disciplina academică, 
măsurile specifice de distanțare socială și normele de prevenire a contaminării cu 
Covid-19 se impun pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Dirijarea activităţii de reproducţie la speciile organismelor acvatice utilizând metode adecvate proceselor 
metabolice respective. Utilizarea metodelor specifice în vederea reproducerii şi inmulţirii artificiale a 
organismelor acvatice. 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea unui plan de acţiune pe baze economice pentru planificarea şi coordonarea activităţii din domeniul  

reproducţiei organismelor acvatice. 
Planificarea necesarului privind resursa umană în reproducţia organismelor acvatice. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea cunoştinţelor şi înţelegerea mecanismelor biologice care stau la baza 
realizării funcţiei de reproducţie la organismele acvatice de interes economic. 
Motivarea pe această bază a intervenţiilor tehnologice, realizarea deprinderilor 
practice, motivate teoretic, privind dirijarea reproducerii şi inmulţirea artificială 
a organismelor acvatice. 
 

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea mecanismelor privind diferenţierea sexuală şi utilizarea lor pentru 
dirijarea formării sexului; 
- cunoaşterea şi folosirea principalilor hormoni care intervin în realizarea 
funcţiei de reproducere; 
- dirijarea procesului de gametogeneză şi embriogeneză; 
- înţelegerea acţiunii factorilor de influenţă, utilizarea lor pentru coordonarea 
dezvoltării larvelor şi alevinilor; 
- inducerea hormonală a pontei, recoltarea gameţilor, fecundaţia şi incubaţia la 
principalele specii acvatice de interes economic; 
- practica prevenirii şi combaterii principalilor boli care afectează capacitatea de 
reproducere a peştilor; 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 Obiectul disciplinei, interrelaţii cu alte discipline. Formarea 
sexului fenotipic 
 Înfluenţa factorilor de mediu asupra formării sexului la peşti 
gonocici. Perioadele vieţii sexuale. 
 Morfostructuri hipotalamo hipofizare implicate în coordonarea 
funcţiei de reproducere. Hormonii hipotalamici şi gonadotropi hipofizari. 
 Hormonii gonadali steroidici. Transportul şi mecanismul de 
acţiune al hormonilor proteici. 
 Mecanismul de acţiune al hormonilor steroidici. Inversiunea 
sexuală şi controlul hormonilor steroizi asupra diferenţierii sexuale la 

Metode de 
predare 

 
 
 
 
 
 
 

On-line 

Observaţii 
1 prelegere = 2 ore 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
 



speciile hermafrodite. Reglarea neuroendocrină a funcţiei de reproducere. 
 Spermatogeneza şi stadiile ciclului sexual la masculi. 
 Ovogeneza. Stadiile ciclului sexual la femele. Ovulaţia. Factorii 
care influenţează gametogeneza. 
 Mecanismul fecundaţiei. Tipuri reproductive. 
 Dezvoltarea embrionară: segmentarea, gastrularea, organogeneza, 
vezicula ombilicală. Ecloziunea. Stadiile de dezvoltare post ecloziune. 
Factorii care influenţează dezvoltarea embrionară şi larvară. 
 Particularităţile recoltării gameţilor fecundaţiei, incubaţiei, ale 
dezvoltării embrionare şi larvare la sturioni. 
 Particularităţile recoltării gameţilor fecundaţiei, incubaţiei, ale 
dezvoltării embrionare şi larvare la crap şi ciprinide asiatice. 
 Particularităţile recoltării gameţilor fecundaţiei, incubaţiei, ale 
dezvoltării embrionare şi larvare la salmonide 
 Particularităţile recoltării gameţilor fecundaţiei, incubaţiei, ale 
dezvoltării embrionare şi larvare la ştiucă, şalău, somn. 
 Bolile peştilor cu implicaţii asupra reproducerii. 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE / SEMINARII 
Număr  de ore – 28  
 Introducere şi prezentarea laboratorului de reproducţie. Protecţia 
muncii şi prezentarea temelor pentru referat. 
 Anatomia aparatului genital femel la organismele acvatice 
 Anatomia aparatului genital masul la organismele acvatice 
 Histologia aparatului genital la organismele acvatice 
 Alegerea lotului de reproducători la organismele acvatice 
 Controlul endocrin al funcţiei de reproducţie: stimularea 
hormonală a pontei 
 Controlul endocrin al funcţiei de reproducţie: recoltarea şi 
prelucrarea hipofizelor 
 Controlul endocrin al funcţiei de reproducţie: inversiunea 
hormonală a sexului 
 Recoltarea gameţilor la organismele acvatice 
 Metodologia controlului calităţii gameţilor la organismele acvatice 
 Fecundaţia artificială 
 Cunoaşterea principalelor tipuri de incubatoare utilizate în 
piscicultură 
 Crioconservarea fondului genetic piscicol 
 Colocviu 

Metode de 
predare 

 
 

 
O parte din 

activități se vor 
desfășura on-

line, sub forma 
unor seminarii, 
iar o altă parte 

on-site în 
laborator, 

aplicând tehnici 
precum 

explicaţia, 
demonstraţia, 

lucru individual. 
 

Observații 
1 lucrare de laborator 

= 2 ore 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Miclea V., Zăhan M. (2005) – Reproducţia Peştilor. Editura Accent Cluj-Napoca 
2. Bud I., (1999) – Acvacultura, Lito USAMV Cluj-Napoca. 
3. Bura M (2002) - Acvacultură specială. Ed. Orizonturi universitare, Timişoara. 
4. Nicolau A., Gh. Brezeanu, M. Caloianu, A. Busniţă (1973) - Reproducerea artificială şi dezvoltarea la peşti. Ed. 
Academiei  R.S.R. Bucureşti 
Bibliografie Facultativă: 
1. Bardach E.I., H.J. Ryther, O.W. McLarney (1972) - Aquaculture; Wiley-Interscience. 
2. Bud I. (2001) - Peştii şi tainele umbrelor acvatice. Ed.Ceres, Bucureşti. 
3.Cărăuşu S. (1952) - Tratat de ihtiologie. Ed. Academiei R.P.R. Bucureşti. 
4. Houck L.D., S.K.Woodley (1995) - Field studies of steroid hormones and male reproduction bahaviour in 
 amphibians. Amphibian biology vol.2. 
5.Pojoga I. (1977) – Piscicultura. Ed. Ceres Bucureşti. 



6.Voican V., I. Rădulescu, I.Iustin (1981) - Călăuza piscicultorului. Ed.Ceres Bucureşti 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele  
didactice participă la reuniunile anuale ale Societăţii Române de Zootehnie, la Simpozioanele anuale organizate de 
facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor, unde se întâlnesc cu fermierii şi procesatorii din domeniu, fiind 
dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă ale reproducţiei în context naţional şi internaţional. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Examen oral  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

la lucrările practice 
Rezultatele testelor de pe 
parcursul semestrului şi a 
referatului 
Prezenţă şi activitate specifică 
la curs şi implicarea în 
desfăşurarea lucrărilor de 
laborator 
 

 
20% 

 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea terminologiei de specialitate și a informaţiior ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la un 
nivel acceptabil. 

 

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 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
14.09.2020 

Titular curs 
Prof. dr. Marius Zăhan 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 Prof. dr. Marius Zăhan 

 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr.Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ din Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţǎ 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Pisciculturǎ şi acvaculturǎ 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Nutriţia şi alimentaţia organismelor acvatice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian 
2.3. Titularul activităţilor de laborator/proiect Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativǎ 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Biochimie, Fiziologie organismelor acvatice, Nutriţia şi alimentaţia animalelor. 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibǎ cunostinţe referitoare la valoarea nutritivǎ a nutreţurilor folosite în 

acvaculturǎ, particularitǎţile de digestie a hranei la diferite specii de peşti şi tehnologia de 
producere şi conservare a nutreţurilor combinate pentru peşti. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 
expunerii. Deasemenea profesorul adreseazǎ întrebǎri studenţilor cu privire la 
tematica cursului. Disciplina universitarǎ impune respectarea orei de începere şi 
terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitaţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sǎ fie închise. 
În cazul cursurilor desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a laboratorului La lucrǎrile practice fiecare student va desfaşura o  activitate individualǎ cu privire 
la analiza chimicǎ a nutreţurilor, alcǎtuiterea unor raţii furaje, reţete de nutreţuri 
combinate şi optimizarea acestora pe calculator.   
Disciplina academicǎ se impune pe toatǎ durata de desfǎşurare a lucrǎrilor. 
În cazul lucrărilor practice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.3. de desfǎşurare a proiectului La proiect fiecare student va desfǎşura o  activitate individualǎ cu privire la 
întocmirea raţiilor şi reţetelor de nutreţuri combinate, a unor indici bioproductivi şi 
a necesarului de nutreţuri în condiţiile unei ferme piscicole.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 2 3.4. proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator 28 3.7. proiect 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
3.4.4.Tutoriala 3 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 30 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Disciplina academicǎ se impune pe toatǎ durata de desfǎşurare a proiectului. 
În cazul proiectului desfășurat on-line se adaptează metodele de predare. 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Aplicarea unor metode moderne şi eficiente de determinare a valorii nutritive a nutreţurilor pentru peşti. 
Elaborarea unor metode moderne de evaluare a calitǎţii nutreţurilor destinate peştilor. 
Elaborarea unor metode actuale şi eficiente de producere a nutreţurilor combinate la diferite specii de peşti. 
Elaborarea unui proiect privind întocmirea unui program de furajare şi a necesarului de nutreţuri într-o fermǎ 
piscicolǎ. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Aplicarea unor tehnici moderne şi eficiente de administrare a nutreţurilor combinate la diferite specii de peşti. 

Elaborarea unor metode de stabilire a cerinţelor nutriţionale pentru întreţinerea vieţii şi creştere la diferite specii 
de peşti. 
Elaborarea tehnologiilor de nutriţie şi alimentaţie pe specii, categorii de vârstǎ şi sisteme de exploatare la diferite 
specii de peşti.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Introducerea studenţilor în domeniul pisciculturii, cunoaşterea termenilor 
specifici acestui domeniu. 
Cunoaştera principalelor ingrediente furajere folosite în alimentaţia peştilor şi a 
organismelor acvatice  precum şi a modului de administrare al acestora. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea şi valorificarea cunoştinţelor privind nutriţia şi tehnica de alimentaţie a 
organismelor acvatice în general şi a peştilor în special, crescuţi în condiţiile din 
ţara noastrǎ. 
Contribuţia tehnicilor moderne de alimentaţie a peştilor la dezvoltarea 
pisciculturii intensive, rentabile şi ecologice. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Nutreţurile ca sursǎ de substanţe nutritive  
Nutreţurile de origine vegetalǎ şi animalǎ utilizate în 
hrana peştilor 
Nutreţurile combinate utilizate în hrana peştilor 
Fluxul tehnologic de preparare a nutreţurilor combinate 
extrudate, expandate şi hidrolizate 
Necesarul de substanţe nutritive la organismele 
acvatice 
Necesarul de energie, proteine, vitamine şi substanţe 
minerale 
Particularitǎţi de digestie şi valorificare a 
substanţelor nutritive la peşti. 
Nutriţia şi alimentaţia ciprinidelor 
Nutriţia şi alimentaţia alevinilor şi puietului de crap 
Nutriţia şi alimentaţia crapului de consum şi a 
reproducǎtorilor de crap 
Nutriţia şi alimentaţia salmonidelor 
Nutriţia şi alimentaţia alevinilor şi puietului de pǎstrǎv 
Nutriţia şi alimentaţia pǎstrǎvului de consum şi a 
reproducǎtorilor de pǎstrǎv 
Nutriţia şi alimentaţia sturionilor şi a peştilor 
rǎpitori 
Alimentaţia la cegǎ 
Alimentaţia somnului, stiucǎ, şalǎu. 
Nutriţia şi alimentaţia crustaceelor, broaştelor, 
midiilor şi stridiilor 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
3 prelegeri 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Recunoaşterea nutreţurilor utilizate în hrana peştilor 
Aprecierea calitǎţii nutreţurilor la peşti prin metode 
chimice şi biologice.  
Tehnica întocmirea raţiilor şi a reţetelor de nutreţuri 
combinate la ciprinide.  
Întocmirea raţiilor de hranǎ şi reţetelor de nutreţuri 
combinate la puietul de crap, crapul de consum şi 
reproducǎtorii de crap. 
Tehnica întocmirea raţiilor şi a reţetelor de nutreţuri 
combinate la salmonide 
Întocmirea raţiilor de hranǎ şi reţetelor de nutreţuri 
combinate la puietul de pǎstrǎv, pǎstrǎvul de consum şi 
reproducǎtorii de pǎstrǎv. 
Calculul unor indici productivi într-o fermǎ piscicolǎ 
Calculul necesarului de hranǎ într-o fermǎ 
ciprinicolǎ. 
Calculul necesarului de hranǎ într-o fermǎ 
salmonicolǎ. 
Pregǎtirea nutreţurilor şi administrarea hranei la 
peşti. 

 
 
Recunoaştere nutreţuri 
Efectuarea de analize 
chimice şi calcule 
Efectuare calcule 
 
 
 
 
Efectuare calcule 
 
 
 
 
Efectuare calcule 
Efectuare calcule 
 
Efectuare calcule 
 
Lucrǎri practice 

 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrǎri laborator 
 
3 lucrǎri laborator 
 
 
 
 
3  lucrǎri laborator 
 
 
 
 
2 lucrǎri laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 

8.3.PROIECT 
Număr  de ore – 14 
Alcǎtuirea reţetelor de nutreţuri combinate la alevini şi 
puiet într-o fermǎ piscicolǎ. 
Alcǎtuirea reţetelor de nutreţuri combinate la peştele de 
consum într-o fermǎ piscicolǎ. 
Alcǎtuirea reţetelor de nutreţuri combinate la remonţi şi 
reproducǎtori  într-o fermǎ piscicolǎ. 
Calculul indicilor de producţie şi consum într-o fermǎ 
piscicolǎ. 
Calculul necesarului de nutreţuri combinate într-o fermǎ 
piscicolǎ. 

 
 
Efectuare calcule 
 
Efectuare calcule 
 
Efectuare calcule 
 
Efectuare calcule 
 
Efectuare calcule 
 

 
 
2 lucrǎri proiect 
 
3 lucrǎri proiect 
 
3 lucrǎri proiect 
 
3 lucrǎri proiect 
 
3  lucrǎri proiect 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
         1. Guillaume J. (1999) – Nutriţia şi alimentaţia peştilor şi a crustaceelor. INRA, Paris 
         2. Oprea L. (2002) – Nutriţia şi alimentaţia peştilor. Ed. Tehnicǎ, Bucureşti 

3. Şara A., M.Benţea (2013) – Alimentaţia animalelor. Ediţia a II-a revizuitǎ şi adǎugitǎ (Cap.IX – Specificul alimentaţiei organismelor 
acvatice). Ed. Risoprint Cluj- Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 
        1.Bud I. Şt. Diaconescu, M. Mudure (2004) -  Creterea crapului şi a altor specii de peşti. Ed. Ceres, Bucureşti 
          2.Bud I. şi col (2007) – Peştii din apele reci  Pǎstrǎvii. Ed. Risoprint, Cluj- Napoca 

 3. Decei P. (2001) – Creşterea salmonidelor. Ed. Terra Design, Gura Humorului. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea modernizǎrii şi îmbunǎtǎţirii tematicii cursului, lucrǎrilor practice şi proiectului, cadrele didactice participǎ la 
simpozioanele internaţionale organizate la USAMV a Banatului Timişoara şi USAMV Cluj-Napoca fiind dezbǎtute 
aspecte actuale şi de perspectivǎ privind cerinţele în nutrienţi şi tehnicile moderne de alimentaţie a peştilor în diferite 
sisteme de creştere şi eploatare din ţara noastrǎ şi pe plan mondial. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea cerinţelor nutriţionale şi 
a nutreţurilor utilizate la diferite 
specii de peşti.   
Însuşirea specificului valorificǎrii 
hranei şi particularitǎţilor alimentaţiei 
diferenţiate pe specii de peşti şi 
categorii de vârstǎ. 
Cunoaşterea nutriţiei şi alimentaţiei 
crustaceelor şi broaştelor 

 
Examen 

oral 
 

 
 

 
 
 

60% 
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10.5. Laborator  Cunoaşterea tehnicilor de întocmire a  
reţetelor de nutreţuri combinate la 
diferite specii de peşti şi categorii de 
vârstǎ. Calculul unor indici 
productivi, a programului de furajare 
şi a necesarului de hranǎ într-o fermǎ 
piscicolǎ 

  
Este prevazut un colocviu cu 
privire la criteriile de evaluare 
prezentate 

 
 

10% 

10.6. Proiect Întocmirea şi susţinerea unui proiect 
care cuprinde o serie de reţete de 
nutreţuri combinate pentru diferite 
specii de peşti (crap şi pǎstrǎv) şi 
categorii de vârstǎ (alevini, puiet, 
peşte consum, peşte reproducǎtor), 
calculul unor indici productivi, şi a 
necesarului de hranǎ într-o ferma 
piscicolǎ. 

 
Sustinerea individualǎ a 
proiectului de cǎtre studenţi. 

 
 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea cunoştinţelor predate la curs, lucrări practice şi proiect la un nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere la curs, 
lucrǎrile practice  şi proiect este condiţie de promovabilitate. 

 
 
 
 
 
 
 
Data completării 
   09.09.2020 

 
 
 
 
 

Titular curs 
Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian 

 
 
 
 
 

Titular lucrǎri laborator 
Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian  

 
 
 
 
Data avizării în 
departament 
....................... 

 
 
 
 

Director de departament 
Prof.dr. Camelia Maria Răducu 

 



1 
 

Nr.__________din _________                                                          Formular USAMV 0302020215 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Institutia de învaţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinte Tehnologice 
1.4. Domeniul de studii Zootehnie 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializareal /Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF  

2. Date despre discipline 
2.1. Denumirea 

disciplinei TOPOGRAFIE ŞI CARTOGRAFIE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. Cristian-Ovidiu Coroian 
2.3. Titularul activitatilor de seminar/ laborator/ 

proiect Şef lucrări dr. Cristian-Ovidiu Coroian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul IV 2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate DI  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână -

forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.curs 14 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notite 18 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
3.4.4.Tutoriala 3 
3A.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi 
 

2 
3.7. Total ore studiu individual 33  
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numarul de credite4 3  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum Promovarea disciplinei de Matematică şi statistică 
4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu sistem de proiecţie 
În cazul cursurilor desfășurate on-line se adaptează metodele 
de predare. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Aparate şi instrumente pentru măsurători topografice; 
minicalculatoare electronice; planuri şi hărţi topografice 
În cazul lucrărilor practice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare. 
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6. Competente specifice acumulate 
Co

m
pt

ete
nț

e 
pr

of
es

io
na

le 
Competenţele profesionale dobândite de studenţi, după finalizarea disciplinei de Topografie şi 

catografie, sunt în concordanţă cu cele şase competenţe profesionale dobândite de absolvenţii specializării 
Piscicultură şi acvacultură, competenţe precizate în RNCIS (Registrului Naţional al Calificărilor din 
Învăţământul Superior din România). 

Din perspectiva celor mai sus menţionate, principalele competente profesionale ce le conferă cursul de 
Topografie şi cartografie sunt: 
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei; Însuşirea limbajului de specialitate. 

   - dobândirea de abilităţi în utilizarea aparatelor şi instrumentelor topografice; 
 - dobândirea de noţiuni necesare înţelegerii modului de reprezentare în plan a suprafeţelor de teren; 
 - dobândirea de abilităţi necesare utilizării planurilor şi hărţilor în procesul de proiectare, execuţie şi 

exploatare a obiectivelor industriale şi civile. 

Co
m

pe
ten

te 
tr

an
sv

er
sa

le
  

- Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a noţiunilor însuşite, în scopul 
dezvoltării competenţelor dobândite; 

- Dobândirea de abilităţi necesare aplicării eficiente a tehnicilor de comunicare, prin cultivarea unor atitudini 
constructive în contexte orgaziţionale variate; 

- Disciplina promovează manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de mediul academic, în 
general şi faţă de cel ştiinţific, în special, relevând în permanenţă rolul important pe care 
inginerii  

      

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina introduce şi dezvoltă noţiuni specifice, tehnici şi tehnologii care pun 

bazele teoretice şi practice reprezentării în plan a unei părti din suprafaţa 
terestră, precum şi bazele exploatării planurilor şi hărţilor, în general, dar mai 
ales în scopul proiectării şi exploatării obiectivelor piscicole. 

7.2. Obiectivele specifice - Cunoaşterea noţiunilor şi a principiilor teoretice ce stau la baza reprezentării 
în plan a unei părţi din suprafaţa terestră; 

- Cunoaşterea metodelor de ridicare în plan a suprafeţelor de teren sub aspect 
planimetric şi nivelitic; 

- Cunoaşterea noţiunilor specifice necesare "citirii" planurilor şi hărţilor 
topografice.  

8. Conţinuturi 

8.1. CURS 
Număr de ore — 14 

Metode de predare Observaţii 

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Prelegere 1 prelegere 
1.1. Suprafeţe de referinţă   
1.2. Sisteme de coordonate   
1.3. Cercul topografic   
1.4. Unităţi de măsură   
1.5. Noţiuni despre scări topografice   
1.6. Utilizarea planurilor şi hărţilor   

2. MĂSURAREA MĂRIMILOR TOPOGRAFICE Prelegere 1 prelegere 
2.1. Măsurarea unghiurilor 

2.1.1. Studiul teodolitelor şi tahimetrelor  
2.1.2. Metode de măsurare a unghiurilor orizontale 2.1.3. 
Măsurarea unghiurilor verticale 

  

2.2. Măsurarea distanţelor 
2.2.1. Jalonarea aliniamentelor 

  

Instrumente şi tehnici de măsurare directă a distanţelor   
Măsurarea indirectă a distanţelor   

3. REŢELE TOPOGRAFICE DE SPRIJIN Prelegere 1 prelegere 
3.1.Dezvoltarea reţelelor de triangulaţie   
3.2. Metoda intersecţiilor înainte   
3.3. Metoda intersecţiilor înapoi    
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3.4. Metoda traseelor poligonale. 
4. RIDICAREA DETALIILOR 
ȘI REDACTAREA PLANULUI TOPOGRAFIC 
5. CALCULUL SUPRAFEŢELOR 
6. ALTIMETRIE 

Prelegere   

Prelegere 
Prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere                      
1 prelegere 

6.1. Nivelmentul geometric   
6.2. Nivelmentul trigonometric   
6.3. Reprezentarea reliefului pe planuri   
6.4. Întocmirea profilelor longitudinale şi   

transversale   
7. ELEMENTE DE CARTOGRAFIE Prelegere l prelegere 

7.1. Cunoştinţe generale   
7.2. Studiul deformaţiilor în proiecţiile cartografice   
7.3. Proiecţia Stereografică 1970   
7.4. Proiecţia Gauss-Kruger   
7.5. Elemente de cartometrie   

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore  - 28 

1. Cercul topografic. Unităţi de măsură. Noţiuni 
despre scările topografice. 

2. Coordonate polare şi rectangulare. Transformarea 
coordonatelor polare în rectangulare şi invers Aplicaţii practice în teren 

2 lucrări laborator  

2 lucrări laborator 

3. Studiul theodolitului şi tachimetrului sau laborator 2 lucrări laborator 

4. Măsurarea directă şi indirectă a distanţelor  2 lucrări laborator 

5. Măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale  2 lucrări laborator 

6. Instrumente de nivelment geometric şi trigonometric  1 lucrare laborator 

7. Cartometrierea planurilor şi hărţilor topografice  2 lucrări de laborator 
8. Verificarea cunoştinţelor  l lucrare laborator 

Bibliografie obligatorie:  

1. Leu, N., Budiu V, Ciotlau A. s.a.., 2002, Topografie şi cadastru, Editura Universul, Bucureşti. 
2. Anton Năstase, 1983, Topografie şi Cartografie, Editura Tehnică. Bucureşti 

Bibliografie facultativă: 

1. Colectiv cadre didactice, Facultatea de Geodezie, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, 2005. Măsuratori 
terestre. Fundamente, 3 volume. Ed. MatrixRom, Bucureşti. 

2. Neamţu, M. şi colab., 1982. Instrumente topografce şi geodezice, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
3. Site-ul companiilor producătoare de aparatură topografică: Trimble, Leica, Nikon. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemiece, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuate teme şi probleme practice, cadrele didactice colaborează cu marile companiii producătoare de echipamente 
topografice din Iume (Leica, Trimble), prin reprezentanţii săi autorizaţi din România, participând la campaniile de 
promovare a celor mai noi realizări din domeniul aparaturii topografice şi geodezice. De asemenea, periodic au loc 
întâlniri cu specialişti din domeniul pisciculturii şi acvaculturii pe teme privind proiectarea şi exploatarea construcţiilor 
piscicole.  
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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 - verificarea gradului de sistematizare 
şi utilizare a noţiunilor însuşite;  
coerenţa logică şi forţa 
argumentativă; 
- gradul de asimilare a terminologiei de 
specialitate; 
- capacitatea de a opera cu cunoştintele 
nou asimilate. 

Examen scris - 2 lucrari de  
verificare pe parcursul  

semestrului (prima la jumatatea  
semestrului, iar a doua la sfârşitul  

acestuia) 

55% 

10.5. Seminar/Laborator - participarea activă la activitatile din 
laborator. - testare orală, forma continuă 5% 

- capacitatea de aplicare a cunostintelor 
teoretice in practice . 

- testarea prin referate (teme de 
lucru individual); 

10% 

- abilitatea de a efectua calcule 
topografice. 

- testarea periodică prin lucrari de 
control; 

10% 

-abilitatea de a utiliza terminologia si 
limbajul topografic; abilitatea de a 
efectua calcule topografice. 

- examen scris - aplicatie practică, 
in saptamana 14. 

10% 

- abilitatea de a utiliza 
instrumenetele si aparatele 
topografice 

- examen practic, in saptamana 14. 10% 

10.6. Standard minim de performanta 
- Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice, la un nivel acceptabil; 
- Promovarea activitatilor de laborator (nota minima 5), in cadrul fiecarui criteriu de evaluare, este o conditie de 
participare la examenul de verificare a cunostintelor predate la curs.  

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 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 
 
 

 
 
Data completării 
09.09.2020 

 
 

Titular curs 
Şef lucrări dr. Cristian Ovidiu Coroian 

 
 

Titular lucrări laborator/seminar 
Şef lucrări dr. Cristian Ovidiu Coroian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data avizării în 
departament 
....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de departament 
Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030101 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Igiena piscicolă  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Fiziologia organismelor acvatice, Chimia apei şi solului, Zoologie acvatică, Amenajări și 
construcții în acvacultură, Nutriția și alimentația organismelor acvatice  

4.2. de competenţe Ciprinicultură,  Sturionicultură , Salmonicultură, Ihtiopatologie, Unelte şi tehnici de pescuit 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este completat ca suport de înţelegere cu imagini sugestive pentru 
exemplificare anumitor puncte prevăzute în programă şi pentru captarea atenţiei; 
Este interactiv, prin care studenţii îşi pot exprima părerea referitoare la subiectul 
abordat, cu exemplificarea răspunsului dat; 
La finalul cursului se adresează scurte întrebări recapitulative din cuprinsul temei 
prezentate 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Purtarea halatului, măștii de protecție, mănușilor  ca măsură de protecţie, sunt 
obligatorii 
Trecerea prin dezinfectorul mobil în vederea dezinfecției încălțămintei  este 
obligatorie 
Laborator dotat cu aparatură şi dispozitive,  reactivi chimici,  microscop, laptop, 
videoproiector şi soft - Power Point, Word 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 9 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  4 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20I/zoologie%20acvatica.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20III/ciprinicultura.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20II/ihtiologie.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20III/unelte%20si%20tehnici%20de%20pescuit.pdf
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să înţeleagă importanţa pe care igiena piscicolă o are   în vederea menţinerii sănătăţii în rândul populaţiei 
piscicole pentru obţinerea unui produs salubru  
Să dobândească cunoştinţe legate de relaţiile dintre parametrii fizici ai aerului şi calitatea apelor din bazinele 
piscicole 
Să conştientizeze rolul cunoaşterii complexului de măsuri de biosecuritate şi necesitatea aplicării măsurilor de 
carantină în cadrul unei ferme în scopul prevenirii îmbolnăvirilor din populaţia piscicolă 
Să dobândească cunoştinţele necesare referitoare la repercursiunile pe care oscilaţiile parametrilor mediali îi 
exercită asupra sănătăţii peştilor  
Să cunoască  modalităţile şi măsurile de corijare a  unor indicatori a apei  în cel mai scurt timp şi condiţiile de 
calitate a apei în momentul utilizării unor dezinfectante 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să poată gândi şi desfăşura un experiment; să poată interpreta şi emite recomandări  
Să demonstreze capacitate de a crea un sistem de monitorizare a apei în cadrul unui bazin piscicol de mici 
dimensiuni, de a fi receptiv, cooperant deschis la sugestii 
Să demonstreze capacitate de conştientizare a nevoii de învăţare şi perfecţionare profesională, prin  
disponibilitate în analizarea şi interpretarea  unor rezultate obţinute la nivel de fermă piscicolă şi impactul 
tehnologiilor aplicate asupra surselor naturale de apă 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  În cadrul cursului, se studiază relaţiile reciproce dintre peşti şi mediul lor  
de viaţă, influenţa unor însuşiri ale apei asupra sănătăţii, creşterii şi  
comportamentului peştilor, metode specifice de igienă pe flux tehnologic,  
prevenirea accidentelor şi a bolilor, prevenirea poluării apelor.  

7.2. Obiectivele specifice − Determinarea parametrilor fizico-chimici şi bacteriologici ai  mediului 
       acvatic, corelat cu comportamentul peştilor 
− Influenţa principalilor parametrii fizici ai aerului cu acţiune directă asupra  
       calităţii apelor din bazinele piscicole 
− Modalităţi de dezinfecţie şi dezinsecţie a apei picicole; 
− Monitorizarea poluării apelor piscicole în relaţie cu menţinerea calităţii 

receptorilor naturali  
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Relaţiile dintre parametrii fizici ai aerului şi calitatea apelor din 
bazinele piscicole 
 
 
Solul – element al mediului de viaţă pentru peşti 
 
Apa –mediul de viaţă a peştilor. Igiena în apele piscicole naturale: 
măsuri preventive care se aplică in apele infectate , măsuri preventive 
care se aplică în apele neinfectate, măsuri de combatere 
 
 
Relaţii reciproce între peşti şi mediul lor de viaţă 
Influenţa unor factori mecanici asupra peştilor: densitate, spaţiu vital, 
presiunea apei, viteza de curgere 
Influenţa unor caracteristici organoleptice şi fizice: miros, culoare, 
temperatură, sediment, turbiditate, lumină, sunete, vibraţii, energie 
radiantă, electricitate 
 
 
Tratarea efluenţilor din piscicultură intre stiintă şi practică 
Sisteme de reducere a suspensiilor solide din  efluenţi 
Tratarea efluenţilor prin trecerea lor pe zone umede construite 
Tratarea efluenţilor în bazine cu alge 
Reducerea impactului asupra mediului. Nămolurile: sursă valoroasă 
pentru agricultură sau  utilizarea ca  biofertilizator in iazurile de 
creştere a crustaceelor,molustelor 
 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 

 

Observaţii 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 

1 prelegere - 2 ore  
 
 

2 prelegeri -4 ore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri - 4 ore  
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Aspecte de igienă privind Interrelaţii între peşti şi microorganismele 
acvatice. Bunăstarea la peşti şi bolile provocate de modificarea 
parametrilor mediali ai apei 
 
Biosecuritatea fermelor piscicole 
Importanţa biosecurităţii şi a dezinfecţiei în aquacultură. 
Puncte critice de control 
Analiza riscului de import 
Manipularea, depozitarea şi tratarea deşeurilor de natură acvatică 
 
 
Dezinfecţia în piscicultură (definiţie, clasificare, rol) 
Imbăieri cu scop profilactico-terapeutic 
Dezinfecţia bazinelor drenate şi nedrenate 
Dezinfecţia icrelor. Recomandări pentru dezinfecţia suprafeţei ouălor 
de salmonide şi protocolul dezinfecţiei 
Dezinfecţia genitorilor 
Dezinfecţia surselor de apă 
Dezinfecţia efluenţilor 
Proceduri de dezinfecţie a echipamentelor folosite in piscicultură 
Managementul personalului. Staţii de dezinfecţie pentru personal şi 
echipamente 
 
 
Consideraţiuni generale privind legislaţia  apelor utilizate în 
piscicultură convenţională şi ecologică  
 
 
 
Productivitatea naturală a fermelor piscicole, rol esenţial în evaluarea 
bunăstării peştilor din fermele piscicole ecologice 
 
 
Verificare  

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 
 
2 prelegeri -4 ore  
 
 
 
 
 
 
2  prelegeri -4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  prelegere -2 ore 
 
 
 
 
 
1  prelegere -2 ore 
 
 
2 ore 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Determinarea parametrilor fizici ai aerului: temperatură, 
presiune, vânt, precipitaţii 
 
 
Relaţia peştilor cu solul: examenul proprietăţilor fizice 
Vatra bazinului, însuțiri fizice și posibilități de igienizare 
a acestuia 
 
 
 
 
Recoltarea. ambalarea. conservarea şi transportul 
probelor de apă la laborator. Fişa de expediere a 
probelor 
Examenul igienic ale apelor piscicole:  
− examenul caracterelor organoleptice şi fizice 
− examenul caracterelor biologice 
− examenul caracterelor bacteriologice 
 
 
Monitorizarea apelor piscicole prin examen 
bacteriologic cantitativ şi calitativ   
 
 
Exemple de de tratare a efluenţilor in  diferite ferme  
 
Evaluarea productivităţii biologice şi a capacităţii 
biogenice a unui bazin salmonicol şi ciprinicol 
Aprecierea globală  a apei prin analiza WQI raportat la 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică 

 
 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică 

 
 

Prelegere 
Determinare practică a parametrilor 

mediali ai apei şi modalităţi rapide de 
identificare a acestora 

 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Determinări practice 

 
 

Seminar, prelegere 
 

Demonstraţie practică  
 

Coordonarea analizei complete a 
unei probe de apă 

 

 
 

1 prelegere -2 ore  
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

1 prelegere -2 ore 
 

1 prelegere -2 ore 
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exigenţele O. 161/2006, HG 202/2002 ŞI HG 563/2006 
 
Plan general de implemetare a unui sistem de 
biosecuritate viabil în ferme piscicole 
 
Consideraţii generale privind epizootologia la peşti 
 
 
Sanitizanţi şi dezinfectanţi fizici, chimici şi 
caracteristicile lor 
Dezinfectanţi specifici şi doza minimă necesară 
 
 Noţiuni introductive de bunăstare a peştilor 
 
Verificarea cunoştinţelor 

Seminar, prelegere  
 
 

Seminar, prelegere  
 
 

Seminar, prelegere  
 
 
 

Seminar, prelegere  
 

1 prelegere -2 ore 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Antonescu C.S (1969) – Biologia apelor. Ed Ceres. Bucureşti 
2. Bud I. (2004) Creşterea crapului şi a altor specii de peşti. Ed. Cres. Bucureşti 
3. BUD I. VLĂDĂU V., NĂDĂŞAN MIRCEA (2010)- Tratat de creştere a peştilor. Ed. Texte, Dej  
4. Carmen Nicolescu (2002) – Microbiologia apei şi a produselor acvatice. Ed. Cetatea de Scaun. Târgovişte 
5. Ciolac Andrei  (2004) – Elemente fundamentale de ecologie şi protecţia mediului. Ed. Didactică şi Pedagogică. 

R.A. Bucureşti 
6. Gabriela Munteanu. Bogatu D. (2003) – Tratat de ihtiopatologie. Ed. Excelsior art. Timişoara 
7. Horvat A. (2005) – Peştele şi crescătoriile de peşte. Ed. M.A.S.T. Bucureşti 
8. Huntingford F.A., Adams C., Braithwaite V.A., Kadri S., Pottinger T.G., Sandoe P., Turnbull J.F. (2006)- 

Current issues in fish welfare.J. Fish Biol., 68, 332-372. 
9. HUNTINGFORD F.A., ADAMS C.E. (2005)- Behavioural syndromes in farmed fish: implications for 

production welfare. Behav., 142,  1207- 1221. 
10. Jo Sadler and Andrew Goodwin (2007) Disease Prevention on Fish Farms 
11. Man C., C.A. Man (2006) – Igienă piscicolă. Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 
12. Mălăcea I (1969) Biologia apelor impurificate. Ed Ceres. Bucureşti 
13. Monique Eloit, Ingo Ernst , Alicia Gallardo Lagno , Edmund Peeler ,Maxwell Barson, Joanne Constantine 

Mohamed Shariff Bin (2016) - Aquatic Animal Health Code. http://www.oie.int/ 
14. Negrea Octavian (2007) Bolile peştilor.Ed AcademicPres, Cluj Napoca  
15. Rădulescu I. şi col (1984) – Indreptar pentru protecţia apelor piscicole. Ed. Ceres. Bucureşti 
16. Roy P. E. Yanong ,Claire Erlacher-Reid (2012)-  Biosecurity in Aquaculture, Part 1:An Overview 
17. Torgersen Y ,  T. Håstein (1995)- Disinfection in aquaculture, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., ,14 (2), 419-434 
18. Vilella S .Manual on effluent treatment in aquaculture: Science and Practice. www.aquaetreat.org 
19. X X X Aquaculture – Biosecurity. The importance of biosecurity and disinfection in aquaculture  

http://neospark.com/images/biosecur.pdf 
20. X X X HOTARARE   Nr. 563 din 26 aprilie 2006 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si 
ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole 

21. X X X ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor 
de suprafaţa în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa 

22. X X X REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire 
a normelor de aplicare animale de acvacultură și de alge marine 

23. X X X Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor 
ecologice  

24. X X X REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește 
producția ecologică ,etichetarea și controlul 

25. X X X Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate 
privind producţia ecologică 

Bibliografie Facultativă: 
1. Diudea Mircea, Ştefania Tudor, Aurelia Igna (1986)-Toxicologie acvatică, Ed.Dacia Cluj Napoca 
2. Hegedus Cristina (2010)-Studii privind unele caracteristici fizico-chimice şi biologice ale apei utilizată în ferme 

piscicole din Transilvania, Teză doctorat, USAMV Cluj Napoca 
3. Lujerdean Augusta (2006)-Chimia apei şi solului., Ed Mediamira, Cluj Napoca 
4. Lujerdean Augusta, Andrea Bunea (2005)-Chimia apei şi solului.Lucrări practice, Ed Academic Pres, Cluj Napoca 
5. Nikolski G.V.  (1962) – Ecologia peştilor. Ed. Acad. R.P.R.. Bucureşti 
6. Mănescu Sergiu. CucuM.. Mona Ligia Diaconescu (1978) – Chimia sanitară a mediului. Ed. Medicală. Bucureşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

http://www.oie.int/
http://www.aquaetreat.org/
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Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Conştientizarea studenţilor cu rolul pe 
care apa îl deţine în bunul mers al 
activităţilor piscicole, în vederea 
menţinerii şi creşterii productivităţii 
bazinelor piscicole 
Biosecuritatea şi rolul complexului de 
măsuri în vederea menţinerii stării de 
sănătate a peştilor în vederea obţinerii 
produselor salubre 
Relaţiile dintre peşti şi mediul biotic şi 
abiotic de viaţă 

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Identificarea principalilor parametrii care 
arată gradul de impurificare organică, în 
corelaţie cu limitele dependente de 
specie şi posibilităţi de corectare rapidă 
Acţiunea factorilor naturali de mediu cu 
acţiune directă asupra modificărilor 
survenite în  indicatorii de calitate ai apei 

 
 

Examen practic 

 
 

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 
14.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Sef lucr.dr. RADU CONSTANTINESCU 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030102 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ACVACULTURĂ SPECIALĂ 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

I 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
  Ihtiologie, Alimentaţie, Reproducţie,Ecologie 

4.2. de competenţe 
 

Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la rolul organismelor acvacole şi integrarea lor în 
ecosisteme   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursuri interactive. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Prezentarea lucrărilor cuprinse în tematică prin expunerea/descrierea planşelor, 
videoproiecţie. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  5 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoască  terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de acvacultură  
Sa inteleaga biologia speciilor  acvacole studiate  şi modul de integrare a acestora în ecosistem 
Sa înţeleagă principiile tehnologiilor  acvacole şi pe cele de obţinere şi procesare a produselor  
Sa isi insuseasca metodele de înmulţire  din acvacultura  
Sa stapaneasca noţiuni legate de proprietăţile produselor acvacole  şi procesarea primară a acestora 
Să cunoasca metodele de recoltare a produselor acvacole 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa poata gandi  şi elabora un design experimental în vederea desfăşurării unor activitati  stiintifice în domeniul 

acvaculturii speciale 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la acvacultura specială 
Sa cunoasca terminologia specifică disciplinei de acvacultura 
specială 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Sa inteleaga biologia speciilor acvacole 
Sa cunoască metode de reproducere artificială a speciilor acvacole 
Sa cunoască tehnologia de recoltare, modul de obţinere al 
produselor acvacole, caracteristicile şi valorificarea acestora 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Importanţa creşterii broaştelor. Originea şi răspândirea 
broaştelor. Sistematica zoologică a broaştelor.  
 
Tehnologia de creştere a  broaştelor. Morfofiziologia 
broaştelor. 
Creşterea dirijată a broaştelor. Valorificarea broaştelor. 
 
Prevenirea şi combaterea bolilor la broaşte. 
 
Importanţa creşterii racilor. Tehnologia de creştere şi 
valorificăea racilor. 
Particularităţi morfologice ale speciilor de raci din 
România. 
Creşterea racilor în mediu natural. 
 
Creşterea dirijată a racilor. 
 
Tehnologia de creştere şi valorificarea moluştelor. 
Importanţa şi valorificarea lamelibranhiatelor. 
 
Caracterizarea morfofiziologică a lamelibranhiatelor 
Reproducerea şi dezvoltarea ontogenetică a 
lamelibranhiatelor 
 
Creşterea şi valorificarea midiilor 
 
Colectarea midiilor tinere în vederea creşterii dirijate 
Creşterea dirijată a stridiilor 
Creşterea scoicilor. Prevenirea şi combaterea bolilor la 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
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lamelibranhiate. Valorificarea lamelibranhiatelor 
Tehnologii  de obtinere a  nevertebratelor vii –necesare 
pentru hranirea  diferitelor specii de pesti; Tehnologia de 
crestere a infuzorilor 

Prelegere 1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  28 
Organizarea externă a broaştelor; Organizarea internă a 
broaştelor 
Determinarea broaştelor adulte,a larvelor şi a pontei 
acestora 
Recunoaşterea principalele specii de broaşte 
Metode de recoltare a broastelor din mediul natural 
Metode  de reproducere la broaste 
Transportul broastelor vii. Metode de valorificare  a 
broastelor 
Modul  de combatere a bolilor la broaste 
Morfologia externă a racilor; 
Organizarea internă a racilor 
Recunoaşterea principalelor specii de raci 
Metode de recoltare a racilor din mediul natural 
Modul de hranire a racilor 
Metode de cultura a infuzorilor si a altor nevertebrate  
care intra in hrana pestilor  
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator  
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 

 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 

 
Bibliografie Obligatorie:  
 

1. Bud I. Şi col. (2010) – Tratat pentru creşterea peştilor, Ed. TEXTE 
2. Bura M. ( 2002 )- Acvacultură specială. Editura Orizonturi universitare. 
3. Ladosi Daniela ,Ladosi Ioan (2005)-Acvacultura speciala,Editura Risoprint,Cluj-Napoca 

 
 
Bibliografie Facultativă:  
1. Chiorean Adriana, Stancioiu S., Alexandrov Laura (2009)- Importanta studiilor asupra alimenatiei pestilor, 

Ed.Bioflux, Cluj-Napoca 
2. Man C. (2006) – Igiena piscicolă. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
3. Zamfir Gh. ( 1979 ) – Efectele unor poluanţi şi prevenirea lor. Editura Academiei Bucureşti. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Acvaculturii speciale,  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 manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi 
străinătate. 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Biologia speciilor acvacole 
Evoluţia biologică a organismelor 
acvacole  în decursul unui an 
Metode de cultura  
Recoltarea acestora din mediul 
acvatic 
Produsele acvacole şi proprietăţile lor  
terapeutice 
 

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
 
70% 

10.5. Seminar/Laborator   Colocviu 
Referat  
În funcţie de situaţie, metodele 
de evaluare vor fi on-line 

15% 
15% 



 

 

4 

4 

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 
Septembrie 2020 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030103 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ACVACULTURĂ SPECIALĂ 2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
  Anatomie, Ihtiologie, Alimentaţie, Reproducţie 

4.2. de competenţe 
 

Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la rolul organismelor acvacole şi integrarea lor în 
ecosisteme   
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursuri interactive. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Prezentarea lucrărilor cuprinse în tematică prin expunerea/descrierea planşelor, 
videoproiecţie. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4     4 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
Sa cunoască  terminologia de specialitate caracteristică  disciplinei de acvacultură  
Sa inteleaga biologia speciilor  acvacole studiate  şi modul de integrare a acestora în ecosistem 
Sa înţeleagă principiile tehnologiilor  acvacole şi pe cele de obţinere şi procesare a produselor  
Sa isi insuseasca metodele de înmulţire  din acvacultura  
Sa stapaneasca noţiuni legate de proprietăţile produselor acvacole  şi procesarea primară acestora 
Să cunoasca metodele de recoltare a produselor acvacole 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa poata gandi  şi elabora un design experimental în vederea desfăşurării unor activitati  stiintifice în domeniul 

acvaculturii speciale 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la acvacultura specială 
Sa cunoasca terminologia specifică disciplinei de acvacultura specială 
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Sa inteleaga biologia speciilor acvacole 
Sa cunoască metode de reproducere artificială a speciilor acvacole 
Sa cunoască tehnologia de recoltare, modul de obţinere al produselor acvacole şi 
caracteristicile lor precum şi valorificarea acestora 
 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS   
Număr  de ore – 28 
Tehnologia creşterii şi valorificării homarului. 
  
Caracteristicile morfofiziologice ale 
homarului. 
 
 
Reproducerea naturală a homarului.  
 
 
Incubarea ouălor şi creşterea în captivitate a 
tineretului de homar. 
 
Cultura comercială a homarului 
 
Tehnologia creşterii crabilor. 
 
 Caracteristicile  morfofiziologice ale crabilor. 
 
Reproducerea naturală a crabilor. 
 
Prevenirea şi combaterea bolilor la crabi 
 
Tehnologia  creşterii şi valorificării creveţilor. 
  
Caracteristici morfofiziologice ale creveţilor. 

Metode de predare 
 

Prelegere (Lecture) 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
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Cultura creveţilor de apă sărată.  
 
Cultura creveţilor de apă dulce 
 
Cerinţele nutritive ale creveţilor de cultură.  
 

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
 
Recunoasterea principalelor specii de homar 
 
Reproducerea homarilor 
 
Păstrarea şi transportul homarilor 
 
Metode de procesare a homarului 
 
Recunoasterea principalelor specii de crabi 
 
Reproducerea  principalelor specii de crabi 
 
Recunoaşterea principalilor specii de creveţi 
 
Organizareai internă a crevetilor 
 
Modul de valorificare a crevetilor 
 
Transportul in stare vie acrevetilor 
 
Modul de combatere a bolilor la crabi  
Modul de combatere a bolilor la creveti 
Metode de conservare a homarilor şi creveţilor 
 
Verificarea cunoştinţelor. 

 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator  
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 

 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 
1 lucrare de laborator 
 

 
Bibliografie Obligatorie:  

1. Băloiu V. ( 1980 ) – Amenajarea bazinelor hidrografice şi a cursurilor de apă. Editura Ceres, Bucureşti. 
2. Bud I. ( 1999 ) – Acvacultura. Curs univ. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. 
3. Bura M. ( 2002 )- Acvacultură specială. Editura Orizonturi universitare. 
4. Ladosi Daniela ,Ladosi Ioan (2005)-Acvacultura speciala,Editura Risoprint,Cluj-Napoca 

Bibliografie Facultativă:  
1. Bud I. Şi col. (2016) – Tratat de acvacultură şi biodiversitate. Ed. Vatra Veche, Tg. Mureş. 
2. Man C. (2006) – Igiena piscicolă. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
3. Zamfir Gh. ( 1979 ) – Efectele unor poluanţi şi prevenirea lor. Editura Academiei Bucureşti. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Acvaculturii speciale, 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 manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Biologia speciilor acvacole 
 
Evoluţia biologică a organismelor 
acvacole  în decursul unui an 
Metode de cultura 
Recoltarea acestora din mediul 
acvatic 
Produsele acvacole şi proprietăţile lor  
terapeutice 

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 
 

 
 
 
 
70% 



 

 

4 

4 

 
10.5. Seminar/Laborator   Colocviu 

Referate  
 
În funcţie de situaţie, metodele 
de evaluare vor fi on-line 

15% 
15% 

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 
 
 

 

Data completării 
Septembrie 2020 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi  

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030104 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă  
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
disciplinei 

MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de   
evaluare E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DU/
DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie, Reproducţie, Alimentaţie, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursul se desfăşoară interactiv, purtându-se discuţii pe tema conţinutului expunerii. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 
predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

Studentul va desfăşura o activitate practică în concordanţă cu tematica din fişa 
disciplinei. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi  3 
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4     5 



 

 

2 

2 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Cunoaşterea sistemelor de exploatare a principalelor specii de animale furnizoare de materii prime. 
Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de apreciere cantitativă şi calitativă a producţiilor animalelor de fermă. 
Utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor animalelor. 
Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice în domeniul exploatării animalelor de fermă în vederea 
creşterii cantitative şi calitative a producţiilor. 
Expertizarea şi controlul calităţii materiilor prime de origine animală. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea atribuţiilor profesionale cu profesionalism şi rigoare. 

Autoperfecţionarea profesională continuă, în conformitate cu exigenţele dezvoltării economice. 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Cunoaşterea principalelor specii de animale furnizoare de materii prime, sub 
aspectul tehnologiilor de creştere, exploatare şi valorificare.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Însuşirea metodologiilor de apreciere a exteriorului şi de control a producţiilor 
principalelor specii de animale furnizoare de materii prime. 
Însuşirea unui limbaj de specialitate ce vizează speciile şi rasele de animale, 
tehnologiile de creştere şi valorificarea materiilor prime de origine animală. 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28  
 
Sistematica zootehnică. Unităţile sistematice zootehnice. 
Specia. Noţiunea de rasă.  
 
 
Producţia de carne. Bazele biologice ale producţiei de 
carne. Creşterea şi dezvoltarea organismului animal. 
Factorii care influenţează producţia de carne. Rasele de 
taurine furnizoare de carne.  
 
Sisteme de producere a cărnii de bovine. Factorii care 
condiţionează procesul de îngrăşare. Calitatea cărnii de 
taurine în funcţie de tehnologia de îngrăşare.  
 
Rasele de ovine şi caprine furnizoare de carne. 
Tehnologia de producere a cărnii de ovine şi caprine. 
Factorii care influenţează producţia de carne la ovine. 
 
 
Rasele de suine furnizoare de carne. Calitatea cărnii de 
suine în funcţie de sistemul şi tehnologia de îngrăşare. 
Factorii care condiţionează procesul îngrăşării la suine.  
 
Rasele de păsări furnizoare de carne. Factorii care 
influenţează producţia de carne la păsări. Tehnologia de 
producere a cărnii de pasăre. 
 
Rasele de iepuri furnizoare de carne. Factorii care 
influenţează producţia de carne.  
Principalele specii de peşti şi organisme acvatice care 
intră în alimentaţia omului. Rentabilizarea producţiei 
piscicole. Tehnologia valorificării producţiilor piscicole. 
 

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 prelegere  
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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Producţia de lapte. Bazele morfofiziologice ale 
producţiei de lapte. Factorii care influenţează producţia 
de lapte. Rasele de taurine specializate pentru producţia 
de lapte. Însuşiri morfo-productive. Rasele de ovine şi 
caprine specializate pentru producţia de lapte. Însuşiri 
morfo-productive.  
 
Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de lapte la 
taurine. 
 
Producerea laptelui la ovine şi caprine – aprecierea 
nivelului producţiei  şi a calităţii sale. Producţia de lână 
la ovine. Organizarea şi tehnica tunsului ovinelor. 
 
Producţia de ouă. Rasele de păsări producătoare de ouă. 
Factorii care influenţează producţia de ouă.  
 
Rasele de cabaline şi asini. Caracterizarea morfo-
productivă. Producţia de carne şi lapte la cabaline şi 
asini.  
 
Producţiile secundare şi subprodusele obţinute de la 
taurine, ovine, caprine, cabaline, asini, suine, păsări, 
iepuri, peşti, utilizate ca materii prime. 

Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  42 
 
Principalele specii de animale furnizoare de materii 
prime. Capacitatea productivă la animale şi factorii care 
o influenţează. Exteriorul animalelor şi rolul lui în 
aprecierea producţiilor. 
 
Recunoaşterea raselor de taurine furnizoare de carne. 
Aprecierea calităţii bovinelor valorificate pentru carne. 
Calitatea cărnii la bovine. 
 
Recunoaşterea raselor de ovine şi caprine furnizoare de 
carne.Aprecierea calităţii ovinelor şi caprinelor 
valorificate pentru carne. Calitatea cărnii de ovine şi 
caprine. 
 
Recunoaşterea raselor de suine furnizoare de carne. 
Aprecierea producţiei de carne la suine.Clasificarea 
carcaselor şi aprecierea calităţii cărnii şi grăsimii la 
suine. 
 
Recunoaşterea raselor de păsări furnizoare de carne. 
Aprecierea carcaselor de păsări şi a producţiei de ficat 
gras. Însuşirile şi calităţile cărnii de pasăre. 
 
Recunoaşterea raselor de iepuri furnizoare de 
carne.Aprecierea calităţii cărnii de iepure. Recunoaşterea 
principalelor specii de peşti şi organisme acvatice care 
intră în alimentaţia omului. Aprecierea calităţii 
producţiei piscicole. 
 
Recunoaşterea principalelor rase de taurine, ovine şi 
caprine specializate pentru producţia de lapte. 
Compoziţia chimică a laptelui.  
 
Însuşirile organoleptice şi fizice ale laptelui, diferenţiat 
pe specii. Prelucrarea primară a laptelui în fermele de 
producţie. Controlul falsificării laptelui. 
Aprecierea calităţii laptelui de ovine şi caprine. 
Producţia de lână la ovine şi aprecierea însuşirilor ei. 
 

 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
 
 
Lucrare practică 
 
 
 
Lucrare practică  
 
 
Lucrare practică  
 
 

 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
 
2 lucrări practice 
 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
 
1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 



 

 

4 

4 

Recunoaşterea principalelor rase de păsări producătoare 
de ouă. Compoziţia oului şi însuşirile fizice ale acestuia. 
 
Recunoaşterea principalelor rase de cabaline şi asini. 
Controlul cantitativ şi calitativ al producţiei de carne şi 
lapte provenite de la cele două specii. 
Verificarea cunoştinţelor. 

Lucrare practică  
 
 
Lucrare practică 

1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Bud I. şi col. (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
2. Bud I. şi col (2010) – Creşterea iepurilor Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Cornoiu I. (2008) – Suinele domestice. Creştere şi valorificare. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
4. Dărăban S. (2006) – Tehnologia creşterii ovinelor. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
5. Marchiş Zamfir (2016) – Producţiile animalelor. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 
6. Marchiş Zamfir (2018) – Creşterea cabalinelor. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 
7. Onaciu G. (2006) – Tehnologia creşterii bovinelor – ghid practic. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
8. Paşcalău Simona (2016) – Creşterea păsărilor. Manual didactic. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
9. Răducu Camelia (2014) – Prelucrarea şi controlul calităţii produselor animale. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Bibliografie Facultativă:  
1. Marcu N. şi col. (2008) – Materii prime animale. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
2. Pop Cecilia, Gh. Mureşan, M. Pop, D. Ştef (2011) – Managementul calităţii produselor de origine animală. Ed. 

Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru modernizarea continuă a predării cursurilor şi a conţinutului acestora, iar studenţilor să le fie transmise cele mai 
noi informaţii cu privire la tehnologiile de creştere, exploatare şi valorificare a speciilor de animale de interes zootehnic, 
cadrele didactice se informează cu cele mai actuale probleme în domeniu şi participă la manifestări ştiinţifice în ţară şi 
străinătate. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Sistematica zootehnică.  
Capacitatea productivă la animale şi 
factorii care o influenţează. 
Materiile prime obţinute de la speciile 
de animale de interes zootehnic şi 
factorii care le influenţează din punct 
de vedere cantitativ şi calitativ. 

Examen scris 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    70 % 

10.5. Seminar/Laborator  Aprecierea exteriorului şi 
recunoaşterea principalelor rase 
aparţinând speciilor furnizoare de 
materii prime de origine animală.  
Tehnica controlului şi valorificării 
materiilor prime obţinute de la 
speciile de animale de interes 
zootehnic. 

 
 

Colocviu 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    30 % 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
atât la colocviu, cât şi la examen 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 
Septembrie 2020 

Titular curs 
Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030105 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Siinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii PISCICULTURĂ 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

 IHTIOPATOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Adrian Cîmpean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Microbiologie,Anatomie şi fiziologia speciilor de  peşti 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aiba cunoştinţe referitoare la implementarea noţiunulor de patogenie şi 

anume reactivitatea organismului la acţiunea factorilor etiologici, noţiuni de semiologie şi 
terapeutică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studenţii pot adresa intrebari referitoare la conţinutul 
expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere şi terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
să fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfaşura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie Disciplina academică se impune pe toata durata de desfaşurare a 
lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 14 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoasca  limbajul specific pentru  disciplina de ihtiopatologie. 
Să înţeleaga funcţionarea mecanismelor de producerea bolilor, stările de răspuns din partea organismelor afectate. 
Să recunoasca principalii agenţi etiologici producatori de boli. 
Să işi insuşeasca caile de sporire cantitativa şi calitativa  de exploatare speciilor de peşti pentru obţinerea de 
producţii naturale nedăunătoare organismelor umane. 
Să stăpaneasca mijloacele de profilaxie cu caracter nespecific general, respectiv specific, în particular pentru 
prevenirea şi transmiterea bolilor. 
Să cunoasca  principalele boli la peşi 
Să işi  insuşească temeinic tehnologiile de creştere şi exploatare a sistemelor tradiţionale şi intensive. 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să demonstreze prin programul antiinvazional indemnitatea efectivelor de peşti. 
Să poată dezvolta programe specifice de prevenire şi combatere a bolilor în contest actual a prevederilor 
Legislaţiei Europene  
Să poată gândi la implementarea unor tehnologii moderne de combatere a unor stării de boală pe principii 
naturiste 
Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională continuă (specializări, internet, simpozioane, 
schimb de experienţă). 
Să participe la activitaţile în domeniul utilizări, formelor medicamentoase cât mai puţin agresive pentru 
organismul animal în suferinţă (produse vegetale naturiste) 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la noile tehnologii de creştere naturală 
ecologică a peştilor, fără factori de creştere şi producţie  (adjuvanţi, startării). 

7.2. Obiectivele specifice Să înţeleagă distribuţia fenomenului simplu, natural de creştere şi exploatare a 
speciilor de peşte., pentru obţinerea de producţii naturale nedăunătoare 
organismului uman. 
Să poată interpreta comparativ diferenţele dintre producţiile obţinute prin forţaz 
alimentar artificial şi cele obţinute în mod natural. 
Să cunoască  factorii predispozanţi şi predeterminanţi ai produceri stări de boală 
la peşti. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
 
Număr  de ore – 28 
Obiectul ihtiopatologiei. 
 Starea de boală.  
Etiologia şi clasificarea bolilor peştilor. 
Agenţi patogeni şi boli infecţioase, agenţi patogeni şi 
boli parazitare. 
Procese patologice fundamentale: 
Tulburări de nutriţie şi metabolism celular 
Tulburări în circulaţia sângelui şi lichidului tisular 
Procese patologice de apărare-adaptare şi reconstrucţie 
Fenomene de imunitate 
Imunitate naturală, imunitate dobândită. 
Vaccinurile 
Serurile 
Principalele boli parazitare 
Boli parazitare provocate de protozoare flagelate 
Ihtiobadoza, Criptobioza, Tripanosomiaza. 
Boli parazitare provocate de sporozoare şi ciliate 
Coccidiozele la peşte, Ihtioftirioza, Trichiodinioza. 
Boli provocate de helminţi I,II 
Monogenoidoze, Trematodoze, Cestodoze la peşti 
Difilobotrioza larvară, Liguloza larvară, Botriocefaloza 
Nematodoze (Anisakioza, Filometroza,Hepaticuloza 
etc). 
 
 

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 

Observaţi 
 
 

 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
2 prelegeri 
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Boli provocate de ciuperci, bacterii, virusuri, 
crustacee la peşti 
Saprolegnioza, Brahiomicoza 
Furunculoza salmonidelor, Eritrodermatita crapului, 
Septicemia hemoragică bacteriană, virală. 
Viremia de primavară a crapului, Boala columnară. 
Acantocefaloza peştilor. 
Boli de nutriţie 
Înfometarea,Deficienţe şi dezechilibrare în raţia furajeră, 
hipovitaminoze şi dismineraloze. 
Noţiuni generale de toxicologie 
Clasificarea toxicelor.Starea de intoxicaţie.Doza. 
Intoxicaţii provocate de gazele solvite în apă. 
Intoxicaţia cu nitriţi, nitraţi.  
Intoxicaţia cu clor, cu hiddrogen sulfurat şi sulfuri. 
Intoxicaţia cu ceanuri. 
Intoxicaţia cu metale şi sărurile metalelor. 
Intoxicaţia cu pesticide, cu petrol şi produse petroliere. 
Întoxicaţie cu micotoxine 
 
 
 
 

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

 
 
 

3 preleger 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Noţiuni generale de protecţia munci 
Aparatură, instrumentar şi alte materiale necesare 
diagnosticului  ihtiopatologic 
Colectarea, ambalarea şi transportul probelor  
pentru examene de laborator în vederea stabilirii 
diagnosticului. 
 Posibilităţi de diagnostic ihtiopatologice: examen 
macroscopic, microscopic în stare proaspătă şi frotiuri 
fixate şi colorate prin diferite metode.  
Examenul hematologic; 
Examenul sângelui în stare proaspetă şi în frotiuri fixate 
şi colorate. 
Evaluarea cantitativă a hemoglobinei 
Măsuri profilactice şi terapeutice în piscicultură 
Profilaxie nespecifică şi imunoprofilaxie.Tratamente 
prin administrarea de substanţe medicamentoase pe 
calea îmbăierii, în hrană, pe calea sondei, pe cale 
injectabilă . 
Posibilităţi de diagnostic în principalele flagelatoze, 
sporozooze şi trematodoze la peşti. 
Diagnostic clinic, microscopic şimorfopatologic. 
Tehnici de diagnostic în unele cestodoze, nematodoze, 
micoze, bacterioze. 
Posibilităţi de diagnostic clinic, microscopic şi 
morfopatologic. 
Posibilităţi de diagnostic în unele viroze la peşti: 
Septicemia hemoragică, virală, viremia de primăvară a 
crapului. 
Înbolnăviri provocate omului prin consum de peşte şi 
alte produse pescăreşti. 
Ihtiozoonoze. 
Posibilităţi de diagnostic în intoxicaţii la peşti. 
Examenul toxicologic pentru confirmarea unei 
intoxicaţii. 
Recoltarea şi expedierea probelor pentru examene, 
toxicologice de laborator (peşti, apă,furaje). 
 
 
 
 

 
 
 
Recunoşterea 
instrumentarului necesar. 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare practică în fermă 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 lucrare 
 
 
 
 
 
2 lucrări 
 
 
 
1 lucrare 
 
 
 
1lucrare 
 
 
 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
 
1 lucrare 
 
 
1 lucrare 
 
 
 
1 lucrare 
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Examene de laborator: 
Examen de laborator clinic, analiza toxicologică, 
biologică. 
Izolarea toxicilor din produse biologice, izolare a 
toxicilor volatili, a toxicilor minerali şi a toxicilor 
nevolatili. 
 
 

 
 
 
Lucrare de laborator 

 
 
 
2 lucrări 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cîmpean Adrian, 2019, PATOLOGIE ANIMALĂ GENERALĂ, Editura AcademicPres,Cluj-Napoca ISBN: 978-973-744-649-7. 
2. Cîmpean Adrian, Mihai Marian Borzan, 2019, PATOLOGIE ANIMALĂ SPECIALĂ, 2019, Editura AcademicPres, ISBN: 978-

973-744-735-7. 
3. Octavian Negrea, 2007 – Bolile Peştilor. Ed. AcademicPress.Cluj-Napoca 
4. Munteanu Gabriela, D.Bogatu, 2003 – Tratat de Ihtiopatologie. Ed. Excelsior Art.Galaţi. 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Oţel V.Constantin Ghe.1989 – Ghidul ihtiopatologic pentru piscicultura di Delta Dunării 
        Buletin de cercetări piscicole-supliment pag.11-150, Bucureşti 
2. Didea M. colab. 1986 – Toxicologie acvatică, ed Dacia Bucureşti 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 
In vederea actualizării cunoştinţelor în domeniul preveniri şi combateri boli ale peştilor, identificarii unor căi de 
modernizare şi imbunataţire continuă a predări şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară, la manifestări din domeniul Pisciculturi 
Tradiţionale şi Intensive. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea noţiunilor generale de 
Ihtiopatologie (stare de boală şi 
clasificarea acesteia, categoriile de 
factori etiologici, noţiuni de procese 
patologice fundamentale, inclusiv 
inflamaţiile) respectiv noţiuni de 
patologie specială animală ( 
principalele gupe de boli în funcţie de 
natura etiologică). 

        Verificare pe parcurs 
 
 
 

Verificare pe parcurs 

 
 
40% 
 
 
 
40% 

10.5. Seminar/Laborator  Deprinderi practice privind: modul de 
administrare a medicamentelor, 
posibilităţi de diagnostic clinic şi de 
laborator a principalelor boli specifice 
peştilor, noţiuni de toxicologie 
acvatică şi furajeră. 
 

          Colocviu 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este condiţie 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 
 
 ..........Sept.2020................ 

Titular curs 
                  Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 

Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030106 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
SALMONICULTURĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf.Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu 

III 

 2.5. Semestrul 

I 
 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

Ecologie şi protecţia mediului; Ihtiologie; Botanică şi Zoologie acvatică; Biochimie; Hidrologie; 

Hidrobiologie; Nutriţia şi alimentaţia peştilor; Reproducţia peştilor; Construcţii şi amenajări 

piscicole.  

4.2. de competenţe 
 

Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la identificarea speciilor de peşti din apele de 
munte şi principalele tehnologii de exploatare a salmonidelor. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

 

Respectarea orarului şi a disciplinei universitare.  

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 

predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

 

 

Studentul va desfăşura o activitate practică individuală în concordanţă cu lucrările 

prezentate în îndrumătorul de lucrări practice şi indicaţiile cadrului didactic care 

conduce orele de laborator. 

Studentul desfăşoară o activitate individuală de documentare şi întocmire a 

proiectului de specialitate cu tematică impusă, în concordanţă cu obiectivele 

disciplinei de Salmonicultură, sub îndrumarea cadrului didactic.  

În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 

predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
6 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator şi proiect 4 

3.4.Total ore din planul de invatamant 84 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator şi proiect 56 

Distribuţia fondului de timp  

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 



 

 

2 

2 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Cunoaşterea terminologiei de specialitate caracteristică disciplinei. 

Identificarea şi descrierea speciilor de peşti din apele  reci (montane) din reţeaua hidrografică a României. 

Însuşirea metodelor şi tehnicilor de hrănire şi înmulţire a speciilor de salmonide care se cresc artificial. 

Cunoaştere  sistemelor de creştere şi a tehnologiilor de exploatare a salmonidelor. 
Cunoaşterea principalelor boli ale salmonidelor în cultură, metodele de prevenire şi combatere a acestora. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Cunoaşterea  condiţiilor pentru amenajarea unei ferme salmonicole. 

Capacitatea de a implementa tehnologii moderne pentru optimizarea unei amenajări salmonicole. 

Dobândirea cunoştinţelor necesare proiectării unei amenajări salmonicole. 

Capacitatea de a elabora şi implementa un proiect pentru înfiinţarea unei păstrăvării (fermă salmonicolă). 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

Însuşirea cunoştinţelor generale şi particulare privind speciile de peşti din 

familia Salmonidae, tehnologiile şi sistemele de creştere. 

7.2. Obiectivele specifice 
 

 

 

Cunoaşterea biologiei şi fiziologiei salmonidelor. 
Fixarea şi stăpânirea noţiunilor referitoare la selecţia, ameliorarea şi patologia 

salmonidelor. 

Cunoaşterea tehnologiile de creştere,  hrănire, reproducere şi valorificare a 

salmonidelor. 

Dobândirea capacităţii de a elabora un proiect pentru înfiinţarea unei amenajări 

salmonicole. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Importanţa economică a salmonidelor – Situaţia actuală, direcţii, 

orientări şi tendinţe. Consideraţii generale şi caracterizarea 

salmoniculturii din România.  

2. Sistematica salmonidelor. Origine. Evoluţie și clasificare.  

3. Ecologia salmonidelor -  Migraţia. Răspândirea geografică. Hibrizi.  

4. Mediul de viaţă al salmonidelor. Condiţii necesare pentru 

amplasarea şi funcţionarea  unei amenajări salmonicole.  

5. Caracterizarea speciilor de peşti din familia Salmonidae, specifice 

apelor de munte şi unităţilor salmonicole din România.  

6. Cerinţe cantitative şi calitative ale substanţelor nutritive necesare în 

hrana salmonidelor. Cerinţele energetice şi comportamentul 

alimentar al salmonidelor în cultură.  

7. Particularități în reproducerea salmonidelor. Factorii care 

influențează și reglează activitatea reproductivă.  

8. Reproducerea artificială a speciilor de peşti din familia Salmonidae. 

Etape tehnologice.   

9. Sisteme de creştere a peştilor din familia Salmonidae. Structura 

organizatorică. Amenajări şi instalaţii specifice. Construcţii anexe.  

10. Creşterea salmonidelor pentru repopularea apelor  naturale.  

11. Creşterea salmonidelor pentru consum.    

12. Ameliorarea unor specii de pești din familia Salmonidae. Direcţii şi 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 



 3 

obiective. Metode de selecţie.  

13. Patologia salmonidelor. Noţiuni generale. Profilaxia. Principalele 

boli ale salmonidelor în creşterea artificială.   

14. Valorificarea salmonidelor. Factori limitativi în unităţile 

salmonicole. Factori tehnologici. Mamifere şi păsări ihtiofage.   

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Elemente de biologie a salmonidelor. Metode de cercetare şi 

marcare.  

2. Organizarea externă şi internă la salmonide. Particularităţi. 

3. Sistemul de captare şi distribuire a apei în unităţile salmonicole.  

4. Tipuri de bazine utilizate în salmonicultură. Indici tehnologici. 

5. Viviere flotabile pentru creşterea salmonidelor. Indici tehnologici. 

6. Tehnica hrănirii salmonidelor. Hrana vie şi furaje granulate.  

7. Incubatoare, instalaţii specifice reproducerii salmonidelor.  

8. Stabilirea volumelor şi a debitelor de apă pentru bazinele 

salmonicole.  

9. Bilanţul apei. Dimensionarea canalului de alimentare/evacuare.   

10. Stabilirea necesarului de material biologic și a pierderilor pe etape 

de vârstă şi faze tehnologice. 

11. Tehnica şi normele de populare a bazinelor salmonicole. 

12. Elemente de etapizare a activităţii în amenajările salmonicole. 

Calendarul lucrărilor curente. 

13. Lucrări de amenajare a albiilor râurilor de munte. Măsuri de 

conservare şi refacere a fondului salmonicol natural. 

14. Protecţia muncii şi legislaţie (apele de munte, salmonicultură).  

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

8.3. PROIECT 

Număr  de ore –  28 

1. Ce este un proiect? Conţinutul proiectului.  

2. Condiţii şi avize necesare pentru întocmirea proiectului de 

înfiinţare şi realizare a unei amenajări salmonicole. 

3. Studiu şi documentare pentru elaborarea temei de proiectare.  

4. Stabilirea temei de proiectare pentru fiecare student.  

5. Breviar de calcul - Necesarul de material biologic în funcţie de 

capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe etape 

tehnologice.  

6. Breviar de calcul - Dimensionarea şi stabilirea numărului de bazine 

în funcţie de densitatea de populare.  

7. Breviar de calcul - Suprafaţa şi volumul de apă 

8. Breviar de calcul - Debitul de apă.  

9. Breviar de calcul - Diametrului conductelor de alimentare/evacuare. 

10. Breviar de calcul - Planul de furajare pe categorii de vârstă, stare 

 

 

Proiect 

Proiect 

 

Proiect 

Proiect 

Proiect 

 

 

Proiect 

 

Proiect 

Proiect 

Proiect 

Proiect 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 



 

 

4 

4 

fiziologică şi masă corporală.  

11. Breviar de calcul - Stabilirea cantităţii totale de furaj pe fiecare 

ciclu de producţie.  

12. Întocmirea memoriului tehnic. Justificarea soluţiilor alese. 

13. Întocmirea memoriului tehnic. Justificarea soluţiilor alese. 

14. Concluzii şi recomandări. Bibliografie. 

 

Proiect 

 

Proiect 

Proiect 

Proiect 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

Bibliografie Obligatorie:  
Bud I., O. Ionescu,V.V. Vlădău, S.N. Pop (2007) – Peştii din apele reci- Păstrăvii. Editura Risoprint,Cluj-Napoca. 

Decei P. (2001) – Creşterea salmonidelor. Editura TERRA DESIGN. Gura Humorului. 

Păsărin B., Tr. Stan, C. Misăilă (2004) – Elemente de salmonicultură. Editura Karro, Iaşi. 

Păsărin B. (2007) – SALMONICULTURĂ PRACTICĂ. Editura Alfa, Iaşi. 
Bibliografie Facultativă:  
Boaru A. (2017) – Creşterea şi reproducerea artificială a păstrăvului. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.  
Cristea I. (2007) – Managementul fondurilor piscicole din apele de munte. Seria Lucrări de cercetare. Editura Silvica, 
Bucureşti.  
Georgescu B. (2013) – Curs de Zoologie acvatică. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
Munteanu G., D. Bogatu (2003) - Tratat de ihtiopatologie. Editura Excelsior art, Timişoara. 

Nicolau A., Brezeanu Gh., Caloianu-Iordăchel Maria, Buşniţă A. (1973) – Reproducerea artificială şi dezvoltarea la 

peşti. Editura Academie R.S.R. Bucureşti. 
Oprea L. (2000) – Nutriţia şi alimentaţia peştilor. Editura Tehnică, Bucureşti. 

Oroian E.T. (2007) – Principii în ameliorarea peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

Păsărin B., Tr. Stan (2004) – Reproducerea peştilor. Elemente anatomo-fiziologice şi de embriogeneză. Editura Karro, 

Iaşi 

Vlaic  A. (2007) – Genetica peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru identificarea modalităţilor de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinuturilui disciplinei cu 

tematica actual teoretică şi practică, se impune participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale din 

domeniul salmoniculturii, precum şi întâlniri cu fermieri şi oameni de afaceri interesaţi de acest domeniu.  
 

 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Sistematica salmonidelor. 

Caracterizarea speciilor de peşti din 

familia Salmonidae. 

Reproducerea salmonidelor. 

Alimentaţia salmonidelor. 

Ameliorarea şi selecţia salmonidelor. 

Principalele boli ale salmonidelor. 

Examen scris 

 

 

 

40% 

10.5. Laborator 

 

 

 

10.6. Proiect  

Recunoaşterea şi caracterizarea bio-

morfologică şi productivă a speciilor 

de salmonide şi a celor care 

populează apele de munte.  

Aplicarea cunoştinţelor dobândite la 
disciplinele de specialitate, în vederea 

întocmirii şi elaborării unui proiect cu 

date impuse. 

 

Referat  

 

Întocmirea şi elaborarea 

proiectului 
Susţinerea şi justificarea 

soluţiilor din proiect 

 

10% 

 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă:  Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise prin cursuri şi lucrări 

practice din domeniul salmoniculturii. 

Obţinerea notei de trecere la verificările pe parcurs şi colocviu este o condiţie de promovabilitate. 

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

la verificarile pe parcurs şi colocviu 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). 



 5 

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 

Septembrie, 2020 

 

 

 
Titular curs 

Conf.Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

 

 

 
     Titular lucrari laborator şi proiect 

    Conf.Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

 

 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

 

 

 

 

Director de departament 

Prof. Dr.Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030107 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

CIPRINICULTURĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Ihtiologie,  Anatomie, Reproducţie, Alimentaţie, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
 

Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la  biologia ciprinidelor şi 
integrarea lor în ecosisteme   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursuri interactive. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Prezentarea lucrărilor din îndrumătorul de lucrări practice prin expunerea şi 
descrierea planşelor, videoproiecţie şi vizitarea unor ferme de profil. Stabilirea 
temelor de proiect în concordanţă cu obiectivele disciplinei şi întocmirea acestora 
sub îndrumarea titularului de disciplină. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 6 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2+2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 84 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 14 
3.4.6. Alte activităţi  4 
3.7. Total ore studiu individual 91 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4     7 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să cunoască terminologia de specialitate caracteristică disciplinei. 
Să poată identifica şi caracteriza speciile de ciprinide. 
Să-şi însuşească metodele de hrănire şi înmulţire la speciile de ciprinide. 
Să cunoască principalele tehnologii de exploatare a ciprinidelor. 
Să cunoască principalele boli ale ciprinidelor şi metodele de combatere a acestora. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să cunoască condiţiile necesare pentru amenajarea unei exploataţii ciprinicole. 

Să poată conduce o exploataţie ciprinicolă. 
Să poată elabora un proiect pentru înfiinţarea unei exploataţii ciprinicole. 
Să fie în măsură să implementeze o tehnologie modernă într-o exploataţie ciprinicolă. 
Să fie la curent cu tehnologiile moderne din ciprinicultură. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 

Să-şi însuşească cunoştinţele generale şi particulare despre ciprinide şi  
tehnologiile de exploatare. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 

Să cunoască biofiziologia ciprinidelor. 
Să cunoască tehnologiile de creştere, hrănire, reproducere şi valorificare a 
ciprinidelor. 
Să stăpânească noţiunile de selecţie, ameliorare şi patologia ciprinidelor. 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Peştii şi rolul acestora în viaţa omului. Caracteristicile 
pisciculturii şi tipurile principale de exploatare. 
Mediul acvatic şi posibilităţile de utilizare mai eficientă 
pentru sporirea producţiilor acvacole. 
Caracteristicile fizico-chimice şi biologice ale apelor cu 
folosinţă piscicolă. 
Reproducerea peştilor 
Selecţia şi ameliorarea la principalele specii de peşti din 
crescătorii 
Amenajări şi construcţii hidrotehnice specifice apelor 
interioare 
Tehnologia de creştere a crapului 
Tehnologii moderne de creştere intensivă a crapului 
Creşterea peştilor răpitori 
Alimentaţia peştilor 
Specii de peşti în curs de aclimatizare 
Exploatarea  peştilor în sistemul de policultură 
Recoltarea, depozitarea şi transportul peştilor 
Factori limitativi în sporirea producţiei piscicole. 
Principalele boli ale peştilor 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  28 
Protecţia muncii în piscicultură. Anatomia şi fiziologia 
la peşti 
Studiul exteriorului la peşti 
Măsurători, cântăriri şi indici corporali la peşti 
Determinarea sexelor şi a vârstei la principalele specii de  
peşti 
Determinarea parametrilor fizico-chimici şi biologici ai 
mediului de producţie 
Recunoaşterea principalelor specii de peşti din apele de 
deal şi coline 
Recunoaşterea principalelor specii de peşti din apele de 
şes şi din crescătorii 
Cunoaşterea instalaţiilor şi a acţiunilor care se execută în 
reproducerea peştilor 
Principalele incubatoare folosite în reproducerea 
artificială a peştilor 

 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 

 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
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Construcţii şi amenajări piscicole 
Alimentaţia peştilor  
Metode şi mijloace de recoltare şi transpo                   
producţiei piscicole. Factori limitativi în creşterea peştilor 
Utilizarea evidenţelor piscicole. Populări şi repopulări 
ale cursurilor naturale de apă 
Verificarea cunoştinţelor. 

Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 
 
Lucrare de laborator 

1 lucrare 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 

8.3. PROIECT 
Număr  de ore –  28 
Alegerea temei de proiect şi cunoaşterea/stabilirea 
avizelor necesare pentru elaborarea proiectului 
Stabilirea speciei sau speciilor ce vor fi exploatate 
Dimensionarea funcţională pe tipuri de exploataţii 
Stabilirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea unei 
exploataţii piscicole în zone de deal şi câmpie 
Compartimentarea exploataţiei în funcţie de specie şi 
direcţie de exploatare 
Reglarea debitelor de alimentare pe tipuri de bazine 
Rulajul materialului biologic şi stabilirea densităţilor 
optime în funcţie de caracteristicile bazinelor 
Calculul necesarului de furaje şi modalităţile de 
administrare 
Stabilirea tipului de reproducţie şi metoda de fecundare 
aplicată 
Amenajarea bazinelor de iernat şi stabilirea densităţilor 
pe specii şi categorii de vârstă 
Calcularea producţiilor pe bazine (producţia 
neterminată) 
Modalităţi de valorificare a producţiei şi posibilităţi de 
prelucrare parţială a producţiei piscicole 
Analiza economică a exploataţiei piscicole 
Susţinerea proiectului. Justificarea şi interpretarea 
datelor şi a soluţiilor alese 
 

 
 

Proiect 
 

Proiect 
Proiect 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 
Proiect 

 

 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
 
1 lucrare 
1 lucrare 

 
Bibliografie Obligatorie:  
              1.BUD I., M., BURA, A., BUD, DANIELA LADOSI, ALINA TOTOIANU-(2001) Pestii si tainele umbrelor        
subacvatice, Editura Ceres, Bucureşti. 
                2.BUD I., V.VLĂDĂU (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

.        3. BUD I. şi col. (2010) – Tratat de piscicultură. Ed. TEXTE. 
                4.BURA M., A. GROZEA, I. CORNEA, I. GERGENI (1995) – Creşterea crapului în iazuri şi heleşteie. 
Editura Mirton, Timişoara. 
               5. Ladosi Daniela , Ladosi Ioan (2005)- Acvacultura speciala, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 
 
 
Bibliografie Facultativă:  
1. BUD I. şi col. (2016) – Tratat de acvacultură şi biodiversitate. Ed. Vatra Veche, Tg. Mureş. 
2. MAN C. (2006) – Igienă piscicolă. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
5.MUNTEANU GABRIELA, D. BOGATU (2003) - Tratat de ihtiopatologie. Editura Excelsior art, Timişoara. 
6.OROIAN E.T. (2007) – Principii în ameliorarea peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
7.ŞARA A., M. BENŢEA (2009) – Alimentaţia animalelor de fermă. Editura Risporint, Cluj-Napoca. 
8.VLAIC  A. (2007) – Genetica peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Cipriniculturii, 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 manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi 
străinătate. 

 
 
 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. 



 

 

4 

4 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Caracterizarea speciilor de peşti din 
familia ciprinidelor. 
Condiţii necesare pentru înfiinţarea 
unei exploataţii ciprinicole. 
Reproducerea ciprinidelor. 
Alimentaţia ciprinidelor. 
Ameliorarea şi selecţia ciprinidelor. 
Principalele boli ale ciprinidelor. 
Valorificarea ciprinidelor. 

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
60% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea şi descrierea speciilor 
de ciprinide. Biologie, morfo-
fiziologie, comportament.  
Parametrii de producţie 

 
 
 

Colocviu oral 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
20% 

10.6. Proiect Prezentarea proiectului.Justificarea şi 
interpretarea datelor şi a soluţiilor 
alese 

Prezentarea proiectului 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

20 % 

10.6. Standard minim de performanţă:   
Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise prin cursuri şi lucrări practice din domeniul cipriniculturii. 

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 
Sept. 2020 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030108 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
STURIONICULTURĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf. Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu 

III 

 2.5. Semestrul 

II 
 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

Ecologie şi protecţia mediului, Ihtiologie, Zoologie acvatică, Reproductia peştilor şi 

organismelor acvatice, Genetica şi ameliorarea peştilor, Chimia apei 

4.2. de competenţe 

 
Sa cunoasca morfofiziologia sturionilor si integrarea lor in ecosisteme 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

 

Cursuri interactive. Respectarea orarului şi a disciplinei universitare pentru a nu 

perturba expunerea cursului, iar telefoanele mobile să fie închise la cursuri. În 

cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrări practice pe material biologic în laborator, expunerea planşelor şi 

videoproiecţie, vizite la ferme de profil. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator şi proiect 4 

3.4.Total ore din planul de invatamant 84 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator şi proiect 56 

Distribuţia fondului de timp  

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 91 

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 

 Cunoasterea biologiei principalelor specii de sturioni, insuşirea de către studenţi a tehnologiilor de exploatare a 

sturionilor pe faze de flux tehnologic. 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Studenţii  trebuie să fie  familiarizaţi cu posibilităţile de obţinere a producţiilor  sturionicole, precum şi cu căile şi 

mijloacele de optimizare şi rentabilizare a unităţilor de creştere a sturionilor.  

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea biologiei, etologiei şi sistemelor de creştere a sturionilor. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cunoasterea tehnologiei de crestere a sturionilor ca material de repopulare,  ca 

peste de consum si pentru icre. Principalii factori limitativi in cresterea 

sturionilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Importanţa sturioniculturii.   

2. Originea, evoluţia şi taxonomia sturionilor.  

3. Genurile Acipenser, Huso şi  Polyodon. 

4. Aria de răspândire. Mediul natural de viaţă al sturionilor. Zonele 

habituale endemice.  

5. Migraţia, cea mai importantă şi complexă verigă a biologiei sturionilor. 

6. Progresul biologic şi formele biologice intraspecifice la sturioni. 

7. Particularităţi în reproducerea sturionilor.  

8. Etapele reproducerii artificiale a sturionilor. 

9. Sisteme de creştere a sturionilor.  

10. Tehnologia de creştere a sturionilor ca material de repopulare. 

11. Tehnologia creşterii sturionilor pentru caviar.  

12. Tehnologia creşterii sturionilor ca peşte de consum. 

13. Valorificarea producţiei sturionicole.  

14. Comerţul internaţional cu produse sturionicole. Reglementări legale. 

Metode de predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1  prelegere 

1  prelegere 

1  prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Elemente de biologie a sturionilor.   

2. Metode de cercetare. Metode de individualizare la sturioni. 

3. Ritmul de creştere la sturioni. 

4. Caracterizarea şi descrierea speciilor din genul  Acipenser. 

5. Caracterizarea şi descrierea speciilor din genul  Acipenser. 

6. Caracterizarea şi descrierea speciilor din genul  Huso.  

7. Caracterizarea şi descrierea speciilor din genul  Polyodon. 

8. Hibridarea naturală/artificială la sturioni. Obţinerea hibrizilor de 

 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 
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sturioni pentru diferite direcţii de producţie. 

9. Metode de recoltare şi prelevare a produselor sexuale. 

10. Caracteristicile tehnice ale staţiunii de reproducere artificială a 

sturionilor. 

11. Alimentaţia sturionilor. Metode de producere a hranei vii.  

12. Alimentaţia sturionilor. Furaje granulate. Tehnici de hrănire. 

13. Amenajări, construcţii şi instalaţii specifice fermelor sturionicole şi 

pentru protejarea fondului sturionicol din bazinele naturale. 

14. Factori limitativi în fermele sturionicole. 

 

8.3. PROIECT 

Număr  de ore –  28 

1. Proiectarea unei ferme de producţie şi creştere a sturionionilor. 

Documentarea şi elaborarea temei de proiectare. 

2. Compartimentarea fermei sturionicole în funcţie de direcţia de creştere 

şi exploatare. Stabilirea necesarului de material biologic.Stabilirea 

densităţii materialului biologic, în funcţie de specie, categoria de vârstă 

şi starea fiziologică. 

3. Dimensionarea bazinelor pe categorii de vârstă şi destinaţie. Alegerea 

tipului constructiv în funcţie de specie, condiţii hidrologice şi 

hidrobiologice. Calculul suprafeţelor bazinelor şi anexelor într-o 

unitate de producţie sturionicolă.  

4. Calculul necesarului de apă în funcţie de capacitatea proiectată. 

Volume şi debite de apă. Utilizarea apei freatice în sturionicultură. 

5. Stabilirea parametrilor tehnico-economici  şi productivi pe etape şi 

categorii de vârstă. Intocmirea planului de mişcare a efectivului şi 

eşalonarea producţiei. 

6. Calculul necesarului de furaje pe categorii de vârstă şi exploatare. 

Întocmirea planului de furajare în funcţie de parametrii mediali şi 

direcţia de producţie. 

7. Justificarea datelor obţinute şi a soluţiei proiectate. Concluzii şi 

recomandări. Bibliografie. 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

 

Proiect 

 

Proiect 

 

 

 

Proiect 

 

 

 

Proiect 

 

Proiect 

 

 

Proiect 

 

 

Proiect 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

 

2 lucrări 

 

2 lucrări 

 

 

 

2 lucrări 

 

 

 

2 lucrări 

 

2 lucrări 

 

 

2 lucrări 

 

 

2 lucrări 

 

Bibliografie Obligatorie:  
1. Bănărescu P. (1964) – Fauna Republicii Populare Române – Pisces. Editura Academiei R.P.R.  

2. Manea I. (1980) – Sturionii. Taxonomie, biologie, sturionicultură şi amenajări sturionicole 

3. Nicolau Aurelia, Brezeanu Gh., Caloianu-Iordăchel Maria, Buşniţă A. (1973). Reproducerea artificială şi 

dezvoltarea la peşti. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti 

4. Patriche N. (2001) – Păstruga- biologie şi reproducere artificială , Ed Ceres, Bucureşti 
 
Bibliografie Facultativă:  

1. Bura M. (2008) – Manual de prezentare şi utilizare a tehnologiei de creştere a 

sturionilor în sistem superintensiv cu apă recirculată. Editura EUROBIT, Timişoara. 
2. Lazu Dorel, Patriche Neculai, Talpeş Marilena, Cristea Victor, Metaxa Isabelle 

(2008) – Sturionii din România. Editura Excelsior Art, Timişoara 

3. Muscalu Cristina, Muscalu Radu (2009) – Biologia şi creşterea sturionilor. Editura 

Bioflux, Cluj-Napoca.  

4. Talpeş M. şi colab. (2001) – Perspective privind creşterea sturionilor în România. 

Simpozionul internaţional « Alimente şi sănătatea la începutul mileniului III », 

Galaţi 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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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 diferite întrunirei anuale din cadrul simpozioanelor 

naţionale şi internaţionale în domeniul sturioniculturii  unde se intalnesc cu cercetători în domeniul zootehniei şi 
acvaculturii precum si cu  fermieri şi oameni de afaceri interesaţi de sturionicultura. 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Descrierea principalelor specii de sturioni; 

Tehnologia de creştere a sturionilor ca 

material de repopulare; 

Tehnologia creşterii sturionilor ca peşte de 

consum; 

Tehnologia creşterii sturionilor pentru icre de 

consum (caviar); 

Principalii factori limitativi în creşterea 

sturionilor; 

Valorificarea sturionilor. 

Lucrări scrise pe parcurs 

 

 

 

 

 

40% 

10.5. Laborator  

 

 

 

 

 

10.6. Proiect 

Recunoaşterea speciilor de sturioni 
Caracterizarea mediului natural şi de producţie 

specific sturionilor.Tehnica reproducerii 

artificiale a sturionilor. Tehnica recoltării 

produselor sturionicole şi a produselor 

sexuale. 

Aplicarea cunoştinţelor dobândite la 

disciplinele de specialitate, în vederea 

întocmirii şi elaborării unui proiect cu date 

impuse. 

 
 

Referat  

 

 

 

Întocmirea şi elaborarea 

proiectului 

Susţinerea şi justificarea 

soluţiilor din proiect 

 
 

10% 

 

 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă:   

Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise prin cursuri şi lucrări practice din domeniul sturioniculturii. 
 

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 

Septembrie, 2020 

Titular curs 

Conf. Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030109 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
ACVARISTICA 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.Dr..Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu 

 

III 2.5. Semestrul 

 

II 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

Ecologie şi protecţia mediului, Ihtiologie, Chimia apei, Igiena apei, Botanică şi Zoologie 

acvatică,  Reproducţia peştilor şi organismelor acvatice, Genetica şi ameliorarea peştilor, 

Hidrobiologie, Culturi acvatice superintensive, Acvacultură specială, Ihtiopatologie 

4.2. de competenţe 

 

Studentul trebuie să aibă cunoştinţe legate de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale apei, de 

organizare internă şi externă a peştilor, de reproducţie, alimentaţie, ihtiopatologie. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

Cursuri interactive. Respectarea orarului şi a disciplinei universitare pentru a nu 

perturba expunerea cursului, iar telefoanele mobile să fie închise la cursuri. În 

cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrări practice pe material biologic şi didactic  în laborator. În cazul activității 
didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 5 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 



 

 

2 

2 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Să cunoască terminologia de specialitate caracteristică disciplinei. 
Să poată identifica şi caracteriza principalele specii de peşti de acvariu. 

Să cunoască plantele de acvariu, plantarea și îngrijirea lor. 

Să-şi însuşească particularităţile de hrănire şi înmulţire la speciile de peşti de acvariu 

Să dobândească cunostinţe necesare pentru înfiinţarea, amenajarea şi întreţinerea acvariilor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să fie la curent cu cele mai noi informaţii din domeniu. 

Să fie în măsură să ofere sfaturi practice pasionaţilor de acvaristică. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

Să-şi însuşească cunostinţele necesare pentru amenajarea, întreţinerea şi 

valorificarea microuniversului acvatic 

7.2. Obiectivele specifice 
 

 

Să înţeleagă relaţiile dintre componentele acvatice, între flora şi fauna acvatică, 
între hrana şi dezvoltarea peştilor, respiraţia plantelor şi animalelor acvatice, 

cerinţele nutriţionale şi interdependenţa dintre componentele din apă. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Importanţa pisciculturii ornamentale. Scurt istoric al acvaristicii. 

Direcţii şi orientări. 

2. Habitatele naturale ale peştilor de acvariu. Descriere. Caracteristici 

hidrologice şi hidrobiologice.  

3. Apa acvariului. Proprietăți fizico-chimice. Baza biologică a acvariului. 

4. Pești ornamentali din apele tropicale și subtropicale. 

5. Specii de pești autohtone care se cresc în acvariu. 

6. Plantele de acvariu. Alegerea şi întreţinerea plantelor utilizate frecvent 

în acvaristică. 

7. Plantarea vegetației și îngrijirea plantelor de acvariu. 

8. Hrana peştilor de acvariu. Cultura hranei vii.  

9. Reproducerea peştilor ornamentali în acvariu.  

10. Acvaristica de grădină. Construirea şi realizarea heleşteielor de 

grădină. Specii caracteristice. Popularea şi întreţinerea.  

11. Acvaristica marină. Realizarea acvariului marin. Populare, amplasare 

şi întreţinere. Specii caracteristice. 

12. Bolile peștilor de acvariu.  

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

3 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Elemente de biologie. Organizarea internă si externă  a principalelor 

specii de pesti de acvariu.  

2. Calitatea apei. Metode şi materiale necesare.  

3. Aparate, instalaţii, accesorii si dispozitive pentru oxigenarea, filtrarea, 

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 
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iluminarea, încălzirea acvariilor.  

4. Substraturi utilizate în piscicultura ornamentală.  

5. Alegerea şi amplasarea acvariului.  

6. Proiectarea şi executarea acvariului. Stabilirea necesarului de materiale 

şi tehnica construirii.  

7. Amenajarea acvariului de apă dulce. Lucrări de întretinere. 

8. Igiena acvariului și măsuri de profilaxie. Combaterea algelor 

9. Prevenirea îmbolnavirilor la peștii de acvariu. Recunoașterea peștilor 

bolnavi  

10. Amenajarea acvariului marin. Lucrări de întretinere. 

11. Amenajarea acvariilor de grădină. Lucrări de întretinere 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

2 lucrări 

 

3 lucrări 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

Bibliografie Obligatorie:  
1. BUD I. (2002) – Acvaristica (Piscicultura ornamentală). Editura AcademicPres Cluj-Napoca  
2. BUD I., V. VLĂDĂU, S.N. POP (2005) – Acvaristica – mică enciclopedie. Editura RISOPRINT Cluj-Napoca 

Bibliografie Facultativă:  
1. BUD I., M. BURA, A. BUD, Daniela LADOŞI, Alina TOTOIAN   (2001) - Peştii  şi tainele umbrelor subacvatice. Ed. 

Ceres, Bucureşti. 
2. MUNTEANU GABRIELA, D. BOGATU (2003) - Tratat de ihtiopatologie. Editura Excelsior art, Timişoara. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În 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 participă la diferite întruniri anuale din cadrul simpozioanelor 

naţionale şi internaţionale în domeniul acvaristicii  unde se intalnesc cu cercetători din domeniul zootehniei şi 

acvaculturii precum si cu oameni de afaceri interesaţi de acvaristica. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Caracterizarea principalelor specii de 

peşti de acvariu. 

Condiţii necesare pentru amenajarea 

diferitelor tipuri de acvarii.  

Lucrări scrise (2) 

Referat cu tematică impusă 

 

40% 

30% 

10.5. Seminar/Laborator  Recunoaşterea şi descrierea speciilor 

de peşti ornamentali. 

Amenajarea acvariilor pentru 

creşterea speciilor de peşti 

ornamentali. 

 

 

Colocviu oral 

 

 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă:   

Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise prin cursuri şi lucrări practice referitoare la piscicultura 
ornamentală. 

 

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 

Septembrie, 2020 

Titular curs 

Conf.Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 
Director de departament 

Prof.Dr. Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030110  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II - Ştiinţe Tehnologice  
1.4. Domeniul de studii Zootehnie 
1.5. Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6. Specializarea/Programul de studii Piscicultură și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Bioetică  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  
2.4. Anul de studiu III 2.5.Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DD 
Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare în sistem Powerpoint. Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind 
încurajați să participe liber la discuţii pe baza conţinutului expunerii. Nu sunt 
acceptate alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Vor fi abordate și discutate probleme practice. Studenții se vor familiariza cu 
aspectele legate de structurarea și derularea experimentelor pe animale, cu 
documentația justificativă a experimentului, a speciei utilizate și a numărului de 
animale introdu-se în experiment. Vor cunoaște principiile și metodologia de bază 
pentru organizarea experimentelor și a proiectelor de cercetare pe animale. Vor 
opera fișe și formulare specifice. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Va înţelege principiile ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe animale.  
Va cunoaște principalele specii utilizate în cercetările experimentale. 
Va cunoaște domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe animale. 
Va cunoaște legislația națională  (Legea  206/2006) și  europeană (Directiva 86/  1986,  Directiva  63/2010) în  
domeniul  protecției animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al experimentelor pe 
animale. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator   - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   - 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Va fi capabil să acceseze și să interpreteze corect informația științifică. 

Va putea stabili modelul experimental și specia optimă în funcție de domeniul și tema cercetării. 
Își va dezvolta capacitatea de lucru în echipă în cadrul unor proiecte cu atribuții și activități distincte pentru 
fiecare membru.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștiințelor de bază în domeniul cercetării științifice pe sunbiecți 
animali cu respectarea legislației de protecție a animalelor și a normelor de 
bioetică și biosecuritate.  

7.2. Obiectivele specifice Însușirea noțiunilor de bază ce fundamentează abordarea etică a cercetărilor pe 
animale.  
Cunoșterea domeniile științifice în care se utilizează curent experimente pe 
animale. 
Însușirea principalelor aspecte legate de legislația națională  (Legea  206/2006) 
și  europeană (Directiva 86/1986, Directiva 63/2010) în  domeniul  protecției 
animalelor și mecanismele administrative de gestionare și control al 
experimentelor pe animale. 
Dezvoltarea capacității de accesare și interpretare corectă a informațiilor 
științifice. 
Însușirea noțiunilor necesare stabilirii modelului experimental și a speciei 
optime în funcție de domeniul și tema cercetării. 
Dezvoltarea capacității de lucru în echipă în cadrul unor ateliere de lucru. 
Cunoașterea principalelor specii utilizate în cercetările experimentale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

1. Etica, definiție și istoric. Provocările și controversele de natură etică ale 
societății moderne. Premizele afirmării bioeticii. 

2. Codul de etică a cercetării în științele legate de lumea viului.  
3. Ingineria genetică și organismele modificate genetic. Aspecte bioetice 

legate de manipularea genetică a microorganismelor în cercetarea 
științifică. Implicațiile bioetice ale brevetării fiintelor vii. 

4. Controverse bioetice în manipularea genetică a plantelor. Codul de 
Bioetică vegetală. Procedura de colectare a materialului biologic vegetal. 

5. Implicații etice privind utilizarea animalelor în experimente cu scop 
științific.  Metode alternative de înlocuire a animalelor în experimente 
științifice. Teoria celor 3Rs: înlocuirea, reducerea, perfecționarea  

6. Durerea, suferința și frica la animale. Anestezia animalelor de 
experiență. Sacrificarea animalelor de experiență.  

7. Dispoziții privind utilizarea anumitor animale în proceduri 
experimentale: specii pe cale de dispariție, animale capturate din 
sălbăticie, primate neumane etc.  

8. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a șoarecilor, 
șobolanilor, hamsterilor și cobailor utilizați în scopuri științifice. 

9. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a câinilor, 
pisicilor și a iepurilor utilizați în scopuri științifice. 

10. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a primatelor. 
11. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a păsărilor și 

peștilor utilizați în scopuri științifice. 
12. Reglementări privind normativele de creștere și întreținere a mamiferelor 

și păsărilor de fermă  utilizate în scopuri științifice. 
13. Autorizarea crescatorilor, a furnizorilor si a utilizatorilor de animale 

utilizate în cercetarea științifică. Reglementări privind controlul 
experimentelor efectuate pe animale. 

14. Structura responsabilă de bunăstarea animalelor crescute în scop științific 
și sarcinile acesteia. 

Metode de predare 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentare 
Powerpoint, se 

încurajează 
participarea 
interactivă la  
dezbaterea 

subiectelor în discuție 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 

 Bibliografie Obligatorie: 
1.  

Bibliografie Facultativă: 
1.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Parcurgerea disciplinei, asigură asimilarea unor cunoștințe teoretice și abilități practice esențiale în domeniul activităților 
de cercetare științifică, utile atât în mediul academic (masterat, doctorat) cât și în laboratoarele de cercetare științifică. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor și 
cunoștințelor specifice principiilor bioetice aplicate 
experimentelor științifice pe organisme vii și în special pe 
animale. Cunoașterea legislației și a procedurilor naționale 
și internaționale în domeniul protecției animalelor și a 
bioeticii. 

         Examen scris 
Evaluarea participării 

interactive la dezbaterea 
temelor în timpul 

semestrului 

 
70% 
30% 

10.5. 
Laborator  

   

10.6.  Proiect   - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Studentul trebuie să obțină cel puțin nota 5 atât la curs cât și la lucrări de laborator.  

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 
 Septembrie 2020 

Titular curs 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu  

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030212 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură  
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

REZERVAȚII NATURALE  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Cocan Daniel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr. Cocan Daniel  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Zoologie acvatică, Ecologie şi protectia mediului, Ihtiologie  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de bază despre ecosistem şi functionarea acestuia 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este prezentat prin comunicare interactiva bazata pe instrumente TIC.  

Studenţii au obligaţia de a respecta orarul destinat cursului. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se desfăşoară pe teren şi în laborator. Fiecare student va 
desfasura o  activitate individuala cu materialele puse la dispozitie de disciplină 
.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
3.4.4.Tutoriala 5 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
- Tehnici de pescuit sportiv.  
- Implementarea si coordonarea tehnicilor specifice pescuitului sportiv. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Abilități în pescuitul sportiv 

- Conservarea biodiversității acvatice 
- Dezvoltarea perfectionării profesionale continue pentru a se adapta şi a răspunde permanent nevoilor şi 

exigenţelor economice crescânde prin participarea la munca în echip. 
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul pescuitului sportiv şi formarea de 
abilităţi practice pentru dobândirea de competenţe profesionale de specialitate. 

7.2. Obiectivele specifice ► Capacitatea de argumentare ştiinţifică a principiilor moderne de pescuit 
sportiv în concordanţă cu conservarea biodiversităţii acvatice 
-Însuşirea terminologiei şi a limbajului specific pescuitului sportiv 
-Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale (UE) cu privire la pescuitul 
sportiv 
-Abordarea elementelor de actualitate privind echipamentele şi uneltele 
specifice pescuitului sportiv 
► Aplicarea practică interdisciplinară a  cunoştinţelor de specialitate însuşite în 
anii anteriori de studiu, ca ştiinţe fundamentale cu implicaţii în pescuitul sportiv  
-Actualizarea cunoştinţelor privind taxonomia şi sistematica peştilor 
-Cunoaşterea comportamentului alimentar al speciilor care fac obiectul 
pescuitului sportiv 
-Cunoaşterea mediilor naturale şi a particularităţilor hidrobiologice ale acestora, 
în vederea derulării activităţilor de pescuit sportiv 
► Însuşirea abilităţilor tehnice de manipulare şi fabricare a echipamentelor şi 
nadelor destinate diferitelor tipuri de pescuit sportiv 
-Cunoaşterea tipurilor de echipamente şi unelte de pescuit sportiv în funcţie de 
tehnica abordată şi specia ţintă 
-Pregătirea primară a nadelor de pescuit 
-Însuşirea cunoştinţelor privind nodurile şi elementele de legătură utilizate în 
pescuitul sportiv 
-Însuşirea metodelor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor de pescuit 
sportiv 
► Capacitatea de organizare şi funcţionare a pescuitului sportiv şi a activităţilor 
conexe de turism şi agrement 
-Cunoaşterea tipurilor de exploataţii piscicole care au ca obiect de activitate 
pescuitul sportiv de agrement 
-Capacitatea de a organiza evenimente şi competiţii de pescuit sportiv în 
vederea promovării acestei activităţi recreative 
-Capacitatea de a coordona evenimente destinate altor categorii de persoane 
(copii, pensionari, persoane cu handicap) 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Săptămâna 1.  
Scurt istoric al rezervaţiilor naturale, la nivel mondial şi naţional 
Săptămâna 2.  
Cadrul legislativ naţional privind înfiinţarea şi administrarea 
rezervaţiilor naturale. 
Săptămâna 3. 
 Clasificarea şi tipuri de rezervaţii naturale. 
Săptămâna 4 

Metode de 
predare 

 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
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Rezervație naturală strictă (protecția biodiversității, control strict 
și limitarea vizitării, monitorizare și cercetare științifică). 
Săptămâna 5. 
 Zonă de sălbăticie corespunzătoare IUCN. 
Săptămâna 6. 
 Parcuri naţionale (arii protejate la nivel de specii cât și la nivel 
de ecosisteme, vizitare și recreere). 
Săptămâna 7. 
 Parcuri naturale (protejarea peisajului și recreere). 
Săptămâna 8.  
Arii protejate declarate monumente ale naturii. 
Săptămâna 9.  
Situri Natura 2000. 
Săptămâna 10. 
 Arii naturale protejate de interes internațional. 
Săptămâna 11. 
 Arii naturale de interes local 
Săptămâna 12. 
 Zone umede de interes internaţional aflate sub patrimoniul 
UNESCO. 
Săptămâna 13.  
Arii naturale de interes piscicol. 
Săptămâna 14.  
Arii naturale protejate în apele interioare şi marine. 

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 

 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
 
Săptămâna 1.  
Instructaj şi protecţia muncii cu privire la activităţile desfăşurate în 
rezervaţii naturale. 
Săptămâna 2. 
 Identificarea şi semnificaţia marcajelor şi indicatoarelor din rezervaţii. 
Săptămâna 3. 
 Tehnici şi echipamente utilizate în gestionarea rezervaţiilor naturale – 
noţiuni introductive. 
Săptămâna 4.  
Orientare în teren – sisteme analogice (busola, compasul, harta). 
Săptămâna 5. 
 Orientare în teren – sisteme digitale (GPS). 
Săptămâna 6.  
Tehnici de identificare şi monitorizare a florei specifice rezervaţiilor 
naturale. 
Săptămâna 7.  
Tehnici de identificare şi monitorizare a faunei specifice rezervaţiilor 
naturale. 
Săptămâna 8. 
 Monitorizarea ecosistemelor şi habitatelor acvatice şi a zonelor umede. 
Săptămâna 9.  
Tehnici de prelevare, conservare şi transport a probelor biologice. 
Săptămâna 10.  
Analiza probelor în laborator. 
Săptămâna 11. 
 Aranjarea şi gestionarea datelor şi rezultatelor obţinute. 
Săptămâna 12.  
Indici de biodiversitate utilizaţi în monitorizarea rezervaţiilor naturale.  
Săptămâna 13. 
 Interpretarea datelor. 
Săptămâna 14.  
Evaluarea cunoştinţelor (colocviu). 

 
 
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 

 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
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Bibliografie Obligatorie:  
1. Gheorghe Mohan, Aurel Ardeleanu, Parcuri si rezervatii naturale din Romania, Editura: Victor B Victor, 2006 

2. Mariana Ionescu, Parcuri si rezervatii naturale pe glob, Editura: Albatros, 1985 

3. Bleahu Marcian, Bradescu Vladimir, Marinescu Florian, Rezervatii naturale geologice din Romania, , Editura: Tehnica, 1976 

4. Petre Gâștescu, Romulus Știucă, DELTA DUNARII – Rezervație a biosferei, , Editura: CD Press, 2008 

5.  Alexis Averbuck , Carolyn Bain , Joe Bindloss , Abigail Blasi , Kerry Christiani , Marc Di Duca , Emilie Filou , Anthony Ham , 
Vesna Maric, National Parks of Europe, Editura Lonely Planet Global Limited, Dublin, 2017 

6. Erika Stanciu, Florentina Florescu, Ariile Protejate din România, Noțiuni Introductive, Editura Green Steps, Brașov, 2009  

7. Notițe de curs 
 
Bibliografie Facultativă: 
 

1. Vasile Oțel, Atlasul peștilor din rezervația Biosferei Deltei Dunării, Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, 
Tulcea 2007 

2. Nigel Dudley, Ghidul provind aplicarea categoriilor de managemental ariilor protejate, IUCN Publication Services, Elveția, 2008 
3. John Samad Smaranda, Managementul turismului in ariile naturale protejate, Editura Risoprint, 2008 

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 cadrele 
didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de Limnogeografie fiind dezbatute aspecte actuale si de 
perspectiva privind ecosistemele acvatice in Romania si Europa 

10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul este familiarizat cu tot conţinutul 
tematicii studiate şi stăpâneşte limbajul de 
specilaitate în expunere, stabileşte relaţii între 
concepte şi teorii inclusiv cu alte domenii şi 
formulează argumente corecte ştiinţific. 
înţelege la nivel macrosistemic interacţiunile dintre 
populaţiile biocenozelor şi dintre acestea şi biotopii 
diferitelor formaţiuni acvatice 
cunoaşte aspectele distribuţiei verticale şi 
orizontale ale biocenozelor şi relaţiile interspecifice 
Înţelege relaţiile trofice şi migraţiile hidrobionţilor 
pentru iernat, reproducere şi/sau hrănire 
 Abordează subiectul sistemic în timpul examinării 
şi face conexiune între cunoştinţele dobândite 

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. 
Seminar/Laborator  

-Metoodele de recoltare a organismelor planctonului, 
nectonului şi bentosului şi determinarea biomasei 
.Identificarea principalelor grupe de organisme din 
plancton, necton şi bentos  
-Determinarea producţiei şi productivităţii acvatice  

Abilităţi şi implicare 
practică 
 
Test grilă de testare a 
cunoştinţelor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Promovarea colocviului şi 
obtinerea notei de trecere la examenul oral  este condiţie 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 
14 Septembrie, 2020 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030315 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Animale de companie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare V 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 D 
Fac 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie şi Fiziologie, Reproducţie, Alimentaţie, Genetică, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursul este interactiv. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 
adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

Derularea orelor de lucrări practice conform tematicii disciplinei; În 
cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala  
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
3.9. Numărul de credite4 2 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Cunoaşterea principalelor specii de animale de companie, înmulţirea şi hrănirea lor; întreţinerea, elemente de 
psihologie şi educarea acestora 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei animalelor de companie în viaţa omului 

Autoperfecţionarea profesională continuă. 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Însuşirea de către studenţi a biologiei şi etologiei principalelor specii de animale 
care sunt crescute ca animale de companie.  
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Aspecte ale tehnicii de întreţinere, alimentaţie, înmulţire, comportament, 
ameliorare, psihologie, igienizare şi educare a speciilor crescute ca animale de 
companie. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Importanţa animalelor de companie în viaţa omului 
Pisicile. Principalele rase. 
Alimentaţia şi întreţinerea pisicilor 
Comportamentul pisicilor domestice. Pregătirea şi 
prezentarea la o expoziţie felină 
Principalele boli întâlnite la pisică şi posibilităţi de 
combatere a acestora 
Cainii. Principalele rase 
Comportamentul , intretinere,alimentatie. Pregătirea şi 
prezentarea la o expoziţie canina. 
Principalele boli întâlnite la caine şi posibilităţi de 
combatere a acestora 
Creşterea hamsterilor 
Creşterea iepurilor ca animale de companie 
Creşterea veveriţei ca animal de companie 
Creşterea ariciului 
Creşterea chinchilei 
Curiozităţi din lumea animalelor de companie 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  - 
 

  

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Bud I. Mariana Dinea , Daniela Ladosi ( 2000 ) – Iepurii – mică enciclopedie cuniculă. Ed. AcademicPres Cluj-

Napoca    
2. Bud Ioan şi col. ( 1998 ) – Mic tratat de chinologie. Editura Promedia Plus Cluj-Napoca 
3. Bud I. şi colab. (2003) – Omul şi animalele de companie. Editura Academic Press Cluj-Napoca 
4. Bud I. (2010) – Fascinanta lume a pisicilor. Ed. Ceres, Bucureşti. 
5. Bud I. şi col. (2013) – Animale de blană şi de companie. Ed. Ceres, Bucureşti. 
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8. Kolb E. (1981) – Despre viaţa şi comportamentul animalelor domestice. Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Dinu I. (1996) – Animalele şi omenirea. Ed. Tehnică agricolă, Bucureşti. 
2. Mireşan V. (2001) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniu,  identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a 
predarii si a continutului cursurilor, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Însuşirea de către studenţi a 
principalelor specii de animale de 
companie, înmulţirea şi hrănirea lor; 
întreţinerea, elemente de psihologie şi 
educarea acestora 

Test scris 
Întocmire şi susţinere referate 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
70 % 
30 % 
 

10.5. Seminar/Laborator    
 

 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri 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 
Sept. 2020 

Titular curs 
Conf.dr.Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.Daniela Ladoşi 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

                                                      Prof.dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040101  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II – Ştiinţe tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Pisicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Procesarea producţiilor din acvacultură 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Răducu Camelia Maria 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr. dr. Coroian Cristian Ovidiu 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativ 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, Fiziologie, Biochimie, Piscicultură, Acvacultură 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi 

bacteriologice ale peştelui materie primă şi procesarea acestuia  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii pot adresa întrebări  referitoare la 
conţinutul expunerii. Disciplina Disciplina universitară impune respectarea orei de 
incepere si terminare a cursului. 

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 Îndrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 



 

 2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina  de Controlul Calităţii Produselor Acvacole 
Sa inteleaga problemele legate de procesarea peştelui şi a produselor piscicole. 
Controlul calităţii peştelui şi a produselor piscicole rezultate în exploataţiile piscicole şi în unităţile de prelucrare 
a peştelui. 
Sa cunoasca implementarea planului HACCP în acvacultură, dezvoltarea planului HACCP în acvacultură, analiza 
parametrilor fizico-chimică ai api şi solului paralel cu măsurile de identificare şi control a hazarurilor în pivinţa 
selectării locului de amplasare a fermei piscicole a apei, ai solului, ai hranei 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa demonstreze capacitatea de implementare a planului HACCP în acvacultură 

Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea desfăşurării corespunzătoare a planului HACCP în acvacultură 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea  profesională în domeniul controlului produselor acvacole şi 
de implementare a HACCP în acvacultuă. 
Sa participe la activitatile de cercetare in laboratoare de cercetare şi producţie ale disciplinei 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare implementarea şi dezvoltarea HACCP 
în acvacultură 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga modul de aplicare practică a HACCP în acvacultură 
Sa poata interpreta corect rezultatele obţinute în urma examenului în laborator. 
Sa cunoasca  factorii  care inluenţează calitatea produselor acvacole în urma 
impelmentării HACCP-ului în acvacultură. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.curs 
Număr  de ore - 28 
Importanţa consumului de carne de peşte. Evoluţia 
consumului de peşte în România-scurt istoric. Recoltarea, 
condiţionarea şi transportul peştelui viu. 
Organizarea transportului peştelui la unitatile de prelucrare 
și de comercializare. Factorii care influenţează capacitatea 
de transport a peştilor şi criteriile de transport. Sortarea, 
ambalarea, transportul şi depozitarea peştelui. 
Compoziţia chimică  a cărnii de peşte. Variaţiile în 
compoziţia chimică a peştelui. Prezentarea peştelui în 
consumul public. 
Controlul calităţii  peştelui comercializat. Caracteristicile 
microbiologice ale cărnii de peşte şi a produselor acvacole. 
Microorganisme prezente în carnea crudă a animalelor 
acvatice imediat după prindere. Microbiologia cărnii 
animalelor acvatice supusă diferitelor procese de 
prelucrare şi conservare 
Procesele biochimice post mortale din carnea de peşte. 
Microorganismele care provoaca alterarea cărnii de peşte. 
Toxinele prezente în carnea de peşte şi icre. 
Metode de conservare a peştelui: refrigerare, congelare, 
sărare și afumare. 
Tehnologia de obținere a peștelui afumat. Defectele 
peștelui afumat. 
Tehnologia icrelor şi controlul sanitar veterinar al icrelor. 
Semiconserve şi conserve din peşte.  
Sistemul HACCP de asigurare a calităţii produselor 
acvacole. Avantajele utilizării HACCP, principiile şi 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere  
 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
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modul de aplicare a HACCP. 
Dezvoltarea planului HACCP în acvacultură. Controlul 
calităţii produselor acvacole prin tehnicile uzuale folosite. 
 

Prelegere 2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Controlul calităţii  peştelui, conservelor, semiconservelor 
şi icrelor de peşte. Recoltarea produselor pentru analiză. 
Determinarea apei, a grăsimii, a pH-ului, a azotului 
aminic din carnea de peşte. 
Aprecierea încărcăturii bacteriene a cărnii de peşte prin 
proba cu albastru de metilen. 
Aprecierea prospeţimii cărnii de peşte prin identificarea 
peroxidazei. Determinarea azotului din trimetilamină. 
Stabilirea indicilor de scindare proteică, determinarea 
indicelui de saponificare şi a zaharozei. 
Determinarea fosforului total din peşte. Determinarea 
clorurii de sodiu şi a acidităţii volatile din 
semiconservele şi conservele de peşte. 
Determinarea acizilor solubili în apa din icre şi a acizilor 
insolubili în apa din icre. Controlul ermeticităţii 
conservelor din peşte prin diferite  metode şi 
determinarea capacităţii de reţinere a apei prin presare. 
Determinarea capacităţii de hidratare a cărnii şi a 
acidităţii titrabile. 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 

 
 
1 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
1 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
 
 
2 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. IURCĂ, I. (1994)  - Curs de Tehnologia industrializării produselor animale. Tipo Agronomia,   Cluj - Napoca. 
2. IURCĂ, I. (1994)  - Tehnologia industrializării produselor animale. Lucrări practice şi activităţi de  producţie. Tipo Agronomia, 
Cluj - Napoca. 
3. IURCA, I. (2001)  - Ghid practic de tehnologia cărnii şi a produselor din carne. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
4. IURCĂ, I. (2003)  - Tehnologia cărnii şi  subproduse din peşte. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
5. IURCĂ, I. M., CAMELIA RĂDUCU (2005) - Tehnologia industrializării produselor animale.  Ed. AcademicPres. Cluj - Napoca. 
6. IURCĂ, I. M. (2006)  - Procesarea şi controlul calităţii peştelui şi a produselor acvacole. Ed. AcademicPres. Cluj - Napoca. 
 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. BANU, C. (1987) – Valorificatea industrială a peştelui. Vol. I şi II. Institutul politehnic Galaţi. 
2. BUD I. (1996) – Acvaristica pe înţelesul tuturor. Ed. Promedia . Cluj - Napoca. 
3. BUD I. (2004) – Creşterea crapului şi a altor specii de peşti. Ed. Ceres. Bucureşti. 
4. MOŢOC, D., şi col. (1987) - Biochimia produselor alimentare. Ed. Tehnică,  Bucureşti. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul tehnologiei industrializării produselor animale, identificării unor căi 
de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări de Asociaţia 
Crescătorilor de Animale din România şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Compoziția chimică a cărnii de pește. 
Controlul calităţii  peştelui comercializat. 
Caracteristicile microbiologice ale cărnii de 
peşte şi alor produse acvacole. 

Examen scris 70% 



 

 4 

Microorganisme prezente în carnea crudă a 
animalelor acvatice imediat după prindere. 
Microbiologia cărnii animalelor acvatice 
supusă diferitelor procese de prelucrare şi 
conservare 
Procesele biochimice post mortale din 
carnea de peşte. Microorganismele care 
provoaca alterarea cărnii de peşte. Toxinele 
prezente în carnea de peşte şi icre. 
Metode de conservare a peştelui. 
Planul HACCP, origne, avantaje, principiile şi 
modul de aplicare a HACCP în acvacultură. 
Dezvoltarea planului HACCP în acvacultură. 
Controlul calităţii produselor acvacole prin 
tehnicile uzuale folosite. 

10.5. Seminar/Laborator  Recoltarea produselor în vederea efectuării 
controlului de calitate prin determinări 
organoleptice şi fizico-chimice de laborator. 
Determinarea apei, a grăsimii, a pH-ului, a 
azotului aminic din carnea de peşte. 
Aprecierea încărcăturii bacteriene a cărnii de peşte 
prin proba cu albastru de metilen. 
Aprecierea prospeţimii cărnii de peşte prin 
identificarea peroxidazei. Determinarea azotului 
din trimetilamină. 
Stabilirea indicilor de scindare proteică, 
determinarea indicelui de saponificare şi a 
zaharozei.. 
Determinarea fosforului total din peşte. 
Determinarea clorurii de sodiu şi a acidităţii 
volatile din semiconservele şi conservele de 
peşte. 
Determinarea acizilor solubili în apa din icre şi 
a acizilor insolubili în apa din icre. 
Controlul ermeticităţii conservelor din peşte 
prin diferite  metode şi determinarea capacităţii 
de reţinere a apei prin presare. 
Determinarea capacităţii de hidratare a cărnii şi 
a acidităţii titrabile. 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiţie 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 

Septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu  

Titular lucrari laborator/seminarii 

Şef lucr. dr. Cristian Coroian  

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040102 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
CULTURI ACVATICE SUPERINTENSIVE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu 

IV 

 2.5. Semestrul 

II 
 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

Ecologie şi protecţia mediului, Ihtiologie, Fiziologia organismelor acvatice, Botanică şi 

Zoologie acvatică, Instalatii piscicole, Chimia apei, Hidrobiologie. 

4.2. de competenţe 

 

Studentul trebuie sa cunoasca  biologia şi importanta economică a speciilor de pesti care fac 

obiectul creşterii în sistemul superintensiv. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

 

Cursuri interactive. Respectarea orarului şi a disciplinei universitare pentru a nu 

perturba expunerea cursului. Telefoanele mobile să fie închise la cursuri. În cazul 

activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Expunerea şi descrierea, videoproiecţie, deplasarea în ferme de profil. În cazul 

activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 



 

 

2 

2 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la creşterea superintensivă  a speciilor de 

pesti care se pot creşte în acest sistem. 
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Studenţii  trebuie să fie  familiarizaţi cu posibilităţile  de control a producţiilor acvacole precum şi 

cu direcţiile  şi mijloacele de rentabilizare a unităţilor acvacole 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

Dobândirea cunoştinţelor referitoare la creşterea şi  valorificarea speciilor de 

peşti în sistemul superintensiv    

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor  necesare proiectării unor sisteme 

superintensive de creştere a peştilor în condiţiile asigurării unui înalt grad de 

refolosire şi recirculare a apei 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Sistemul superintensiv de creştere a peştilor. Importanţa. Tendinţe în 

domeniu. Avantaje/dezavantaje.  

2. Probleme specifice privind asigurarea calitatii apei in sistemele 

superintensive. 

3. Sistemul de recirculare a apei (RAS) în cultura superintensivă. 

4. Asigurarea parametrilor mediali în sistemele superintensive. 

Oxigenarea suplimentară.  

5. Managementul proiectarii si operarii bazinelor de cultură în sistemul 

superintensiv. Eşalonarea producţiei. 

6. Sistemul superintensiv. Flux tehnologic. Parametrii de producţie 

diferenţiat pe specii.   

7. Sistemul superintensiv. Flux tehnologic. Parametrii de producţie 

diferenţiat pe specii  

8. Sistemul superintensiv. Flux tehnologic. Parametrii de producţie 

diferenţiat pe specii.  

9. Sistemul superintensiv. Flux tehnologic. Parametrii de producţie 

diferenţiat pe specii. 

10. Sisteme integrate în acvacultură. Acvaponia. Subsisteme. Principii. 

Concepte. Studii de caz. 

11. Sisteme integrate. Agri-avacultura – Principii. Concepte. Studii de caz. 

12. Bazele tehnologiei biofloc.  

13. Sisteme biofloc şi aplicaţii în acvacultura sustenabilă. 

14. Factori limitativi în creşterea superintensivă a animalelor acvatice.  

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Sistemul superintensiv de creştere a peştilor. Definiţii. Terminologie.  

Materiale şi echipamente. 

2. Hale, incinte şi posibilităţi de utilizare a diferitelor adăposturi pentru 

creşterea peştilor în mediu controlat. Tipuri de bazine utilizate în 

creşterea superintensivă.  

3. Surse de apă pentru sistemul superintensiv de creştere a peştilor. 

Calculul volumelor de apă. Bilanţul apei. Calculul debitelor şi a 

vitezei curentului de apă.  

4. Tehnica gestionării apei în sistemele superintensive. Recircularea 

apei (RAS). Calculul volumului şi a debitului de recirculare. 

Stabilirea ratei de înlocuire a apei. 

5. Stabilirea densităţii în bazinele de creştere din sistemul superintensiv. 

Norma de populare. Calculul suprafeţelor necesare. Stabilirea 

numărului de bazine în funcţie de suprafaţă şi volum.  

6. Stabilirea normelor de hrană si a tipurilor de furaje utilizate în 

culturile acvatice superintensive. Tehnica hrănirii. Intensitatea şi 

frecvenţa hrănirii. 

7. Managementul tehnologic în sistemele superintensive. Asigurarea 

materialului biologic. Popularea bazinelor.  

8. Tehnica sortării peştilor în sistemul de creştere superintensiv. 

Lotizarea materialului biologic şi eşalonarea producţiei. 

9. Supravegherea şi gestionarea creşterii peştilor în sistem 

superintensiv.  

10. Tehnica curăţirii şi igienzării bazinelor şi echipamentelor utilizate în 

acvacultura superintensivă. Controlul dejecţiilor şi al suspensiilor 

solide. 

11. Controlul îmbolnăvirilor şi a stresului în sistemele superintensive. 

12. Stabilirea  speciilor de peşti şi a soiurilor de plante ce se pot creşte în 

sistemul aquaponic. 

13. Stabilirea speciilor de peşti şi a parametrilor de producţie. BFT 

(Biofloc Technology). 

14. Stabilirea speciilor de peşti şi a parametrilor de producţie. IMTA 

(Integrated multi-trophic aquaculture). 

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

Bibliografie Obligatorie:  
        1.    Victor Cristea, Iulia Grecu, Cornel ceapa (2002) - Ingineria sistemelor recirculante din acvacultura.Ed. Did. Si 
pedag. R.A. Bucuresti 

2. Bura M. (2008) – Manual de prezentare şi utilizare a tehnologiei de creştere a sturionilor în sistem 

superintensiv cu apă recirculată. Editura EUROBIT, Timişoara. 
Bibliografie Facultativă:  

1. Butterworth A. (2010) – Integrated Multi-Trophic Aquaculture systems incorporating abalone and seaweeds.  

2. Pricope F., Battes K., Stoica I. (2012) – Bazele biologice ale acvaculturii. Ed. „Alma Mater” Bacău. 

3.  " SustainAqua – “Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 
SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 

 

4 

4 

 

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 diferite întruniri anuale din cadrul simpozioanelor 

naţionale şi internaţionale în domeniul acvaculturii  unde se intalnesc cu cercetători din domeniul zootehniei şi 

acvaculturii precum si cu  fermieri şi oameni de afaceri interesaţi de investiţiile din acvacultura. 

 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Conditii  tehnologice privind 

asigurarea calitatii apei in sisteme 

recirculante 

Operarea si conducerea sistemelor 

recirculante 

 Tehnologia de crestere  in sisteme  

superintensive  la diferite specii de 

pesti  

Întocmirea unui proiect de 

amenajare piscicolă în sistem de 

creştere superintensiv 

 

 

 

 

80% 

10.5. Seminar/Laborator   Verificări scrise pe parcurs  20% 

10.6. Standard minim de performanţă:   

Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise prin cursuri şi lucrări practice. 

Obţinerea notei de trecere la examen.. 
 

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 

Septembrie,  2020 

Titular curs 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 

 
Director de departament 

Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040103 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul Ştiinţe Tehnologice  

1.4.Domeniul de studii Zootehnie  

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei UNELTE ŞI TEHNICI DE PESCUIT 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect  Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu IV 2.5.Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Ecologie şi protecţia mediului, Botanică şi Zoologie acvatică, Construcţii piscicole, Hidrologie, 
Hidrobiologie, Ihtiologie, Maşini şi instalaţii piscicole, Topografie şi cartografie. 

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind provocaţi la discuţii pe baza 

conţinutului expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere 

şi terminare a cursului. Nu sunt tolerate alte activităţi pe durata prelegerii; 

telefoanele mobile vor fi închise. În cazul activității didactice desfășurate on-

line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Expunerea şi descrierea, videoproiecţie, deplasarea în unităţile de profil şi 

participarea efectivă la pescuitul de recoltă ori pentru acţiunile de populare, 

mutare/transvazare a materialului biologic pentru iernare, parcare, lotizare etc. În 

cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Cunoaşterea uneltelor şi tehnicilor de pescuit care se pot utiliza pentru recoltarea peştilor şi altor organisme 

acvatice, în funcţie de caracteristicile hidrografice ale zonelor de pescuit. 
Exploatarea bioresurselor acvatice în condiţiile conservării echilibrului ecosistemelor acvatice naturale. 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3.  laborator   2  

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator   28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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Dobândirea cunoştinţelor cu privire la recoltarea cu discernământ a peştilor şi, în scopul protejării şi conservării 

mediului acvatic.  

Demonstrarea preocupărilor privind perfecţionarea profesională.  

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la tehnicile de pescuit cu 

diferite tipuri de unelte, în funcţie de caracteristicile hidrogeografice ale zonei 

de pescuit, regiune şi specie.  

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea resurselor pescăreşti cu valoare comercială, a uneltelor, 

echipamentelor şi tehnicilor  pescuit.  

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Pescuitul oceanic. Importanţa pescuitului oceanic pentru economia piscicolă 

mondială. Hidrografia şi caracterizarea zonelor de pescuit oceanic. 

Recunoaşterea aglomerărilor de peşti. Clasificarea pescuitului marin şi 

oceanic. 

2. Pescuitul marin în România. Zona de pescuit Marea Neagră. Caracterizarea 

hidrogeografică a bazinului piscicol Marea Neagră. Desfăşurarea activităţii 

de pescuit la litoralul românesc al Mării Negre.  

3. Pescuitul în apele interioare. Zonele de pescuit din apele interioare. Situaţia 

actuală a capturilor. Istoria pescuitului în România. Clasificarea apelor 

interioare din România şi practicarea pescuitului.   
4. Pescuitul în apele curgătoare. Unelte şi tehnici de pescuit utilizate în pâraiele 

şi râurile de munte.  

5. Pescuitul în apele curgătoare. Unelte şi tehnici de pescuit utilizate în pâraiele 

şi râurile colinare şi de şes.  

6. Pescuitul în apele stătătoare. Unelte şi tehnici de pescuit utilizate în iazuri şi 

lacuri de acumulare. Unelte şi tehnici de pescuit utilizate în amenajările 

piscicole. 

7. Pescuitul în Dunăre şi în regiunea inundabilă. Descrierea cursului inferior al 

Dunării. Unelte şi tehnici de pescuit utilizate pe cursul inferior al Dunării. 

8. Unelte tip capcană. Descriere şi clasificare. Caracteristicile constructive ale 

capcanelor închise. Caracteristicile constructive ale capcanelor mixte.  
9. Caracteristici constructive ale capcanelor deschise. Capcanele deschise mici. 

Capcanele deschise mari.  

10. Unelte tip reţea (setca). Descriere şi caracteristici constructive. Clasificarea 

setcilor. 

11. Unelte filtrante înconjurătoare. Descriere şi elemente caracteristice. Tipuri de 

unelte filtrante înconjurătoare.  

12. Unelte filtrante tracţionate. Traulul. Clasificare şi descriere. Caracteristici 

constructive.   

13. Unelte de pescuit tip cârlige. Descriere şi caracteristici constructive. 

Clasificare. Pescuitul cu unelte cu cârlige.  

14. Pescuitul cu metode speciale. Pescuitul cu ajutorul luminii. Pescuitul cu 

ajutorul curentului electric.  

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 
Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 
Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 
1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 
1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

1. Noţiuni generale de fizică şi geometrie. Unităţi de măsură. 

2. Metode de proiectare şi calcul utilizate pentru construcţia şi realizarea 

uneltelor de pescuit industrial.  

3. Factorii care influenţează construcţia şi exploatarea uneltelor de pescuit. 

Rezistenţa hidrodinamică. Influenţa curenţilor. Influenţa valurilor. 

4. Factorii care influenţează construcţia şi exploatarea uneltelor de pescuit. 

Forţele de frecare. Calculul ancorajelor. Calculul adâncimii de batere a 

piloţilor. Forţele dezvoltate de peşti. Forţele de flotabilitate. Forţele de 

îngrelare. 

5. Materiale folosite la construcţia uneltelor de pescuit. Fibrele şi firele 

 

 

Lucrare de laborator  

Lucrare de laborator  

 

Lucrare de laborator  

 

Lucrare de laborator 

 

 

 

Lucrare de laborator 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 
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textile. Cablurile metalice. Elemente de armare. 

6. Caracteristicile aţelor, şnururilor, frânghiilor, odgoanelor şi parâmelor. 

7. Calculul necesarului de materiale pentru construcţia uneltelor de pescuit. 
Plasele pescăreşti. 

8. Croiala, însforarea şi posădirea plaselor folosite pentru confecţionarea 

uneltelor de pescuit. 

9. Tehnica pescuitului cu unelte tip capcană. Pescuitul cu capcane închise.  

Pescuitul cu capcane mixte.  Pescuitul cu capcane deschise.  

10. Tehnica pescuitului cu taliene la litoralul românesc al Mării Negre. 

Metode de instalare. 

11. Tehnica pescuitului cu unelte tip reţea. Instalarea setcilor fixe. Pescuitul cu 

setcile plutitoare. Pescuitul cu setcile în derivă. 

12. Tehnica pescuitului cu unelte filtrante înconjurătoare. Pescuitul cu tifanul, 

năvodul şi plasa pungă. 

13. Tehnica pescuitului cu unelte filtrante tracţionate. Pescuitul cu traulul 
pelagic. Pescuitul cu traulul de fund. 

14. Măsuri de tehnica securităţii la folosirea utilajelor şi uneltelor de pescuit. 

Legislaţie.  

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 
 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 
 

Lucrare de laborator 

 

1 lucrare 

1 lucrare 
 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 
 

1 lucrare 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Adam Al. şi col. (1981) – Pescuitul industrial. Editura Tehnică, Bucureşti. 

2. Anca Boaru (2014) – Unelte şi tehnici de pescuit. Îndrumător de lucrări practice. Ed.Risoprint Cluj-Napoca 

3. Anca Boaru (2017) – Unelte şi tehnici de pescuit. Curs universitar. Ed.Risoprint Cluj-Napoca 

4. Notiţe de curs 

Bibliografie Facultativă: 

1. V. Voican, I. Rădulescu, L., Lustun (1981) – Călăuza piscicultorului. Ed. Ceres, Buureşti, 1981 

2. Bud I. şi col. (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Ed. Risoprint Cluj-Napoca 

5. A. Buşniţă, C. Ene (1977) – Piscicultură, Amenajări piscicole şi tehnica pescuitului. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977  

3. Păsărin B. şi col. (2003) – Acvacultură. Îndrumător de lucrări practice. Ed. Karro, Iaşi 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Elemente de hidrografie caracteristice zonelor de pescuit 

din apele oceanice şi continentale. 

Clasificarea şi caracteristicile constructive ale uneltelor 

utilizate în pescuitul industrial şi în amenajările piscicole. 

Examen scris 

 

 

50% 

10.5. 

Laborator  

 Lucrări de verificare 

Referat cu temă impusă 

25% 

25% 

10.6.  Proiect   - 

10.7. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmise prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. 
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 

Septembrie, 2020 

Titular curs 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf.Dr. Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Data avizării în 

departament 

 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Ing. Camelia Răducu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040104 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Igiena piscicolă  

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Fiziologia organismelor acvatice, Chimia apei şi solului, Zoologie acvatică, Amenajări și 
construcții în acvacultură, Nutriția și alimentația organismelor acvatice  

4.2. de competenţe Ciprinicultură,  Sturionicultură , Salmonicultură, Ihtiopatologie, Unelte şi tehnici de pescuit 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este completat ca suport de înţelegere cu imagini sugestive pentru 
exemplificare anumitor puncte prevăzute în programă şi pentru captarea atenţiei; 
Este interactiv, prin care studenţii îşi pot exprima părerea referitoare la subiectul 
abordat, cu exemplificarea răspunsului dat; 
La finalul cursului se adresează scurte întrebări recapitulative din cuprinsul temei 
prezentate 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Purtarea halatului, măștii de protecție, mănușilor  ca măsură de protecţie, sunt 
obligatorii 
Trecerea prin dezinfectorul mobil în vederea dezinfecției încălțămintei  este 
obligatorie 
Laborator dotat cu aparatură şi dispozitive,  reactivi chimici,  microscop, laptop, 
videoproiector şi soft - Power Point, Word 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 9 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  4 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20I/zoologie%20acvatica.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20III/ciprinicultura.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20II/ihtiologie.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20III/unelte%20si%20tehnici%20de%20pescuit.pdf


 2 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Să înţeleagă importanţa pe care igiena piscicolă o are   în vederea menţinerii sănătăţii în rândul populaţiei 
piscicole pentru obţinerea unui produs salubru  
Să dobândească cunoştinţe legate de relaţiile dintre parametrii fizici ai aerului şi calitatea apelor din bazinele 
piscicole 
Să conştientizeze rolul cunoaşterii complexului de măsuri de biosecuritate şi necesitatea aplicării măsurilor de 
carantină în cadrul unei ferme în scopul prevenirii îmbolnăvirilor din populaţia piscicolă 
Să dobândească cunoştinţele necesare referitoare la repercursiunile pe care oscilaţiile parametrilor mediali îi 
exercită asupra sănătăţii peştilor  
Să cunoască  modalităţile şi măsurile de corijare a  unor indicatori a apei  în cel mai scurt timp şi condiţiile de 
calitate a apei în momentul utilizării unor dezinfectante 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Să poată gândi şi desfăşura un experiment; să poată interpreta şi emite recomandări  
Să demonstreze capacitate de a crea un sistem de monitorizare a apei în cadrul unui bazin piscicol de mici 
dimensiuni, de a fi receptiv, cooperant deschis la sugestii 
Să demonstreze capacitate de conştientizare a nevoii de învăţare şi perfecţionare profesională, prin  
disponibilitate în analizarea şi interpretarea  unor rezultate obţinute la nivel de fermă piscicolă şi impactul 
tehnologiilor aplicate asupra surselor naturale de apă 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  În cadrul cursului, se studiază relaţiile reciproce dintre peşti şi mediul lor  
de viaţă, influenţa unor însuşiri ale apei asupra sănătăţii, creşterii şi  
comportamentului peştilor, metode specifice de igienă pe flux tehnologic,  
prevenirea accidentelor şi a bolilor, prevenirea poluării apelor.  

7.2. Obiectivele specifice − Determinarea parametrilor fizico-chimici şi bacteriologici ai  mediului 
       acvatic, corelat cu comportamentul peştilor 
− Influenţa principalilor parametrii fizici ai aerului cu acţiune directă asupra  
       calităţii apelor din bazinele piscicole 
− Modalităţi de dezinfecţie şi dezinsecţie a apei picicole; 
− Monitorizarea poluării apelor piscicole în relaţie cu menţinerea calităţii 

receptorilor naturali  
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Relaţiile dintre parametrii fizici ai aerului şi calitatea apelor din 
bazinele piscicole 
 
 
Solul – element al mediului de viaţă pentru peşti 
 
Apa –mediul de viaţă a peştilor. Igiena în apele piscicole naturale: 
măsuri preventive care se aplică in apele infectate , măsuri preventive 
care se aplică în apele neinfectate, măsuri de combatere 
 
 
Relaţii reciproce între peşti şi mediul lor de viaţă 
Influenţa unor factori mecanici asupra peştilor: densitate, spaţiu vital, 
presiunea apei, viteza de curgere 
Influenţa unor caracteristici organoleptice şi fizice: miros, culoare, 
temperatură, sediment, turbiditate, lumină, sunete, vibraţii, energie 
radiantă, electricitate 
 
 
Tratarea efluenţilor din piscicultură intre stiintă şi practică 
Sisteme de reducere a suspensiilor solide din  efluenţi 
Tratarea efluenţilor prin trecerea lor pe zone umede construite 
Tratarea efluenţilor în bazine cu alge 
Reducerea impactului asupra mediului. Nămolurile: sursă valoroasă 
pentru agricultură sau  utilizarea ca  biofertilizator in iazurile de 
creştere a crustaceelor,molustelor 
 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 

 

Observaţii 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 

1 prelegere - 2 ore  
 
 

2 prelegeri -4 ore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri - 4 ore  
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Aspecte de igienă privind Interrelaţii între peşti şi microorganismele 
acvatice. Bunăstarea la peşti şi bolile provocate de modificarea 
parametrilor mediali ai apei 
 
Biosecuritatea fermelor piscicole 
Importanţa biosecurităţii şi a dezinfecţiei în aquacultură. 
Puncte critice de control 
Analiza riscului de import 
Manipularea, depozitarea şi tratarea deşeurilor de natură acvatică 
 
 
Dezinfecţia în piscicultură (definiţie, clasificare, rol) 
Imbăieri cu scop profilactico-terapeutic 
Dezinfecţia bazinelor drenate şi nedrenate 
Dezinfecţia icrelor. Recomandări pentru dezinfecţia suprafeţei ouălor 
de salmonide şi protocolul dezinfecţiei 
Dezinfecţia genitorilor 
Dezinfecţia surselor de apă 
Dezinfecţia efluenţilor 
Proceduri de dezinfecţie a echipamentelor folosite in piscicultură 
Managementul personalului. Staţii de dezinfecţie pentru personal şi 
echipamente 
 
 
Consideraţiuni generale privind legislaţia  apelor utilizate în 
piscicultură convenţională şi ecologică  
 
 
 
Productivitatea naturală a fermelor piscicole, rol esenţial în evaluarea 
bunăstării peştilor din fermele piscicole ecologice 
 
 
Verificare  

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 
 
2 prelegeri -4 ore  
 
 
 
 
 
 
2  prelegeri -4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  prelegere -2 ore 
 
 
 
 
 
1  prelegere -2 ore 
 
 
2 ore 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Determinarea parametrilor fizici ai aerului: temperatură, 
presiune, vânt, precipitaţii 
 
 
Relaţia peştilor cu solul: examenul proprietăţilor fizice 
Vatra bazinului, însuțiri fizice și posibilități de igienizare 
a acestuia 
 
 
 
 
Recoltarea. ambalarea. conservarea şi transportul 
probelor de apă la laborator. Fişa de expediere a 
probelor 
Examenul igienic ale apelor piscicole:  
− examenul caracterelor organoleptice şi fizice 
− examenul caracterelor biologice 
− examenul caracterelor bacteriologice 
 
 
Monitorizarea apelor piscicole prin examen 
bacteriologic cantitativ şi calitativ   
 
 
Exemple de de tratare a efluenţilor in  diferite ferme  
 
Evaluarea productivităţii biologice şi a capacităţii 
biogenice a unui bazin salmonicol şi ciprinicol 
Aprecierea globală  a apei prin analiza WQI raportat la 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică 

 
 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică 

 
 

Prelegere 
Determinare practică a parametrilor 

mediali ai apei şi modalităţi rapide de 
identificare a acestora 

 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Determinări practice 

 
 

Seminar, prelegere 
 

Demonstraţie practică  
 

Coordonarea analizei complete a 
unei probe de apă 

 

 
 

1 prelegere -2 ore  
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 
 

3 prelegeri – 6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

1 prelegere -2 ore 
 

1 prelegere -2 ore 
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exigenţele O. 161/2006, HG 202/2002 ŞI HG 563/2006 
 
Plan general de implemetare a unui sistem de 
biosecuritate viabil în ferme piscicole 
 
Consideraţii generale privind epizootologia la peşti 
 
 
Sanitizanţi şi dezinfectanţi fizici, chimici şi 
caracteristicile lor 
Dezinfectanţi specifici şi doza minimă necesară 
 
 Noţiuni introductive de bunăstare a peştilor 
 
Verificarea cunoştinţelor 

Seminar, prelegere  
 
 

Seminar, prelegere  
 
 

Seminar, prelegere  
 
 
 

Seminar, prelegere  
 

1 prelegere -2 ore 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 

2 prelegeri – 4 ore 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Antonescu C.S (1969) – Biologia apelor. Ed Ceres. Bucureşti 
2. Bud I. (2004) Creşterea crapului şi a altor specii de peşti. Ed. Cres. Bucureşti 
3. BUD I. VLĂDĂU V., NĂDĂŞAN MIRCEA (2010)- Tratat de creştere a peştilor. Ed. Texte, Dej  
4. Carmen Nicolescu (2002) – Microbiologia apei şi a produselor acvatice. Ed. Cetatea de Scaun. Târgovişte 
5. Ciolac Andrei  (2004) – Elemente fundamentale de ecologie şi protecţia mediului. Ed. Didactică şi Pedagogică. 

R.A. Bucureşti 
6. Gabriela Munteanu. Bogatu D. (2003) – Tratat de ihtiopatologie. Ed. Excelsior art. Timişoara 
7. Horvat A. (2005) – Peştele şi crescătoriile de peşte. Ed. M.A.S.T. Bucureşti 
8. Huntingford F.A., Adams C., Braithwaite V.A., Kadri S., Pottinger T.G., Sandoe P., Turnbull J.F. (2006)- 

Current issues in fish welfare.J. Fish Biol., 68, 332-372. 
9. HUNTINGFORD F.A., ADAMS C.E. (2005)- Behavioural syndromes in farmed fish: implications for 

production welfare. Behav., 142,  1207- 1221. 
10. Jo Sadler and Andrew Goodwin (2007) Disease Prevention on Fish Farms 
11. Man C., C.A. Man (2006) – Igienă piscicolă. Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 
12. Mălăcea I (1969) Biologia apelor impurificate. Ed Ceres. Bucureşti 
13. Monique Eloit, Ingo Ernst , Alicia Gallardo Lagno , Edmund Peeler ,Maxwell Barson, Joanne Constantine 

Mohamed Shariff Bin (2016) - Aquatic Animal Health Code. http://www.oie.int/ 
14. Negrea Octavian (2007) Bolile peştilor.Ed AcademicPres, Cluj Napoca  
15. Rădulescu I. şi col (1984) – Indreptar pentru protecţia apelor piscicole. Ed. Ceres. Bucureşti 
16. Roy P. E. Yanong ,Claire Erlacher-Reid (2012)-  Biosecurity in Aquaculture, Part 1:An Overview 
17. Torgersen Y ,  T. Håstein (1995)- Disinfection in aquaculture, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., ,14 (2), 419-434 
18. Vilella S .Manual on effluent treatment in aquaculture: Science and Practice. www.aquaetreat.org 
19. X X X Aquaculture – Biosecurity. The importance of biosecurity and disinfection in aquaculture  

http://neospark.com/images/biosecur.pdf 
20. X X X HOTARARE   Nr. 563 din 26 aprilie 2006 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si 
ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole 

21. X X X ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor 
de suprafaţa în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa 

22. X X X REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire 
a normelor de aplicare animale de acvacultură și de alge marine 

23. X X X Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor 
ecologice  

24. X X X REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește 
producția ecologică ,etichetarea și controlul 

25. X X X Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate 
privind producţia ecologică 

Bibliografie Facultativă: 
1. Diudea Mircea, Ştefania Tudor, Aurelia Igna (1986)-Toxicologie acvatică, Ed.Dacia Cluj Napoca 
2. Hegedus Cristina (2010)-Studii privind unele caracteristici fizico-chimice şi biologice ale apei utilizată în ferme 

piscicole din Transilvania, Teză doctorat, USAMV Cluj Napoca 
3. Lujerdean Augusta (2006)-Chimia apei şi solului., Ed Mediamira, Cluj Napoca 
4. Lujerdean Augusta, Andrea Bunea (2005)-Chimia apei şi solului.Lucrări practice, Ed Academic Pres, Cluj Napoca 
5. Nikolski G.V.  (1962) – Ecologia peştilor. Ed. Acad. R.P.R.. Bucureşti 
6. Mănescu Sergiu. CucuM.. Mona Ligia Diaconescu (1978) – Chimia sanitară a mediului. Ed. Medicală. Bucureşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

http://www.oie.int/
http://www.aquaetreat.org/
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Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Conştientizarea studenţilor cu rolul pe 
care apa îl deţine în bunul mers al 
activităţilor piscicole, în vederea 
menţinerii şi creşterii productivităţii 
bazinelor piscicole 
Biosecuritatea şi rolul complexului de 
măsuri în vederea menţinerii stării de 
sănătate a peştilor în vederea obţinerii 
produselor salubre 
Relaţiile dintre peşti şi mediul biotic şi 
abiotic de viaţă 

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Identificarea principalilor parametrii care 
arată gradul de impurificare organică, în 
corelaţie cu limitele dependente de 
specie şi posibilităţi de corectare rapidă 
Acţiunea factorilor naturali de mediu cu 
acţiune directă asupra modificărilor 
survenite în  indicatorii de calitate ai apei 

 
 

Examen practic 

 
 

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 
14.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Sef lucr.dr. RADU CONSTANTINESCU 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040105 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ZOOECONOMIE  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 



 2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Identificarea particularităţilor agriculturii şi a căilor de sporire a viabilităţii exploataţiilor piscicole; 
Înţelegerea modului în care funcţionează economia de piaţă;  
Utilizarea actelor normative specifice domeniului de activitate;  
Capacitatea de a identifica principalii indicatorii economico-financiari, utilizarea metodologiei de calcul a 
acestora şi capacitatea de interpretarea a acestora. 
Aplicarea politicilor agricole comunitare la nivel national, respectiv la nivelul exploataţiiei piscicole; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 
Sa demonstreze capacitatea de a identifica şi înţelege principalele activităţi economice din cadrul unei exploataţii 
piscicole;  
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala continuă în vederea adaptării la schimbările din 
mediul economic,  
Sa demonstreze capacitatea de adaptare a activităţii unei exploataţii piscicole în concordanţă cu cerinţele pieţei;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la Zooeconomie 
7.2. Obiectivele specifice Împletirea gândirii tehnice şi economice a viitorilor specialişti din piscicultură, 

astfel încât criteriul eficienţei economice să stea la baza deciziilor luate, atât în 
activitatea de producţie, cât şi în cea de aprovizionare şi valorificare a 
producţiei. 
Să înţeleagă necesitatea şi rolul sprijinului acordat sectorului piscicol din 
România. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Agricultura ca ramură a economiei naţionale; 
particularităţi, importanţă 
Particularităţile agriculturii; consecinţe tehnice şi economice 
Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare; 
componentele dezvoltării unei agriculturi durabile 
Rolul şi locul agriculturii în cadrul economiei naţionale 
Necesitatea aşezării pe principii economice a relaţiilor dintre 
industrie şi agricultură 
Cheltuielile de producţie şi costurile unitare în agricultură 
Amortizarea mijloacelor fixe din zootehnie 
Eficienţa economică în creşterea animalelor 
Concepte legate de aprecierea eficienţei economice 
Sistemul de indicatori utilizat în aprecierea eficienţei economice 
a activităţii de producţie în creşterea animalelor. 
Rentabilitatea 
Productivitatea muncii în agricultură 
Taxa pe valoarea adăugată 
Analiza pragului de rentabilitate ca măsură a riscului 
economic 
Eficienţa economică a investiţiilor în agricultură 
Particularităţile obiectivelor de investiţii în agricultură 
Surse de finanţare a investiţiilor;  
Aprecierea eficienţei economice a investiţiilor 
Asocierea şi cooperarea în producţia agricolă 
Necesitatea asocierii şi cooperării; forme de asociere în  
agricultura României 
Societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
Cooperaţia agricolă 
Grupurile de producători pentru comercializarea produselor 
agricole  
Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene și  
sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
(POPAM) 2014-2020 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Structura cheltuielilor de producţie în fermele piscicole; 
Cheltuielile salariale; 
Calculul costului de producţie;  
Amortizarea mijloacelor fixe din piscicultură; 
Metode de calcul a productivităţii muncii în activitatea piscicolă 
Profitul; calculul impozitului pe profitul realizat în exploataţiile 
piscicole; 
Stabilirea pragului de rentabilitate în activitatea piscicolă; 
Taxa pe valoarea adăugată; calculul TVA pe operaţiuni 
impozabile; 
Eficienţa economică a activităţii de producţie în piscicultură; 
Eficienţa economică a investiţiilor în piscicultură;  
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
(POPAM) 2014-2020 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz 

 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. CHIŞ MARGARETA, ELENA MERCE – Agricultura spre economia de piaţă – concepte, cerinţe, strategii. Editura Aletheia, 
Bistriţa, 1999. 

2. CHIŞ MARGARETA, ANAMARIA VÂTCĂ (2005), Zooeconomie, Ediţia a II-a. Suport de curs. ID. Specializarea: 
Zootehnie, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV, Cluj-Napoca. 

3. MERCE ELENA, MARGARETA MARIAN (1997) – Economie agrară. Lucrări practice. Tipo AGRONOMIA, Cluj-Napoca. 
4. ZAHIU LETIŢIA – Politici şi pieţe agricole –reformă şi integrare europeană. Editura CERES, Bucureşti, 2005. 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. MERCE C. C. Caracteristici definitorii ale agriculturii româneşti. Editura Aletheia. Bistriţa, 2002. 
2. OTIMAN, I. P. - Dezvoltarea rurală în România. Editura AGROPRINT, Timoşoara, 1997 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul piscicol, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Particularităţile agriculturii; consecinţe 
tehnice şi economice 
Eficienţa economică a activităţii 
piscicole; 
Analiza pragului de rentabilitate la nivelul 
exploataţiei piscicole; 
Eficienţa economică a investiţiilor în 
piscicultură; 
Particularităţile obiectivelor de investiţii 
în piscicultură; 
Asocierea şi cooperarea în producţia 
agricolă; 
Introducere în Politica Agricolă a Uniunii 
Europene; 
Sprijinul financiar acordat producătorilor 
agricoli din piscicultură; 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Structura cheltuielile de producţie;  
Metode de calcul a costului de producţie;  
Metodele de amortizare a mijloacelor fixe 
din piscicultură; 
Profitul; calculul impozitului pe profitul 
realizat în exploataţiile piscicole; 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

40% 
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Taxa pe valoarea adăugată; calculul TVA 
pe operaţiuni impozabile; 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea 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 
12.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Şef lucr. dr. Radu Constantinescu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040106 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
EXPLOATAREA FONDULUI PISCICOL DIN BAZINELE NATURALE 

 
2.2. Titularul activităţilor de curs   Conf. Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

2.4. Anul de studiu 

 

IV 2.5. Semestrul 

 
II 2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

Ecologie, Botanică şi Zoologie acvatică, Ihtiologie, Chimia apei şi solului, Igiena apei, 

Construcţii hidrotehnice în piscicultură, Hidrologie şi amenajarea bazinelor hidrografice, 

Hidrobiologie, Topografie şi cartografie; Unelte şi tehnici de pescuit. 

4.2. de competenţe 

 

Promovarea cursurilor anterioare obligatorii. Cunoaşterea potenţialului  şi a fondului  piscicol 

natural . 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

Expunerea orală. Respectarea orarului şi a disciplinei universitare. Telefoanele 

mobile să fie închise la orele de curs. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Expunerea şi descrierea, videoproiecţie, evaluarea practică prin aplicarea 

metodologiei specifice de determinare a  potenţialului  piscicol în  bazinele 

acvatice naturale. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 

metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Să cunoască terminologia de specialitate conform legislaţiei din ţara noastră. 

Să poată identifica şi caracteriza speciile de peşti şi organismele acvatice caracteristice zonelor din reţeaua 

hidrografică a României. 

Să-şi însuşească caracteristicile şi metodele de determinare a populaţiilor piscicole din fondul piscicol natural.   

Să cunoască metodele de refacere a fondului de producţie şi a fondului piscicol natural. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Să cunoască potenţialul şi fondul piscicol natural şi să poată aplica cunoştinţele dobândite pentru exploatarea şi 

valorificarea cu discernământ a acestuia. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

 

Aprecierea şi evaluarea cu discernământ şi profesionalism a fondului piscicol 

natural, refacerea şi consolidarea bazinelor naturale, valorificarea şi 

rentabilizarea producţiei piscicole naturale. 
7.2. Obiectivele specifice 

 

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice cu privire la evaluarea potenţialului 

piscicol caracteristic reţelei hidrografice din România.  

Modalităţi de refacere, păstrare şi consolidare a patrimoniului piscicol 

românesc.   
 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Obiectivul şi importanţa studierii fondului piscicol din bazinele 

naturale. Pescuitul şi creşterea peştilor de-a lungul timpului. 

Introducere bibliografică. 

2. Probleme actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte fondul 

piscicol din apele naturale 

3. Perturbaţie, impact,  refacere naturală. Efectele lucrărilor de 

amenajare a cursurilor de apă asupra mediului acvatic.  

4. Soluţii de reabilitare, refacere şi conservare a mediului; staţii de 

tratare/epurare apă.  

5. Fondul piscicol din bazinele naturale de apă. Posibilităţi de 

dezvoltare şi refacere a florei şi faunei acvatice din bazinele 

naturale 

6. Zonarea piscicolă a litoralului românesc al Mării Negre. 

7. Zonarea piscicolă în apele interioare ale României. 

8. Răspândirea peştilor dulcicoli în reţeaua hidrografică a 

României. Zoogeografia peştilor.  

9. Valorificarea lacurilor de acumulare şi hidroenergetice din 

punct de vedere piscicol.  

10. Valorificarea piscicolă a fluviului Dunărea (cursul inferior şi 

delta).  

11. Specii de peşti şi organisme acvacole protejate.  

12. Specii de peşti şi organisme acvacole aclimatizare 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 
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13. Specii de peşti şi organisme acvacole invazive.  

14. Reglementări legale în scopul protejării fondului piscicol şi 

asigurarea refacerii acestuia. Legislaţie.  

Prelegere 

Prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Caracteristicile populaţiei piscicole.  

2. Metode pentru estimarea şi inventarierea fondului piscicol. 

3. Clasificarea apelor interioare pe categorii de productivitate 

piscicolă.Calculul productivităţii piscicole din apele curgătoare. 

Calculul productivităţii piscicole din lacuri.  

4. Influenţa activităţilor economice asupra fondului piscicol din 

bazinele naturale. Îndiguiri. Acumulări de apă.  

5. Influenţa activităţilor economice asupra fondului piscicol din 

bazinele naturale. Rectificări ale cursurilor de apă. Despăduriri.  

6. Influenţa activităţilor economice asupra fondului piscicol din 

bazinele naturale. Chimizarea agriculturii. Deversări industriale 

şi menajere. 

7. Măsuri pentru refacerea fondului piscicol. 

8. Evaluarea/reevaluarea biotopurilor speciilor de peşti endemice 

bazinului dunărean.  

9. Evaluarea/reevaluarea biotopurilor speciilor de peşti periclitate/ 

pe cale de dispariţie. 

10. Popularea/repopularea/aclimatizarea unor specii de peşti. 

Metode şi tehnici. 

11. Mamifere şi păsări ihtiofage - factori limitativi în bazinele 

naturale. Accidente  ecologice - factori limitativi în bazinele 

naturale. 

12. Evaluarea practică cu studenţii a potenţialului piscicol dintr-un 

tronson al bazinului hidrografic Someş. 

13. Evaluarea practică cu studenţii a potenţialului piscicol dintr-un 

lac natural (Lacul Ştiucii - Săcălaia). 

14. Staţia de tratare a apei. Staţia de epurare a apei (Gilău, 

Someşeni, jud. Cluj) – vizitarea cu studenţii a acestor obiective.  

 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

Lucrare de laborator 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

Bibliografie Obligatorie:  

1. BANU A.C., L. Rudescu (1965 Delta Dunării. Ed. Ştiinţifică  
2. Brezeanu Gh., Alexandra Simon-Gruiţa (2002) – Limnologie generală. Ed. HGA, Bucureşti 
3. BURIAN P.  (2002) – LACUL DE ACUMULARE. Supraveghere biologică. Ed. Universităţii de Medicină şi Farmacie, Târgu-

Mureş 
4. BURIAN P., GRAMA C. (2005) – Peştii apelor noastre. Mic determinator de specii. Editura Maris, Târgu -Mureş 
5. Diaconu Sergiu (1999) – CURSURI DE ĂPĂ Amenajare,Impact, Reabilitare. Ed. HGA, Bucureşti 

6. Gheracopol Octavia (1981) – PISCICULTURA – Piscicultura în bazinele naturale de apă. Curs lito. Galaţi         
Bibliografie Facultativă:  

1. Bârcă Gh., (1987) – Amenajarea şi exploatarea  apelor interioare piscicole. Ed. Agro-silvică, Bucureşti 
2. Bud I. (1999) – Acvacultura. Curs univ. Tipo Agronomia, Cluj-Napoca 
3. Bud I. şi colab. (2001) – Peştii şi tainele umbrelor subacvatice, Ed. Ceres, Bucureşti 

4. Bud I., Diaconescu S., Mudure M. (2004) – Creşterea crapului şi altor specii de peşti. Ed. Ceres, Bucureşti 
                Decei P., (2001) – Salmonicultura. Ed. Terra Desig 

5. Păsărin, B., Stan, T. (2003) – ACVACULTURĂ. Editura Karro, Iaşi 
6. Pricope F., Battes K., Stoica I. (2012) – Bazele biologice ale acvaculturii. Ed. „Alma Mater” Bacău 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la diferite întruniri anuale din cadrul comunităţilor şi asociaţiilor de profil, 

la simpozioane şi ateliere de lucru cu cercetători şi întreprinzători din domeniul Zootehniei/Acvaculturii, Ecologiei şi 
protecţiei mediului. 

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Să cunoască şi să identifice problemele 

actuale şi de perspectivă cu privire la 

fondul de producţie piscicolă şi fondul 

piscicol din bazinele naturale. 

Să cunoască metodele şi să aplice 

măsurile de refacere şi consolidare a 

patrimoniului piscicol din ţara noastră. 

Examen scris 

 

 

 

 

30% 

10.5. Seminar/Laborator   Verificarea cunoştinţelor prin 

seminarizare la orele de 
laborator 

Întocmire referat cu temă 

impusă. 

20% 

 
 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă:   

Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor transmise la orele de cursuri şi lucrări practice. 
 

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 

Septembrie, 2020 

Titular curs 

Conf. Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. Dr.Ing. Ancuţa Mihaela Boaru 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Prof. Dr.Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040107 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

MANAGEMENT  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 5 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator și proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Definirea, clasificarea şi selectarea procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor de management; 
Explicarea principiilor care stau la baza planificării, organizării şi coordonării activităţilor din cadrul unei 
exploataţii piscicole folosind cunoştinţele de management;  
Identificarea şi aplicarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor pentru optimizarea proceselor de 
planificare, organizare şi coordonare a activităţilor din exploataţiile piscicole; 
Aplicarea unor metode şi criterii adecvate pentru analizarea şi evaluarea situaţiei tehnice şi economice din cadrul 
unei exploataţii piscicole;  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind managementul 
7.2. Obiectivele specifice Ansamblul cunoştinţelor de management – concepte, principii, metode, tehnici – 

este necesar viitorilor ingineri specialişti în piscicultură pentru fundamentarea, 
adoptarea şi controlul deciziilor care să asigure viabilitatea exploataţiilor 
piscicole. Ca teorie şi practică managementul reprezintă o cale ştiinţifică de 
rezolvare a problemelor puse conducerii în condiţiile complexităţii, 
interdependenţelor şi schimbărilor ce caracterizează în prezent agricultura. 
Prezentarea situaţiei comparative din UE asigură înţelegerea impactului 
integrării europene asupra afacerilor din această ramură. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
Conceptul de management; evoluţia managementului pe plan 
mondial, principii generale, funcţii 
Funcţiile managementului şi cultura organizaţională; 
Rolul întreprinzătorului în crearea şi dezvoltarea firmei; testarea 
calităţilor de întreprinzător 
Planul de afaceri; etape şi conţinut 
Firma ca obiect al managementului; tipologia firmelor, definirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Organizarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale 
Societăţile comerciale din România: constituire, administrare, 
funcţionare, dizolvare, lichidare; 
Exploataţiile agricole; definire, clasificare, căi de sporire a 
viabilităţii 
Subsistemul metodologic de management; metode generale, 
metode şi tehnici specifice 
Sistemul decizional al întreprinderii; componente, etapele 
procesului decizional 
Metode de raţionalizare a procesului decizional în condiţii de 
certitudine, de risc şi de incertitudine 
Managementul resurselor umane; rolul resursei umane, 
clasificarea ocupaţiilor, contractul colectiv de munca, contractul 
individual de munca 

Metode de predare 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere  
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
2 prelegeri 
 
 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Noţiuni generale privind conceptul de management şi funcţiile  
managementului; 
Testarea calităţilor de întreprinzător 
Conţinutul şi etapele planului de afaceri 
Managementul resurselor financiare ale unei exploatații 

 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  

 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrări de laborator 
1 lucrari de laborator 
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piscicole 
Estimarea veniturilor şi a cheltuielilor unei exploataţii piscicole 
Calculul rentabilităţii şi a principalilor indicatori financiari a 
unei exploataţii piscicole; 
Analiza pragului de rentabilitate; evaluarea riscului economic, la 
nivel de unitate (produce şi comercializează mai multe produse) 
Forme de organizare a activității in piscicultură 
Studiu de caz privind metodele  de fundamentare a deciziilor în 
condiţii de certitudine, risc şi incertitudine; 

 
Studiu de caz  
Studiu de caz 
 
Studiu de caz 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  

 
2 lucrari de laborator 
2 lucrari de laborator 
 
2 lucrare laborator 
 
1 lucrare  laborator 
2 lucrare laborator 
 

   
8.3.PROIECT 
Număr  de ore – 14 

Descrierea unităţii piscicole 
 Forma juridică; temei legal; structura organizatorică a firmei 
 Registrul unităţilor de producţie din acvacultura; licenta de 
acvacultura 
 Amplasarea unităţii piscicole 
 Prezentarea tehnologiei piscicole 

Piaţa 
Aprecierea tendinţei de dezvoltare; 
Clienţii; principalii concurenţii 
Identificarea pieţei ţintă 
Elaborarea strategiei de marketing 

Planificarea activităţii economico-financiare 
Planificarea producţiei totale  
Planificarea necesarului de furaje şi a necesarului de 
îngrăşăminte şi amendamente 
 Planificarea cheltuielilor unităţii piscicole 

- cheltuieli cu materii prime şi materiale 
- planificarea necesarului de forţă de muncă, stabilirea 
încărcăturii pe personal muncitor 
- planificarea cheltuielilor salariale 

Structura de cheltuieli a unităţii piscicole; Influenţa 
subvenţiilor asupra rentabilităţii unităţii piscicole;  

Planificarea veniturilor unităţii piscicole 
Calculul profitul şi impozitul pe profit la nivelul unităţii 

piscicole 
Elaborarea fluxului de numerar  
Elaborarea contului de profit şi pierderi  

 Sustinere Proiect 
 

 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Exerciţiu în baza 
unui portofoliu 

 
 
1 seminar/elaborare proiect 
 
 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
 
1 seminar/elaborare proiect 
 
1 seminar/elaborare proiect 
2 seminari/elaborare proiect 
 
1 seminar/elaborare proiect 
1 seminar/elaborare proiect 
1 seminar/elaborare proiect 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. CHIŞ, Margareta, Management. Ediţia a II – a, Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2009. 
2. CHIŞ, Margareta, Management. Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2005. 
3. CHIŞ, Margareta, Sorana Celina ABUŞEANU, Management şi analiză economică. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 1999. 
4. MARIAN MARGARETA, E. MERCE, ELENA MERCE, Introducere în managementul exploataţiilor agricole. Editura 
INTELCREDO, Deva, 1994. 

5. CHIŞ, Margareta, Management. Curs. Colegiul Zootehnie. Editura ACADEMICPRES, Cluj- Napoca, 2004. 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. ALLEN, J. şi colab. – Ghidul întreprinzătorului particular. Ediţia a II-a, actualizată şi completată. Editura TEHNICĂ, Bucureşti, 
1994. 
2. ALECU, I. şi colab. – Management în agricultură. Editura CERES, Bucureşti, 1998. 
3. Merce E., I. Ilarie, Managementul exploataţiei agricole. Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul pisciculturii, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.3. 
Pondere din 
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nota finală 
10.4. Curs Conceptul şi funcţiile managementului;  

Etape şi conţinutul planului de afaceri 
Formele de organizarea a activităţii în 
economia naţională  
Metode şi tehnici specifice de management 
Sistemul decizional al întreprinderii; Metodele  
de raţionalizare a procesului decizional  
Rolul resursei umane în cadrul exploataţiei 
piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Modalităţi de estimarea a  veniturilor şi a 
cheltuielilor unei exploataţii piscicole 
Modalităţi de calculul a rentabilităţii şi a 
principalilor indicatori financiari a unei 
exploataţii piscicole; 
Stabilirea pragului de rentabilitate; evaluarea 
riscului economic, la nivel de firmă care 
produce şi comercializează mai multe produse 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

20% 

10.6. Proiect  Prezentarea unităţii piscicole 
Identificarea principalilor indicatori de 
eficienta economica ce pot fi calculati la 
nivelul exploatatiei piscicole  
Planificarea activităţii economico- 
financiare 
Planificarea cheltuielilor unităţii piscicole 
Planificarea veniturilor unităţii piscicole 
Calculul profitul şi impozitul pe profit la 
nivelul unităţii piscicole 
Elaborarea fluxului de numerar  
Elaborarea contului de profit şi pierderi  

seminarii,  
studii de caz, 
susţinere proiect 

20% 

10.7. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea 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 
12.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Şef lucr. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040109 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură  
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

PESCUIT SPORTIV ȘI AGREMENT 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Cocan Daniel 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr. Cocan Daniel  

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Zoologie acvatică, Ecologie şi protectia mediului, Ihtiologie  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de bază despre ecosistem şi functionarea acestuia 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este prezentat prin comunicare interactiva bazata pe instrumente TIC.  

Studenţii au obligaţia de a respecta orarul destinat cursului. 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrarile practice se desfăşoară pe teren şi în laborator. Fiecare student va 
desfasura o  activitate individuala cu materialele puse la dispozitie de disciplină 
.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

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 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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- Tehnici de pescuit sportiv.  
- Implementarea si coordonarea tehnicilor specifice pescuitului sportiv. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Abilități în pescuitul sportiv 

- Conservarea biodiversității acvatice 
- Dezvoltarea perfectionării profesionale continue pentru a se adapta şi a răspunde permanent nevoilor şi 

exigenţelor economice crescânde prin participarea la munca în echip. 
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul pescuitului sportiv şi formarea de 
abilităţi practice pentru dobândirea de competenţe profesionale de specialitate. 

7.2. Obiectivele specifice ► Capacitatea de argumentare ştiinţifică a principiilor moderne de pescuit 
sportiv în concordanţă cu conservarea biodiversităţii acvatice 
-Însuşirea terminologiei şi a limbajului specific pescuitului sportiv 
-Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale (UE) cu privire la pescuitul 
sportiv 
-Abordarea elementelor de actualitate privind echipamentele şi uneltele 
specifice pescuitului sportiv 
► Aplicarea practică interdisciplinară a  cunoştinţelor de specialitate însuşite în 
anii anteriori de studiu, ca ştiinţe fundamentale cu implicaţii în pescuitul sportiv  
-Actualizarea cunoştinţelor privind taxonomia şi sistematica peştilor 
-Cunoaşterea comportamentului alimentar al speciilor care fac obiectul 
pescuitului sportiv 
-Cunoaşterea mediilor naturale şi a particularităţilor hidrobiologice ale acestora, 
în vederea derulării activităţilor de pescuit sportiv 
► Însuşirea abilităţilor tehnice de manipulare şi fabricare a echipamentelor şi 
nadelor destinate diferitelor tipuri de pescuit sportiv 
-Cunoaşterea tipurilor de echipamente şi unelte de pescuit sportiv în funcţie de 
tehnica abordată şi specia ţintă 
-Pregătirea primară a nadelor de pescuit 
-Însuşirea cunoştinţelor privind nodurile şi elementele de legătură utilizate în 
pescuitul sportiv 
-Însuşirea metodelor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor de pescuit 
sportiv 
► Capacitatea de organizare şi funcţionare a pescuitului sportiv şi a activităţilor 
conexe de turism şi agrement 
-Cunoaşterea tipurilor de exploataţii piscicole care au ca obiect de activitate 
pescuitul sportiv de agrement 
-Capacitatea de a organiza evenimente şi competiţii de pescuit sportiv în 
vederea promovării acestei activităţi recreative 
-Capacitatea de a coordona evenimente destinate altor categorii de persoane 
(copii, pensionari, persoane cu handicap) 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Saptămâna I 
Pescuitul Sportiv – Scurt Istoric, definiţii 
Saptămâna II 
Mijloace de protecţie şi siguranţă în 
desfăşurarea activităţilor de pescuit sportiv 
Saptămâna III 
Legislaţia României cu privire la organizarea şi 
baza legală a pescuitului sportiv 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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Saptămâna IV 
Pescuitul în regim Prinde şi Eliberează (C&R) 
Saptămâna V 
Echipamentul de pescuit sportiv: 
Lansete/Undiţe, Mulinete, Fire,  Elemente 
terminale  
Saptămâna VI 
Clasificarea pescuitului sportiv în funcţie de 
tehnica utilizată 
Saptămâna VII 
Nade şi momeli  
Saptămâna VIII 
Năluci artificiale 
Saptămâna IX 
Bunăstarea peştilor din amenajările piscicole 
destinate pescuitului sportiv 
Saptămâna X 
Impactul social al pescuitului sportiv 
Saptămâna XI 
Importanţa economică a pescuitului sportiv 
Saptămâna XII 
Impactul ecologic al pescuitului sportiv 
Saptămâna XIII 
Tendinţe şi direcţii noi în pescuitul sportiv: 
Trout Area şi Streetfishing 
Saptămâna XIV 
Pescuitul sportiv în agro-turismul din România 

 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 

 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 
Saptămâna I 
Protecţia muncii 
Saptămâna II 
Noduri utilizate în pescuitul sportiv 
Saptămâna III 
Prepararea nadelor şi momelilor 
Saptămâna IV 
Cum se produc boiliesurile 
Saptămâna V 
Cum se construiesc voblerele 
Saptămâna VI 
Cum se leagă muştele artificiale 
Saptămâna VII 
Mentenanţa echipamentului de pescuit 
Saptămâna VIII 
Rod-building: Cum se construieşte o lansetă 
Saptămâna IX 
Cârligele de pescuit: studiu de caz 
Saptămâna X 
Cum lansăm corect 
Saptămâna XI 
Cum lestăm corect o linie cu plută 
Saptămâna XII 
Monturi şi rig-uri pentru pescuitul crapului 
Saptămâna XIII 
Pescuitul la copcă- echipament şi tehnici 
Saptămâna XIV 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
 
Lucrări practice  
 
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice  
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 
 
Lucrări practice 

 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 

 
Bibliografie Obligatorie:  



 4 

1. Note de curs  
2. Kaszoni Zoltan. (1981). Pescuitul Sportiv. Editura Sport-Turism, București 

3. Michael Prichard. (1977). Collins Encyclopedia of Fishing in Britain and Irland. William Collins Sons and 
Company Limited. Spain 

4. David Hall. (1980). The complete coarse fisherman. British Library cataloguing in publication data. UK 

5. Ian Ball. (1995). The complete fisherman. Clarion.London-England 

6. Izaak Walton, Charles Cotton, (2010)The Compleat Angler. Arcturus Publishing Limited.London- England. 
 

7. Link: https://lege5.ro/Gratuit/ge2tgmbuha2q/ordinul-nr-60-2017-privind-accesul-la-resursele-acvatice-vii-din-domeniul-public-
al-statului-in-vederea-practicarii-pescuitului-recreativ-in-habitatele-piscicole-naturale-cu-exceptia-rezervatiei-biosf  

8. https://lege5.ro/Gratuit/geydgojrha2q/ordinul-nr-369-2016-privind-conditiile-de-practicare-a-pescuitului-recreativ-sportiv-
regulamentul-de-practicare-a-pescuitului-recreativ-sportiv-precum-si-modelele-permiselor-de-pescuit-recreativ-sport 

 
Bibliografie Facultativă: 
 

1. Botnariuc, N., Vădineanu, A., (1982) – Ecologie, EDP Bucureşti ; 
2. Papadopol, M., (1983) – Hidrobiologie (curs), Bucureşti ; 
3. Stugren, B., (1982) – Bazele ecologiei generale, Ed. Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti; 
4. Stugren, B., (1994) – Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca 

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 cadrele 
didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de Limnogeografie fiind dezbatute aspecte actuale si de 
perspectiva privind ecosistemele acvatice in Romania si Europa 

10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul este familiarizat cu tot conţinutul 
tematicii studiate şi stăpâneşte limbajul de 
specilaitate în expunere, stabileşte relaţii între 
concepte şi teorii inclusiv cu alte domenii şi 
formulează argumente corecte ştiinţific. 
înţelege la nivel macrosistemic interacţiunile dintre 
populaţiile biocenozelor şi dintre acestea şi biotopii 
diferitelor formaţiuni acvatice 
cunoaşte aspectele distribuţiei verticale şi 
orizontale ale biocenozelor şi relaţiile interspecifice 
Înţelege relaţiile trofice şi migraţiile hidrobionţilor 
pentru iernat, reproducere şi/sau hrănire 
 Abordează subiectul sistemic în timpul examinării 
şi face conexiune între cunoştinţele dobândite 

Examen 
Oral / scris 

 
 
 

 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. 
Seminar/Laborator  

-Metoodele de recoltare a organismelor planctonului, 
nectonului şi bentosului şi determinarea biomasei 
.Identificarea principalelor grupe de organisme din 
plancton, necton şi bentos  
-Determinarea producţiei şi productivităţii acvatice  

Abilităţi şi implicare 
practică 
 
Test grilă de testare a 
cunoştinţelor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Promovarea colocviului şi 
obtinerea notei de trecere la examenul oral  este condiţie 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 
14 Septembrie, 2020 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040110 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

MARKETING 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 

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 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări  
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
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pe
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e 
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Definirea, clasificarea şi selectarea procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor de marketing; 
Explicarea principiilor care stau la baza planificării, organizării şi coordonării activităţilor din cadrul unei 
exploataţii zootehnice folosind cunoştinţele de marketing;  
Întocmirea unor programe de  marketing, procesare şi valorificare a producţiilor animalier;  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind marketingul. 
7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a instrumentelor specifice de investigaţie, culegerea 

de informaţii necesare fundamentării strategiilor de piaţă ale firmei; cunoaşterea 
etapelor şi conţinutului procesului cercetării de marketing; principalele tipuri de 
studii de piaţă întreprinse de către o unitate, precum şi modalităţile de 
previzionare a activităţilor de marketing. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Conceptul, rolul şi funcţiile marketingului 
Cercetarea pieţei şi a comportamentului consumatorului 
Cercetarea de marketing 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
  - noţiunea de elasticitate 
  - elasticitatea cererii în funcţie de venit 
  - elasticitatea cererii în funcţie de preţ 
  - elasticitatea transversală (încrucişată) faţă de preţ 
Politica de produs 
Preţul produselor agroalimentare 
Distribuţia produselor agroalimentar 
Promovarea produselor agroalimentare 
Piaţa mondială a produselor agroalimentare 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
2 prelegeri 
3 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
2 prelegeri 
1 prelegere 
2 prelegeri 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Concepte de bază utilizate în marketing 
Piaţa produselor agricole si agroalimentare  
Cercetarea pieţei; calculul cotei de piaţă 
Cercetarea de marketing; metode şi instrumente de cercetare  
– Focus Grup 
– Chestionarul; Interviul 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
  - Elasticitatea cererii în funcţie de venit 
  - Elasticitatea cererii în funcţie de preţ 
  - Elasticitatea transversală (încrucişată) faţă de preţ 
Consumatorul şi cererea alimentara  
Filiera produselor agroalimentare 
Comercializarea produselor agroalimentare 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz 

 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrare laborator 
 
2 lucrari  laborator 
 
 
3 lucrari laborator 
 
 
 
2 lucrare laborator 
2 lucrare laborator 
2 lucrare laborator 

 
Bibliografie Obligatorie: 
1. LADARU, GEORGIANA RALUCA, VIOLETA SIMA Introducere in cercetari de marketing, Editura ASE, colecția Economie 
agrară, București, 2017 

2. CHIRAN, A. şi colab. Marketing Agroalimentar – teorie şi practică, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2002 
3. CONSTANTIN, M. şi colab. Marketingul producţiei agroalimentare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 
4. FLORESCU, C. Marketing, Editura Grupul academic de marketing, Bucureşti, 1992 
5. ZAHIU, LETIŢIA Agricultura mondială şi mecanismele pieţei, Editura Arta grafică, Bucureşti, 1992 
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6. ZAHIU, LETIŢIA şi colab. Management marketing agroalimentar, Editura ASE, Bucureşti, 1998 
 
Bibliografie Facultativă: 
 
1. FRONE, F. Dicţionar de marketing, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999 
2. KOTLER, PH. Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul pisciculturii, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Concepte de bază utilizate în marketing 
Cercetarea pieţei şi a comportamentului 
consumatorului 
Cercetarea de marketing 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
Politica de produs şi politica de preţ 
Distribuţia şi promovarea produselor 
piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Calculul cotei de piaţă 
Metode şi instrumente de cercetare  
– Focus Grup 
– Chestionarul; Interviul 
Elasticitatea cererii de mărfuri (în funcţie 
de venit, în funcţie de preţ şi elasticitatea 
transversală) 
Consumatorul şi cererea alimentara  
Filiera produselor agroalimentare 
Comercializarea produselor 
agroalimentare 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea 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 
12.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Şef lucr. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040111 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

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 Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 

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 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Explicarea terminologiei care stă la baza contabilităţii unei exploataţii piscicole;  
Explicarea metodologiei de înregistrare contabilã, manual sau cu ajutorul calculatorului, a formelor de 
înregistrare contabilã ce pot fi utilizate în cadrul unei exploataţii piscicole; 
Înţelegerea metodologiei de întocmire registrelor contabile obligatorii în cadrul unei exploataţi piscicole conform 
Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare şi a Normelor de aplicarea a Legii Contabilităţii;  
Explicarea metodei analizei financiare şi a rolului acesteia în cadrul unei exploataţii piscicole; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind contabilitatea şi analiza financiară 
7.2. Obiectivele specifice Instruirea  viitorilor specialişti din domeniul piscicole în vederea:  

- cunoaşterii şi utilizării sistemului informaţional economic din unităţile 
piscicole, bază pentru analize privind activitatea desfăşuratã şi suport ştiinţific 
pentru luarea deciziilor, inclusiv cele privind controlul integrităţii patrimoniale; 
- cunoaşterea importanţei documentelor economice în cadrul agentului 
economic, a metodelor de evaluare patrimonialã şi importanţa reevaluării; 
- sistematizarea şi generalizarea informaţiilor economice cu ajutorul bilanţului 
contabil; 
- cunoaşterea medodelor de analiză finaciară folosite la nivelul unei exploataţii 
piscicole 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Contabilitatea, componentă principală a sistemului 
informaţional economic 
Obiectul contabilităţii 
Concepţii şi teorii referitoare la obiectul contabilităţii 
Prezentarea sintetică a activelor şi pasivelor patrimoniale 
Caracterizarea principalelor active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatele – obiect de studiu al 
contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate 
Documentarea operaţiilor contabile – procedeu al metodei 
contabilităţii 
Metoda contabilităţii 
Conţinutul noţiunii de metodă 
Prezentarea imaginii fidele – obiectiv principal al contabilităţii 
Principiile contabilităţii 
Procedeele şi instrumentele contabilităţii 
Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor economice 
Analiza financiară a activităţii exploataţiilor zootehnice  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
4 prelegeri 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14  
Registrele și documentele contabile 
Documentarea operaţiilor contabile – procedeu al metodei 
contabilităţii 
Obiectul contabilităţii – caracterizarea principalelor elemente de 
active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatul exerciţiului – obiect de 
studiu al contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate – aplicaţii practice 
Metoda contabilităţii; contul – prodedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 

 
 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari  laborator 
 
2 lucrare laborator 
3 lucrari laborator 
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Analiza financiară a activităţii în piscicultură și acvacultură 
- analiza producţiei totale şi a costului de producţie 
- analiza cheltuielilor cu furajele, analiza profitabilităţii 

Studiu de caz  
 
 

2 lucrari laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. E. EPURAN, V. BĂBĂIŢĂ, Bazele contabilităţii, Editura de de Vest, Timişoara, 1993 
2. MATIŞ D, ŞI COLAB.: Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005 
3. OPREAN I., SI COLAB. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România, Ediţia a IV a, Editura Intelcredo Deva, 2001 
4. OPREA C.,M. RISTEA: Bazele contabilităţii- ediţie revizuită şi adăugită, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004 
5. RISTEA M, Noul sistem contabil din România, Editura Cartimpex, Bucureşti, 1994 
6. Legea  contabilitatii nr. 82/1991 actualizata/ republicata 
Bibliografie Facultativă: 

1. M. CAPRON, Contabilitatea în perspectivă, traducere de Sorin Niculae, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 
2. C.G. DEMETRESCU, L. POSSLER, V. VOICA, V. PRICHIŢĂ, Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova, 1979 
3. MINISTERUL FINANŢELOR, Sistemul contabil al agenţilor economici, Bucureşti, 1994 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul piscicol, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Obiectul contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate 
Documentarea operaţiilor contabile – 
procedeu al metodei contabilităţii 
Metoda contabilităţii 
Principiile contabilităţii 
Procedeele şi instrumentele contabilităţii 
Contul – procedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 
Analiza financiară a activităţii 
exploataţiilor piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Caracterizarea principalelor elemente de 
active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatul 
exerciţiului – obiect de studiu al 
contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate  
Contul – prodedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 
Analiza producţiei totale, costului de 
producţie, cheltuielilor cu furajele şi  
analiza profitabilităţii 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea 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 
12.09.2020 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

Şef lucr. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040213  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II – Ştiinţe tehnologice - Zootehnie 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Pisicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Tehnologia produselor animale 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 

2.4. Anul de studiu 
IV 

2.5. Semestrul 
I 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DS 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, Fiziologie, Biochimie, Bovine, Ovine, Suine, Păsări 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la caracteristicile produselor animale în vederea 

valorificării acestora. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii pot adresa întrebări  referitoare la 
conţinutul expunerii. Disciplina Disciplina universitară impune respectarea orei de 
incepere si terminare a cursului. 

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 Îndrumatorul de Lucrari practice.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala 3 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru  75 
3.9. Numărul de credite4   3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina de Tehnologia produselor animale 
Sa inteleaga tehnologia de prelucrare şi valorificare a animalelor şi produselor animale. 
Sa stabilească parametrii calitativi ai produselor animale şi să încadreze produsele finite în parametrii  ceruţi de 
normativele oficiale în vigoare. 
Sa cunoasca  principiile de bază în cazul recepţionării animalelor de fermă şi de valorificare a acestora. 
Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile de procesare a animalelor de fermă şi de obţinere a diferitelor produse 
animale. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa demonstreze capacitatea  de implementare  a tehnologilor de prelucrare şi valorificare a animalelor şi 

produselor animale. 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea  profesională în domeniul procesării animalelor 
Sa participe la activitatile de cercetare in  producţie şi laboratoarele de cercetare ale disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la procesarea şi valorificarea animalelor 
de fermă 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga tehnologia prelucrarii animalelor. 
Sa poata interpreta datele obţinute în urma examenulzi de laborator 
Sa cunoasca  factorii care influenţează calitatea produselor obţinute în urma 
prelucrării produselor animale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
Importanţa trofico-biologică a cărnii pentru om. 
Animalele de măcelărie și tehnologia aprecierii lor. 
Factorii care influențează calitatea și cantitatea cărnii 
înainte de tăiere. Abatoarele și anexele lor. 
Tehnologia generală de tăiere a animalelor şi tăierea pe 
specii. Controlul și marcarea cărnii. 
Tranşarea comercială a cărnii a animalelor abatorizate 
(pe specii). Compoziţia chimică şi microflora cărnii.  
Transformările normale şi anormale care se produc în 
carne după sacrificarea animalelor. Prelucrarea şi 
controlul calităţii grăsimilor animale. 
Tehnologia conservării cărnii. Obţinerea 
semiconservelor şi conservelor din carne 
Tehnologia preparatelor din carne cu membrane şi fără 
membrane.  
Importanţa consumului de lapte şi valorificarea lui. 
Sursele producţiei de lapte.Compoziţia chimică a 
laptelui. Proprietăţile  organoleptice şi fizice şi 
tehnologice ale laptelui.  
Dezvoltarea microorganismelor în lapte, după mulgere. 
Microorganismele din lapte. 
Tehnologia de obţinere a laptelui de consum pasteurizat 
şi a produselor lactate acide. Defectele laptelui de 
consum şi a produselor lactate acide. 
Tehnologia obţinerii smântânii de consum şi defectele 
smântânii. 
Tehnologia obţinerii brânzei telemea şi a caşului, 
brânzeturilor frământate, defectele brânzeturilor. 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegeri 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
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Tehnologia unor produse lactate specifice de stână, de 
ferme şi industrializate. Valorificarea suproduselor din 
industria laptelui 
Importanţa economică şi trofico-biologică a ouălor 
pentru consum şi valorificarea acesteia. Contorlul 
calităţii ouălor de consum şi tehnologia conservării şi 
prelucrării ouălor. 
Controlul calităţii mierii. Substanţele reziduale nocive 
din produsele animaliere 

Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Reguli de comportare, norme de organizare și protecția 
muncii în laboratorul de Tehnologia și Industrializarea 
Produselor Animaliere. Analize generale pentru 
stabilirea calității produselor de origine animală: 
Determinarea umidității și a substanței uscate  
Analize generale pentru stabilirea calității cărnii: 
Determinarea găsimilor. Determinarea substanțelor 
azotoase. Determinarea substanțelor minerale – cenușa. 
Examen organoleptic a cărnii pe specii. Aprecierea stării 
de prospeţime a cărnii pe produsul ca atare şi pe 
extractul apos de carne. Aprecierea calităţii grăsimilor. 
Aprecierea calităţii preparatelor de carne. Examen 
organoleptic a preparatelor din carne.  Examen fizico-
chimic pentru preparatele din carne. Aprecierea calităţii 
conservelor şi semiconservelor din carne. 
Aprecierea calităţii  laptelui după caractere 
organoleptice şi determinări fizico-chimice: 
determinarea procentului de grăsime, a densităţii laptelui 
şi a titrului proteic. 
Examenul fizico-chimic al laptelui: grad de impurificare, 
determinarea acidităţii, metode rapide pentru aciditate; 
controlul pasteurizări laptelui. 
Aprecierea încărcăturii bacteriene a laptelui prin metode 
directe şi indirecte. Aprecierea calitaţii igienice a 
laptelui şi determinarea substanţelor conservante din 
lapte. 
Aprecierea calităţii produselor lactate acide organoleptic 
şi fizico-chimic. 
Aprecierea calităţii smântânii de consum: organoleptic şi 
fizico-chimic. 
Aprecierea calităţii brânzeturilor organoleptic şi fizico-
chimic. 
Aprecierea calităţii  ouălor de consum şi a mierii: 
examen organoleptic şi fizico-chimic. 
Verificarea cunoștințelor. 

 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 

 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
 
 
2 Lucrări laborator 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 
 
1 Lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. IURCA IONEL – Notiţe de curs. 
2. IURCĂ, I. (1994)  - Curs de Tehnologia industrializării produselor animale. Tipo Agronomia,  
    Cluj - Napoca. 
3. IURCĂ, I. (1994)  - Tehnologia industrializării produselor animale. Lucrări practice şi activităţi de     
    producţie. Tipo Agronomia, Cluj - Napoca. 
4. IURCĂ, I. (1996) – Curs de Tehnologia prelucrării şi valorificării laptelui .Tipo Agronomia, Cluj-Napoca 
5. IURCĂ, I. (1998) - Laptele şi produsele lactate. Ed. I.C.P.I.A.F. , Cluj - Napoca. 
6. IURCA, I. (1998)  - Carnea şi produsele din carne. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
7. IURCĂ, I., CAMELIA RĂDUCU (2000) - Ghid practic de tehnologia laptelui şi a produselor lactate. 
    Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
8. IURCA, I. (2001)  - Ghid practic de tehnologia cărnii şi a produselor din carne. Ed. I.C.P.I.A.F.,  
   Cluj - Napoca. 
9. IURCĂ, I., CAMELIA RĂDUCU (2005) - Tehnologiea industrializării produselor animale.   
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    AcademicPres. Cluj - Napoca. 
10. IURCA I, M. (2013) – Procesarea animalelor şi clasificaea carcaselor conform cerinţelor U.E. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. BANU, C., şi col. (1985) - Îndrumător în tehnologia produselor din carne. Ed. Tehnică, Bucureşti. 
2. MOŢOC, D., şi col. (1987) - Biochimia produselor alimentare. Ed. Tehnică,   Bucureşti. 
3. STĂNESCU V. C. LASLO (1997) – Tehnologia produselor animaliere. Lucrări practice şi activităţi de producţie. Tipo Agronomia, Cluj-
Napoca 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul tehnologiei industrializării produselor animale, identificării unor căi 
de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări de Asociaţia 
Crescătorilor de Animale din România şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Importanţa trofico-biologică a cărnii 
pentru om. Animalele de măcelărie și 
tehnologia aprecierii lor. Tehnologia 
generală de tăiere a animalelor şi 
tăierea pe specii. Controlul și 
marcarea cărnii. 
Compoziţia chimică şi microflora 
cărnii. Prelucrarea şi controlul calităţii 
grăsimilor animale. Tehnologia 
conservării cărnii. Obţinerea 
semiconservelor şi conservelor din 
carne. Tehnologia preparatelor din 
carne cu membrane şi fără membrane.  
Importanţa consumului de lapte şi 
valorificarea lui. Sursele producţiei de 
lapte. Compoziţia chimică a laptelui.  
Microorganismele din lapte. 
Tehnologia de obţinere a laptelui de 
consum pasteurizat şi a produselor 
lactate acide. Tehnologia obţinerii 
smântânii de consum şi defectele 
smântânii.Tehnologia obţinerii 
brânzei telemea şi a caşului, 
brânzeturilor frământate, defectele 
brânzeturilor. Importanţa economică 
şi trofico-biologică a ouălor pentru 
consum şi valorificarea acesteia. 
Contorlul calităţii ouălor de consum şi 
tehnologia conservării şi prelucrării 
ouălor. Controlul calităţii mierii. 
Substanţele reziduale nocive din 
produsele animaliere 

Examen scris 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Analiza fizico/chimica a 
componentilor din carne 
Aprecierea calităţii cărnii sub raportul 
stării de prospeţime pe produsul ca 
atare şi pe extractul apos de carne. 
Aprecierea grăsimilor animale, a 
preparatelor din carne, a conservelor 

Colocviu  30% 



 

 5 

şi semiconservelor din carne. 
Aprecierea calităţii laptelui din punct 
de vedere al integrităţii şi a calităţii 
igienice. Analiza fizico/chimica a 
componentilor din lapte 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere 
la verificările pe parcurs este condiţie 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 

Septembrie 2020 

Titular curs 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 

Data avizării în 

departament 

....................... 

 

Director de departament 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302080318 

 

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 Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

CHINOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare V 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DU/
DS 

Obligativitate3 D 
Fac 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie şi Fiziologie, Reproducţie, Alimentaţie, Genetică, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursul este interactiv. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 
adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp  
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   
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru 25 
3.9. Numărul de credite4 1 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te
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e 

pr
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Cunoaşterea principalelor rase canine, înmulţirea şi hrănirea lor; întreţinerea, elemente de dresaj 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei câinelui în viaţa omului 

Autoperfecţionarea profesională continuă. 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Cursul de Chinologie are drept scop însuşirea de către studenţi a biologiei 
raselor canine şi a tehnologiilor de creştere şi înmulţire.  
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Stăpânirea  proceselor de selecţie şi ameliorare a materialului biologic, precum 
şi arbitrarea materialului biologic din expoziţii şi alte manifestări chinologice. 
Cunoştinţe teoretice şi practice de dresaj şi psihologie animală. 
 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Originea şi domesticirea câinelui.  
Anatomia şi fiziologia câinelui 
Reproducţia la câine 
Alimentaţia câinelui 
Pielea, părul şi culorile la câine.  
Tipuri morfologice şi constituţionale 
Recunoaşterea principalelor rase de câini 
Comportamentul şi psihologia la câine 
Întreţinerea şi îngrijirea câinilor 
Selecţia şi ameliorarea câinilor 
Dresajul. Educaţia. Predresajul şi dresajul de disciplinare 
Expoziţii canine. Pregătirea câinilor pentru expoziţii. 
Principalele boli şi măsuri de prevenire şi combatere a 
acestora 
 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
2 prelegeri 
1 prelegere 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –   
 

 
 
 

 
 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Bud Ioan, Elena Cristea, Fl. Spădaru ( 1993 ) – Totul despre câine. Editura Promedia Cluj-Napoca         
2. Bud Ioan şi col. ( 1998 ) – Mic tratat de chinologie. Editura Promedia Plus Cluj-Napoca 
3. Bud I. şi colab. (2003) – Omul şi animalele de companie. Editura Academic Press Cluj-Napoca 
4. Bud I. şi col. (2013) – Animale de blană şi de companie. Ed. Ceres, Bucureşti. 
5. Kolb E. (1981) – Despre viaţa şi comportamentul animalelor domestice. Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Dinu I. (1996) – Animalele şi omenirea. Ed. Tehnică agricolă, Bucureşti. 
2. Mireşan V. (2001) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniu,  identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a 
predarii si a continutului cursurilor, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Însuşirea de către studenţi a 
principalelor rase canine, înmulţirea şi 
hrănirea lor; întreţinerea, elemente de 
psihologie şi educarea acestora 

Întocmire şi susţinere referate 
Test scris 

În funcţie de situaţie, metodele 
de evaluare vor fi on-line 

 

30 % 
70 % 
 

10.5. Seminar/Laborator     
10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri 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 
Sept. 2020 

Titular curs 
Conf.dr.Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 

Data avizării în 
departament 
....................... 

 
Director de departament 

                                                   Prof.dr. Camelia Răducu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. din    
 
 
 

1. Date despre program 

Formular USAMV 0302020101 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Ştiinţe Fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1)

 Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei GENETICĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Viorica Coşier 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Prof.dr. Viorica Coşier 

 
2.4. Anul de studiu 

 
II 

 
2.5. Semestru 

 
I 2.6. Tipul de 

evaluare 

 
Sumativa 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2

 DF 

Obligativitate3
 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 20 
3.4.6. Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 69  
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4

 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Biologie celulară,  Matematică şi Statistică 

 
4.2. de competenţe 

Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale Biologiei celulare, Embriologiei precum şi ale 
Matematicii şi Statisticii pentru înţelegerea şi dirijarea proceselor biologice la organismele 
acvatice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul  este  prezentat  prin  comunicare  interactiva,  bazata  pe  instrumente  TIC. 
Studenţii au obligaţia de a respecta orarul destinat cursului. 

 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice sunt obligatorii şi condiţionează participarea la examen. Fiecare 
student desfăşoară activităţi individuale şi de grup prin rezolvarea unor probleme 
şi teste puse la dispoziţie la sfârşitul fiecărei lucrări practice,  



6. Competenţe specifice acumulate 
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 • Utilizarea fundamentelor teoretice ale geneticii în scopul aplicării lor în ameliorarea populaţiilor de pesti. 
• Abilitatea de a utiliza teorii şi instrumente specifice geneticii în arii conexe de interes. 
• Cunoasterea, explicarea şi interpretarea mecanismelor de transmitere ereditară a caracterelor de la  o 

generaţie la alta prin diferite interacţiuni genice, determinismul genetic al sexelor şi ereditatea caracterelor 
legate de sex. 

• Descrierea   fundamentelor ştiinţifice ale procesului de ameliorare a organismelor acvatice prin selecţie, 
migraţie şi consangvinizare. 

• Descrierea principiilor de estimare a parametrilor genetici ai caracterelor cantitative şi utilizarea lor  în 
programele şi planurile de ameliorare ale populaţiilor de peşti. 

• Expertiză în serviciile de consultanţă genetică în domeniul pisciculturii şi acvaculturii. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

• Abilităţi de lucru în echipă 
• Abilităţi de rezolvare a unor probleme şi de luare a deciziilor optime în activitatea de ameliorare în funcţie de 

parametrii genetici estimaţi. 
• Iniţiativă în  rezolvarea problemelor din domeniul Geneticii populaţionale şi cantitative, inclusiv în activităţi 

ştiinţifice privind  ameliorarea  speciilor acvacole, în tehnologiile de creştere ale acestora 
• Deschidere către dezvoltarea personală şi profesională prin învăţarea pe tot parcursul vieţii.. 

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

 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Însuşirea aspectelor teoretice şi practice referitoare la ereditatea şi variabilitatea 
organismelor vii, asigurând suportul ştiinţific pentru disciplinele de specialitate 
în general şi pentru Ameliorarea speciilor acvacole în special. Înţelegerea, 
analizarea şi utilizarea bazelor geneticii populaţionale şi cantitative în selecţia şi 
ameliorarea genetică a populaţiilor de peşti. 

 
 
 
 
 

7.2. Obiectivele specifice 

Să descrie şi să explice structura, organizarea şi funcţionarea  materialului 
genetic şi să deducă modelul de transmitere al unei însuşiri calitative şi 
cantitative în schemele de hibridare, în funcţie de aşezarea genelor pe 
cromozomi şi de interacţiunile dintre acestea. Să determine şi să diferenţieze 
probabilităţile de moştenire a alelelor în diferite tipuri de încrucişări. Să 
diferenţieze genele, cromozomii, genotipul şi fenotipul şi relaţiile dintre acestea. 
Să descrie mecanismele de manipulare a cromozomilor la peşti: ginogeneza 
indusă, androgeneza indusă şi poliploidia indusă si metodologii de transfer a 
genelor la peşti. (transgeneza). Definirea şi descrierea conceptelor semnificative 
din Genetica populaţiilor si a celor din Genetica cantitativa, precum: echilibrul 
genetic, selecţia, migraţia, mutaţia, deriva genetică, încrucişarea dirijată, 
heritabilitatea, repetabilitatea si corelatiile dintre caracterele cantitative. 

8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 28 

I. Genetica fundamentală: 
- Genetica, baza ameliorãrii organismelor acvatice: Cromozomii,  cariotipul şi 

evoluţia lui la peşti 
- Diviziunile celulare:  mitoza şi meioza 

Genetica moleculară 
- Structura  primară  şi  secundară  a  ADN,  replicarea  ADN,  denaturarea  şi 

renaturarea ADN 
- Acizii ribonucleici. Structura genelor la procariote şi eucariote 
- Codul genetic, transcripţia, translaţia şi sinteza proteinelor 

Genetica sexelor 
- Determinismul genetic al sexelor 
- Ereditatea caracterelor legate de sex 

Manipulări genetice la peşti 
- Manipularea cromozomilor la peşti: ginogeneza indusă, androgeneza indusă 

şi poliploidia indusă. Controlul sexului, obţinerea de noi genotipuri viabile 
- Transferul de gene la peşti (transgeneza) 
II. Genetica populaţiilor: 
- Structura genetică a populaţiei: definiţie,  mod de exprimare, procedee de 

calcul în diferite situaţii de interacţiuni dintre gene 
- Echilibrul genetic al populaţiilor: definiţie, condiţii, legea Hardy-Weinberg şi 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 
 

Prelegere 

Prelegere 

 
Prelegere 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

3 prelegeri 
 
 
 

1 prelegere 
 
 

2 prelegeri 
 
 
 

2 prelegeri 



 

metode de testare a echilibrului genetic 
- Procesele sistematice care modifică structura genetică a  populaţiilor: 

migraţia, mutaţia şi selecţia 
III. Genetica caracterelor cantitative: 

- Caractere cantitative: definiţie, clasificare şi proprietăţi. Valoarea fenotipică 
şi componentele sale cauzale. Varianţa şi covarianţa fenotipică şi 
componentele lor observaţionale şi cauzale 

- Heritabilitatea  caracterelor  cantitative:  definiţii,  semnificaţie,  proprietăţi, 
metode de calcul şi utilizare 

- Repetabilitatea caracterelor cantitative: definiţii, semnificaţie, proprietăţi; 
metode de calcul şi utilizare 

- Corelaţiile dintre caracterele cantitative: clasificare, definiţii, cauze, 
proprietăţi, metode de estimare şi utilizare 

 
 
 
 
 

Prelegere 

 
 
 
 
 

4 prelegeri 

 
8.2. LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28 

I. Genetica fundamentală: 
- Transmiterea caracterelor determinate de gene autozomale: Interacţiunile 

genelor alele: (dominanţa completă, dominanţa incompletă, codominanţa, 
supradominanţa şi genele letale) 

- Transmiterea  caracterelor  determinate  de  gene  autozomale:  Interacţiunile 
genelor nealele: (complementaritatea, epistazia şi polimeria aditivă) 

- Transmiterea caracterelor determinate de gene situate pe acelaşi cromozom: 
Linkage-ul şi crossingoverul 

- Transmiterea caracterelor legate de sex  (sex-linkate), la peşti 
II. Genetica populaţiilor: 
- Calculul frecvenţei genelor  în: dominanţa incompletă, dominanţa completă, 

polialelism  
- Calculul frecvenţei genelor în cazul migraţiei şi interpretarea rezultatelor 
- Calculul frecvenţei genelor în cazul selecţiei şi interpretarea rezultatelor 
III.Genetica caracterelor cantitative: 
- Calculul statisticilor la nivel de probă şi testul Student 
- Analiza de varianţă şi covarianţă 
- Calculul heritabilităţii prin metoda corelaţiei intraclasă şi metoda regresiei 
- Calculul repetabilităţii prin metoda corelaţiei intraclasă şi metoda regresiei 
- Calculul corelaţiilor fenotipice, genetice şi de mediu prin metoda corelaţiei 

intraclasă 

 
 
 
Demonstraţie 
practică şi rezolvare 
probleme 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi rezolvare 
probleme 
 
Demonstraţie 
practică şi rezolvare 
probleme 

 
 
 
5 lucrări 
laborator 
 
 
 
 
 
 
 
4 lucrări 
laborator 
 
 
5 lucrări 
laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Vlaic, A., (2007) – Genetica peştilor. Editura Risoprint, Cluj Napoca; 
2. Cosier V. (2015) -  Genetică animală (Genetică fundamentală), Manual didactic Semestrul I, Ed. AcademicPres, 

Cluj-Napoca 
3. Cosier V. (2015) -  Genetică animală (Genetică populațională și cantitativă), Manual didactic - semestrul II, Ed. 

Academic Pres, Cluj-Napoca 
4. Coşier Viorica (2007) – Inginerie genetică. Ed. Risoprint Cluj-Napoca; 
5. Coşier Viorica, A. Vlaic (2016) – Abordarea practică a problemelor de genetică animală. Ed. a II-a, Risoprint Cluj- 

Napoca. 
Bibliografie Facultativă: 

1. FALCONER, D. S. & MACKAY TFC (1996). Introduction to Quantitative Genetics. Fourth edition; 
2. LERNER, I. MICHAEL & DONALD, H. P. (1966.) Modern developments in animal breeding. London, Academic 

Press. 294 p; 
3. BENCSIK, I. (2005) – Genetica generală. Ed. Mirton, Timişoara; 
4. BEAUMONT,  A.R.,  K.  HOARE  (2003)  –  Biotechnology  and  Genetics  in  Fisheries  and  Aquaculture.  Ed. 

Blackwell Publishing. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Pentru îmbunătăţirea continuă a predării şi a conţinutului cursului, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele 
didactice participă la reuniunile anuale ale Societăţii Române de Zootehnie, la Simpozioanele anuale organizate de 
facultăţile de profil din consorţiul USAMV-urilor, unde se întâlnesc cu  fermierii şi procesatorii din domeniu,  fiind 



 

 
 

10. Evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
11 Septembrie 2020 

Titular curs 
Prof. dr. Viorica Coşier 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. dr . Viorica Coşier 

 

Data avizării în 
departament 

....................... 

 
Director de departament 

Sef. Lucr Dr. Constantinescu Radu 

dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă ale geneticii şi ameliorării animalelor în context naţional şi internaţional. 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Participarea la curs 
Cunoaşterea tematicii prezentate la curs 

Examen 
oral 

60% 

10.5. Seminar/Laborator Cunoaşterea la 
lucrările de laborator 

Examene practice la sfârşitul 
capitolului (3) 
 

40% 
        

 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studentul este familiarizat cu conţinutul tematic al disciplinei insă informaţia este prezentată sumar. Formulează 
rationamente, insă uneori incomplete şi aduce argumente puţin relevante şi de fond.Formulează concluziile care nu sunt 
intotdeauna concise şi clare; Cunoaşte terminologia de specialitate la nivel acceptabil. Obţinerea notei de promovare la 
colocviu  şi validarea rezultatelor lucrărilor practice sunt condiţii obligatorii pentru participarea la examen. 
 


	0302020102_Amenajari si constructii in acvacultura_II_s2_PISC_20-21
	0302020104 Fiziologia organismelor acvatice 2  2020-2021 sem II
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură și Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	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 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302020105 Hidrobiologie  2020-2021
	Nr. din
	6. Competenţe specifice acumulate
	8. Conţinuturi
	9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

	0302020106_Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice_II_s1_PISC_20-21
	0302020107_Microbiologie_II_PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	Stiinte fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Biotehnologii
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	 Piscicultură și acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	7
	3.4.4.Tutoriala
	0
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302020108 Chimia apei si solului -  2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si Biotehnologii
	I: Științe fudamentale- Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licența
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultura
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	12
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302020109 Ameliorare_Piscicultura_2020_2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale – biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	8
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302020110_Reproductia organismelor acvatice II_Pisci 2020
	Nr.__________din _________                                                     Formular USAMV 0302020110
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	7
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302020111_Nutritia si alimentatia organismelor acvatice_II_ Pisc. 2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302020111
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ din Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe Tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţǎ
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Pisciculturǎ şi acvaculturǎ
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6. laborator
	28
	3.7. proiect
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	12
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	6
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	7
	3.4.4.Tutoriala
	3
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	30
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302020215_Topografie_si_cartografie_2_Pisc.2020
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302030101 igiena piscicolă P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	26
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	16
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	9
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	4
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302030102_ACVACULTURA SPECIALA 1_III_PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030102
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	25
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	5
	3.7. Total ore studiu individual
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0302030103_ACVACULTURA SPECIALA 2_III_PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	    4


	0302030104_Materii prime de origine  animala_III_PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă 
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	    5


	0302030105_ Ihtioplatologie_ III _PISC. 2020
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030105
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Siinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	PISCICULTURĂ
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	 20
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	14
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	94
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0302030106 _Salmonicultura_ III_PISC.2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030106
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302030107_CIPRINICULTURA_III_PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	56
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	14
	3.4.6. Alte activităţi 
	4
	3.7. Total ore studiu individual
	3.8. Total ore pe semestru
	175
	3.9. Numărul de credite4
	    7

	Metode şi mijloace de recoltare şi transport a                 producţiei piscicole. Factori limitativi în creşterea peştilor

	0302030108_ Sturionicultura_III_PISC 2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030108
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302030109_Acvaristica_III_PISC_ 2020-2021 (1) (2)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030109
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302030110_Bioetica_III_Piscicultură 2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030110
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II - Ştiinţe Tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6. Specializarea/Programul de studii

	Piscicultură și acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6. laborator  
	-
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	18
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	13
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	9
	3.4.4.Tutoriala
	5
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	47
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0302030212 Rezervatii naturale 2020-2021 sem I
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030212
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură 
	1.7. Forma de învăţământ

	ZI
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	15
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	5
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302030315_ANIMALE COMPANIE- Facultativ_III_ PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030315
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	-
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	8
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	5
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	3.4.5.Examinări
	4
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	22
	3.8. Total ore pe semestru
	50
	3.9. Numărul de credite4
	2


	0302040101 _Procesarea productiilor din acvacultura_IV_PISC
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II – Ştiinţe tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Pisicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	29
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	20
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	119
	3.8. Total ore pe semestru
	175
	3.9. Numărul de credite4
	7


	0302040102_Culturi acvatice superintensive_IV_PISCI 2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040102
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302040103_Unelte si tehnci de pescuit_IV_PISC 2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040103
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302040104  AN IV Igiena Piscicolă
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	26
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	16
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	9
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	4
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302040105 Zooeconomie_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040105
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5
	sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020


	0302040106_Exploatarea fondului pisciol din bazinele naturale_IV_PISC.  2020-2021
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040106
	FIŞA DISCIPLINEI

	0302040107 Management_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	12
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	11
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302040109 Pescuit sportiv si agrement 2020-2021 sem II
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură 
	1.7. Forma de învăţământ

	ZI
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	20
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	6
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	72
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302040110 Marketing_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040110
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	47
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0302040111 Contabilitate analiza financiara_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040111
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	15
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	72
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302040213_Teh. ind. prod.anim._IV_Pisc_optinoal_ sem I
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040213
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II – Ştiinţe tehnologice - Zootehnie
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Pisicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	3
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	33
	3.8. Total ore pe semestru
	 75
	3.9. Numărul de credite4
	  3


	0302080318_CHINOLOGIE-Facultativ_IV_ PISC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302080318
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	Distribuţia fondului de timp
	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 
	3.7. Total ore studiu individual
	3.8. Total ore pe semestru
	25
	3.9. Numărul de credite4
	1


	0310020101 GENETICA  Piscicultura 2020_2021
	Nr. din
	6. Competenţe specifice acumulate
	8. Conţinuturi
	8.2. LUCRĂRI PRACTICE Număr de ore – 28
	9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor


