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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010101 

 

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) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

BAZELE FIZIOLOGICE ALE PRODUCŢIILOR LA ANIMALELE DE 
FERMĂ ŞI A ORGANISMELOR ACVATICE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Constantinescu Radu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf.dr. Constantinescu Radu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă  

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 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 15 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- Aplicarea cunoştiinţelor teoretice la acţiunea hormonilor asupra funcţionării aparatelor şi sistemelor din 
organsimele mamiferelor; 
- Asigurarea serviciilor în domeniul acţiunii sistemului nervos central şi periferic asupra funcţiilor fiziologice 
de către acestea; 
- 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 
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- 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 
Actualităţi şi persepctive în fiziologia producţiilor la animalele de fermă şi 
organismele acvatice 
 
Particularităţile digestiei la rumegătoarele mari şi mici în funcţie de direcţiile 
de exploatare – carne – lapte; lână – pielicele. 
 
Specificul digestiei la suine şi păsări – particularităţile acesteia pe direcţii de 
producţie. 
 
Bazele morfofiziologice ale procesului de creştere la bovine şi ovine pe 
direcţia producţiei de carne. 
 
Bazele morfofiziologice ale procesului de creştere la suine şi păsări pe direcţia 
producţie de carne. 
 
Fiziologia glandei mamare:  dezvoltarea glandei mamare; mecanismele de 
reglare a morfogenezei. 
 
Factorii care influenţează întensitatea proceselor secretorii din glanda mamară 
şi producţia de lapte. 
 
Activitatea motorie a glandei mamare şi reglarea neurohormonală a secreţiei şi 
ejecţiei laptelui. 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 
 
 
 
 

Prelegere 

 
 
 
 

Observaţii 
 

1prelegere 
 
 
2prelegeri  
 
 
1prelegere 
 
 
 
2prelegeri 
 
 

2prelegeri 

 

1prelegere 
 
 
1prelegere 
 
 
 
1prelegere 
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Particularităţile morfofiziologice ale aparatului reproducător la păsări şi 
fiziologia producţiei de ouă. 
 
Fiziologia producţie de lână şi pielicele. 
 
Fiziologia creşterii la organismele acvatice. 

 
 

Prelegere 

 

 
1prelegere 
 
1prelegere 
 
1prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Particularităţi anatomice şi structuri histologice ale aparatului digestiv pe 
specii şi vârstă la animale şi organisme acvatice.  
 
Identificarea componenţilor chimici ai salivei în funcţie de structuri 
furajere; înregistrări grafice a masticaţiei în funcţie de mărimea 
particulelor de furaje. 
 
Recoltarea conţinutului gastric şi a celui rumenal; examenul organoleptic 
şi chimic a acestora în funcţie de specie şi vârstă. 
 
Identificarea genurilor şi a speciilor de simbionţi rumenali; evoluţia 
microecosistemului rumenal în funcţie de vârstă şi specie şi de furajul 
administrat. Determinarea formării de gaze în rumen. 
 
Studiul histologic a unităţilor morfofuncţionale a ţesuturilor din muşchi 
somatici. Evoluţia structurii histologice a ţesuturilor în funcţie de vârstă şi 
specie. Aspecte comparative ale structurii histologice a ţesuturilor în 
funcţie de orientările în direcţia producţiei de carne. Aprecierea 
marmorării şi perselării cărnii în funcţie de starea de îngrăşare. 
 
Structura morfofiziologică a glandei mamare. Efectul unor hormoni asupra 
ţesutului mamar izolat. Lactograma ca experesie a sănătăţii glandei 
mamare; metode de depistare a mamitei. 
 
Examenul histologic al dezvoltării foliculilor piloşi în funcţie de vârstă, 
sex, anotimp, alimentaţie. 
 
Structura anatomohistologică a evoluţiei aparatului genital la galinacee şi 
palmipede cu influenţă asupra producţiei şi calităţii ouălor. 

 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie 
practică şi 
activitate 
individuală 

 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
2 lucrări laborator 
 
 
 
 
1 lucrare laborator 
 
 
1 lucrare laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Akers R. (2002) – Lactation and the Mammary gland. Iowa State Press. 
2. Constantin N. şi col. ( 1998)  –  Fiziologia   animalelor domestice. Ed. Coral Sanivet, Bucureşti. 
3. Miclea Mihai, Vioara Mireşan, Miclăuş Viorel (1998)  -   Anatomie,Histologie, Embriologie . Ed. Genesis, Cluj – 

Napoca. 
4. Miclea V. şi colab. (1997) – Biologia reproducţiei animalelor de fermă. Cluj-Napoca. 
5. Mireşan Vioara (1997) – Anatomia şi fiziologia animalelor domestice. Ed. ``Genesis`` Cluj-Napoca, 308 pag.; 
6. Mireşan Vioara (1997) – Anatomie, histologie, embriologie. Curs Tipo Agronomia, 398 pag.; 
7. Mireşan Vioara (2001) – Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţie. Ed. AcademicPres, Cluj – 

Napoca, pag. 246. 
8. Mireşan Vioara, (2004) – Anatomie, Histologie, Embriologie. Ed. Risoprint Cluj-Napoca, pag. 392. 
9. Mireşan Vioara, Adel Ersek, Maria Camelia Răducu (2003) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. Risoprint Cluj-

Napoca, pag. 380. 
10. Mireşan Vioara, Eugen Mireşan (1997) – Producerea cărnii de tineret ovin. Ed. ``Genesis`` Cluj-Napoca, 203 pag.; 
11. Nicula Mărioara (2004) – Fiziologia organismelor acvatice- Fiziologia peştilor. Ed. Mirton. Timişoara 
12. Papuc Ionel, Cristina Paşca, Mireşan Vioara (2001) – Anatomie comparată şi histologie -  Aparatul cardiovascular, 

vol. I şi II, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pag. 562. 
13. Popescu Al., St. Crânganu, C-tin Spătaru, Mireşan Vioara (2001) – Aparatul de susţinere şi mişcare, Aparatul 

respirator, Aparatul digestiv. Vol I şi II. Ed. Pro-Consul International, Bucureşti. 
14. Popovici, GH. Dimitrie (1964) – Fiziologia producţiei de lapte. Ed. Agrosilvică. 
15. Sărbulescu şi col. (1987) – Tehnologia şi valorificarea produselor animale. Ed. Did. şi Ped. Bucureşti. 
16. Velea C. (1999) – Producţia, reproducţia şi ameliorarea taurinelor. Vol I şi II. Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti. 
17. Mireşan Vioara – notiţe de curs.    
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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 

 
60% 
 

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: 
2 teste pe parcurs şi 

 1 examen practic final. 

 
 
 
10% 
30% 

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 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr. Constantinescu Radu    

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Constantinescu Radu 

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

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu    

 



 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010102 

 

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 Tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii MANAGEMENTUL CREŞTERII ANIMALELOR ŞI ACVACULTURA 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Procedee optimizate de producere  a furajelor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. SIMA NICUSOR - FLAVIUS 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. SIMA NICUSOR - FLAVIUS 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

VP 

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 Agricultură generală, Botanica, Ecologia şi protecţia mediului, Biochimie, Agricultură generală, 
Producerea şi conservarea furajelor, Alimentaţie şi nutriţie animală, Management Şi Economie 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aiba capacitatea de a integra cunostintele dobândite anterior, astfel incat 
sa poată inţelege recomandarea/necesitatea aplicarii diferentiate a anumitor măsuri/inputuri 
tehnologice in tehnologia de cultura a unei specii. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăŞurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv si se bazează pe metode euristice. In cadrul 
activitatii de la cursuri studentii se vor conforma Regulamentului privind 
Activitatea Profesională a Studenţilor aflat in vigoare. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line metodele de predare se adaptează acestei situatii. 
Lucrarile practice se desfăşoară pe grupe iar activitatea in cadrul orelor presupune  
atât activitate individuala, cat si activitate in grupuri de lucru Activitatile prevazute 
a fi efectuate in cadrul acestor ore se vor derula atât in laborator, cât si pe teren, iar 
dupa caz se vor utiliza materiale şi metode specifice pentru studiul in laborator, 
respectiv pentru studiul in teren - METODELE DE LUCRU VOR FI ADAPTATE 
DISPOZITIIILOR LEGALE IN VIGOARE PRIVIND EVITAREA 
RASPANDIRII BOLILOR. Pe parcursul orelor de lucrari practice, studentii se vor 
conforma Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenţilor aflat in 
vigoare, DISPOZITIIILOR LEGALE IN VIGOARE PRIVIND EVITAREA 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 3.2. din care: curs 1 3.3.  laborator   2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 3.5. din care: curs 14 3.6. laborator   28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie Şi notiţe 70 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate Şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii Şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 133 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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RASPANDIRII BOLILOR, precum si REGULAMENTULUI  DE ORDINE 
INTERIOARA DE FUNCTIONARE AL DISCIPLINEI. În cazul activității 
didactice desfășurate on-line metodele de predare se adaptează acestei situatii. 

5.2. de desfăŞurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască  terminologia de specialitate caracteristică activităţii productiei agricole vegetale –producerii de 
furaje; 
Să înţeleagă structura si funcţionarea agroecosistemelor Şi implicit a cerinţelor ecologice ale plantelor din cadrul 
acestora; 
Să înţeleagă ratiunile aplicării unor măsuri tehnologice specifice unui anumit sistem de cultura in vederea 
obţinerii unei productii de furaje, cantitativ si calitativ corespunzătoare. 
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Să-şi dezvolte capacitatea de analiză risc-beneficiu din perspectiva financiara si de mediu în alegerea unor 
specii/hibrizi noi, respectiv a unor structuri de culturi adaptate noilor condiţii climatice; 
Să-şi dezvolte capacitatea de implementarea unor măsuri tehnologice noi în cadrul productiei agricole vegetale; 
Să-si dezvolte capacitatile: de munca in echipa, de abordare si rezolvare interdisciplinara si transdisciplinara 
a problemelor tehnologice şi organizatorice apărute. 
Să dobândească capacitatea organizatorică si decizionala privind conducerea unei exploataţii agricole mixte în 
condiţiile unei pieţe concurentiale; 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala.  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-si insuseasca cunostintele referitoare la particularităţile morfologice Şi 
fiziologice ale principalelor specii  de plante furajere anuale şi perene, precum 
Şi cerinţele ecologice si tehnologice; 
Să-şi dezvolte capacităţile de analiză şi decizie necesare conducerii unei 
tehnologii de cultură la speciile furajere; 
Dezvoltarea simţului de responsabilitate pentru mediul înconjurător Şi 
constientizarea asupra importanţei practicării unui sistem de agricultură 
durabilă; Înţelegerea caracterului multifuncţional al agriculturii. 

7.2. Obiectivele specifice Să inţeleagă interrelaţiile ce se pot stabili între particularitatile morfologice, 
biologice, fiziologice şi cerinţele ecologice, tehnologice ale speciilor furajere 
anuale şi perene; 
Să dobândească competenţe care să le permită punerea în practică a celor mai 
adecvate soluţii tehnologice în cele mai variate condiţii ecologice; 
Să cunoască fundamentele diferitelor de măsuri de management impuse de 
obţinerea diferitelor tipuri de subvenţii pentru sectorul vegetal; 
Să cunoască posibilităţile de valorificare a producţiei vegetale obţinute în 
principale agroecosisteme anuale Şi perene. 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
OBIECTUL DISCIPLINEI. Obiectivele agriculturii 
românesti in contextul PAC. Scurt istoric al activităţii de 
cercetare şi producere a furajelor. AGRICULTURA 
DURABILĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 
SUSTENABILE. Conceptele: Agricultură durabilă - 
Agricultură multifuncțională - High Nature Value 
(HNV) – Înaltă Valoare Naturală. Tipuri de teren agricol 
și sisteme HNV existente în România. 

FACTORII CE CONCURĂ LA OBTINEREA 
PRODUCTIEI FURAJERE 
Cadrul natural, fondul funciar al României şi potenţialul 
terenului agricol pretabil producţiei de furaj. Pajiştea şi 
şi producerea furajelor în contextul schimbărilor 
climatice. Cadrul organizatoric al procesului producţie 
vegetale în România. Sisteme de agricultură practicate în 
activitatea de producere a furajelor – concepte si 
obiective. 
Factori abiotici, biotici si tehnologici. Specia, 
soiul/hibridul, sămânţa factori biologici ai productiilor 
vegetale. Ciclul biogeochimic al unor elemente in natura 
– particularitati in cazul agroecosistemelor. Bilanţul N, P 
– în cadrul unei exploataţii agro-zootehnice. Cerinţe de 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Expunere interactivă; 
prezentare Power Point 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii 
 

2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
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eco-condiţionalitate şi măsuri de management în 
sistemul producerii de furaje în zonele cu handicap 
natural şi în zonele vulnerabile la nitraţi.  

SISTEME FURAJERE UTILIZATE ÎN CREŞTEREA 
BOVINELOR. Pajişti versus culturi anuale în 
producerea furajelor complementaritate sau alternativă 
în structura de culturi furajere. Sistemul bazat pe 
producţia de masa verde din pajişti. 
Multifuncţionalitatea pajiştilor. Pajişti cu Înaltă Valoare 
Naturală (HNV). Sistemul furajer porumb – iarbă. 
Sistemul furajer bazat predominant pe porumb. 

Plante furajere de tip C3 şi C4 – particularităţi 
fiziologice, tehnologice (ex. folosirea eficientă a apei - 
water use efficiency) şi fenologice – utilizări în actualele 
condiţii climatice. Amestecurile de graminee şi 
leguminoase furajere perene. Influenţa factorilor 
tehnologici – specie, soi, hibrid, sistem de fertilizare, 
fenofaza de recoltare asupra particularităţilor 
morfologice, fiziologice şi asupra compoziţiei chimice şi 
a calităţii la  graminee şi leguminoase. 
 

Cereale – posibilităţi de utilizare ca şi masă verde, siloz. 
Sortimentul de plante, particularităţi morfologice şi 
fiziologice şi influenţa factorilor tehnologici – specie, 
soi, hibrid, sistem de fertilizare, fenofaza de recoltare 
asupra compoziţiei chimice şi a calităţii diferitelor tipuri 
de furaj. 

Optimizarea structurii de culturi furajere în acord cu 
nevoile de furaj, condiţiile ecopedologice ale unei zone 
şi cerinţele de management impuse atât de Bunele 
Condiţii Agricole, şi de Mediu cât şi de Cerinţele de 
eco-condiţionalitate. 

Managementul păşunatului – corelarea cu sisteme de 
păşunat. Particularităţi morfologice, biologice, 
fiziologice şi biochimice ale plantelor consumate prin 
păşunat. 

 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Expunere interactivă; 
prezentare Power Point 
 

 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI PRACTICE 
Număr de ore – 28  

1 Aprecierea în câmp a respectării calităţii şi 
execuţiei unor lucrări tehnologice specifice 
culturilor agricole de toamnă, incluse în 
SCHEMELE DE PLATĂ ŞI MĂSURILE 
DE SPRIJIN şi în conformitate cu Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu şi cu 
Cerinţele de ecocondiţionalitate. 
 

2 Recunoasterea unor specii de plante 
furajere anuale si perene pe baza unor 
caractere morfologice în stadiile vegetativ 
şi generativ. Aprecierea calităţii pajiştilor 
permanente. Bonitarea pajiştilor.  
 

3 Cunoaşterea etapelor realizării 
AMENAJAMENTULUI PASTORAL şi 
stabilirea măsurilor de management în 
acord cu bonitatea pajiştilor şi cu măsurile 
impuse de angajamentele pentru 
SCHEMELE DE PLATĂ ŞI MĂSURILE 
DE SPRIJIN asumate de fermieri 
 

4 Alcătuire unor amestecuri de poacee si 
fabacee perene in scopul realizarii unor 

 
 
Lucrare practică în teren 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrare practică în teren 
 
 
 
 
 
Lucrare practică în teren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 lucrări practice (4h) 
 
 
 
 
 
 
 
 1 lucrare practică (2h) 
 
 
 
 
 
1 lucrare practică (2h) 
 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare practică (2h) 
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pajişti temporare cu diferite moduri de 
folosire – cosit, păşunat. Intocmirea fişei 
tehnologice a pajiştei temporare. 

 
5 Stabilirea calendarului de fertilizare a 

culturilor furajere. Calculul compoziţiei 
chimice a gunoiului de grajd la diferite 
specii de animale în N, P, K. 
Conversia diferitelor specii de animale în 
UVM. Bilanţul global al unor elemente N, 
P, C la nivelul exploataţiei. 
 

6 Proiectarea unor structuri de culturi 
furajere anuale şi perene în vederea 
asigurării necesarului de furaje suculente, 
fibroase, concentrate şi grosiere. 
Intocmirea unor fişe tehnologice. 
 

7  Prezentarea structurii bazei furajere pentru 
o exploataţie zootehnică şi analiza tehnică 
a elementelor proiectate. 

 
 
 
 
 
Lucrare de laborator 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrare de laborator  
 
 
 
 
Lucrare de laborator-Studiu 
de caz – dezbatere. 
Prezentarea rezultatelor 
studiului de caz 

 
 
 
 
 
1 lucrare practică (2h) 
 
 
 
 
 
 
 
1 lucrare practică (1h)  
 
 
 
 
1 lucrare practică (1h)  
 
 
 

 
Bibliografie Obligatorie:  

1. Barnes R., et al., 2007, Forages, The science of grassland agriculture. Vol II, 6-th edition. Blackwell Publishing. 
2. Bhatti J.S. et al., 2006, Climate change and managed ecosystems. CRC. 
3. Huyghe C., 2005, Prairies et cultures fourrageres en France-entre logiques des production et enjeux territoriaux. Editions INRA. 
4. Loustau- Vignau L. et C. Huyghe, 2008, Strategies fourrageres. Editions France Agricole. 
5. Mathieu M., 2003, Luzerne- culture, recolte, conservation utilisation. Editions France Agricole.Muntean L. S., colab., 2005 – Baz   

ecologice. Ed. Risoprint, Cluj Napoca. 
6. Muntean L. S., colab., 2010 – Fitotehnie. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
7. Puia I., si colab., 2001 – Agroecologie si ecodezvoltare. Ed. AcademicPres Cluj Napoca 
8. Rotar I., Roxana Vidican, N. Sima, 2005 – Cultura pajistilor si a plantelor furajere – Ghid practic. Ed. Risoprint Cluj Napoca 
9. Sima N., 2006 – Ecopratologie. Ed. Accent, Cluj – Napoca 
10. Sima N., 2015, Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale – Manual didactic. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
11. Sima N., 2015, Valorificarea pajiștilor permanente. Pajiști de Festuca rubra din Munții Cindrel. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
12. Sima N.,  2021-2022, note de curs. 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Berca M., 2004 – Managementul integrat al buruienilor. Ed. Ceres BucureŞti. 
2. Calvet R., şi colab., 2005 – Les pesticides dans le sol. Consequences agronomiques et environnementales. Editions France Agricole. 
3. Carlier L., si colab., 1998 – Pentru productii mai bune de furaje. Ed. Risoprint Cluj Napoca. 
4. Guş P., şi colab., (2004) – Sisteme de semănat, fertilizat Şi întreţinere a culturilor. Ed. Risoprint, Cluj Napoca. 
5. Moga I., Maria Schitea, 2005 – Tehnologii moderne de producere a seminţelor la plante furajere. Ed. Ceres BucureŞti. 

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

Conţinutul curriculei disciplinei este actualizat pe măsura apariţiei noutăţilor ştiinţifice, respectiv odată cu apariţia unor 

modificări legislative în domeniul producţiei vegetale- producerea furajelor. în acest sens se desfăşoara o activitate 

continuă de documentare şi cercetare în cadrul unor proiecte de cercetare ce prezintă, atât un caracter interdisciplinar, cât 

şi transdisciplinar. Rezultatele acestor activităţi sunt prezentate în cadrul unor manifestări Ştiinţifice naţionale Şi 

internaţionale, precum Şi în cadrul unor workshop-uri organizate la solicitarea fermierilor sau a instituţiilor interesate. 

10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Situatia actuala si perspectivele 
agriculturii pe plan mondial si in 
ROMANIA. 
Factorii ce influenteza obtinerea 
productiei vegetale. Factori abiotici, 
biotici si tehnologici. Specia, 
soiul/hibridul, sămânţa factori 
biologici ai productiilor vegetale. 
Ciclul biogeochimic al unor elemente 
in natura – particularitati in cazul 

Verificare 70% 
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agroecosistemelor. 
 
Sisteme furajere utilizate în creŞterea 
bovinelor. Sistemul bazat pe 
producţia de masa verde din pajiŞti. 
Sistemul furajer porumb – iarbă. 
Sistemul furajer bazat predominant pe 
porumb. 
Amestecurile de graminee Şi 
leguminoase furajere perene. 
Influenţa factorilor tehnologici – 
specie, soi, hibrid, sistem de 
fertilizare, fenofaza de recoltare 
asupra particularităţilor morfologice, 
fiziologice şi asupra compoziţiei 
chimice şi a calităţii la  graminee Şi 
leguminoase. 
Cereale – posibilităţi de utilizare ca şi 
masă verde, siloz. Sortimentul de 
plante, particularităţi morfologice Şi 
fiziologice şi influenţa factorilor 
tehnologici asupra compoziţiei 
chimice şi a calităţii diferitelor tipuri 
de furaj. 
Managementul păŞunatului. Sisteme 
de păŞunat. Particularităţi 
morfologice, biologice, fiziologice Şi 
biochimice ale plantelor consumate 
prin păŞunat. 

10.5. Laborator  Aprecierea calităţii pajiŞtilor 
permanente. Bonitarea pajiŞtilor.  
Alcatuire unor amestecuri de poacee 
si fabacee perene in scopul realizarii 
unor pajişti temporare cu diferite 
moduri de folosire – cosit, păşunat. 
intocmirea fişei tehnologice. 
Proiectarea unor structuri de culturi 
furajere anuale Şi perene în vederea 
asigurării necesarului de furaje 
suculente, fibroase, concentrate şi 
grosiere. Intocmirea unor fişe 
tehnologice. Prezentarea structurii 
bazei furajere pentru o exploataţie 
zootehnică şi analiza tehnică a 
elementelor proiectate. 

Prezentare studiului de caz. 30% 

10.7. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea particularităţilor biologice, a cerinţelor ecologice la speciile studiate şi a etapelor unei tehnologii cadru de 
cultură pentru speciile furajere anuale şi perene. Capacitatea de a întocmi o structură de culturi furajere în vederea 
asigurării necesarului de masă verde pentru una dintre speciile de rumegătoare. 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 2021 

 
Titular curs 

Prof. abil. dr. Nicuşor – Flavius SIMA 

 

 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. abil. dr. Nicuşor – Flavius SIMA 

 
Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof. dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0305010103 

 

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) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

SISTEME DE CREŞTERE ŞI DE PRODUCŢIE ÎN ACVACULTURĂ  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 
2.3. Titularul activităţilor de proiect Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 
2.4. Anul de studiu 

 
I 2.5. Semestrul 

 
I 2.6. Tipul de 

evaluare E 
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 
 Acvacultură 

4.2. de competenţe 
 

Masterandul trebuie să deţină cunoştinţe referitoare la tehnologiile de creştere şi reproducere a 
peştilor şi la metodologia de obţinere şi procesare a produselor acvatice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Curs interactiv între parteneri profesor-masterand. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a proiectului Activitate individuală de elaborare a proiectului conform tematicii abordate şi a 
modalităţilor de derulare a fazelor proiectului. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
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 28 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 15 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 108 
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

 Masterandul trebuie să cunoască terminologia de specialitate aferentă managementului de creştere şi exploatare a 
peştilor şi a celorlalte organisme acvatice care intră în hrana omului. 
Să fie în măsură să proiecteze obiective piscicole în toate sistemele de creştere şi exploatare 
Să stăpânească elaborarea, implementarea şi monitorizarea proceselor tehnologice specifice exploatării peştilor şi 
a altor organisme acvatice. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să fie în măsură să managerieze o exploataţie piscicolă indiferent de sistem sau nivel productiv 

Să demonstreze abilităţi pentru asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în domeniul exploatării peştilor şi 
a altor organisme acvatice 
Să fie la curent cu noile realizări în domeniul acvaculturii 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 

Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la proiectarea unei exploataţii piscicole 
şi a tehnologiilor performante la nivelul exigenţelor actuale 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 

Să cunoască condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei exploataţii piscicole 
Să fie în măsură să asigure un management performant 
Să poată implementa o tehnologie modernă la nivel de exploataţie piscicolă 
Să poată asigura servicii de consultanţă şi extensie în domeniul acvaculturii 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS  
Număr  ore- 14 
Direcţii, orientări şi perspective în domeniul acvaculturii 
pe plan mondial şi naţional 
Cele mai noi performanţe realizate în domeniul 
acvaculturii 
Posibilităţi de valorificare superioară a bazinelor 
acvatice naturale şi artificiale prin creşterea peştilor şi a 
altor organisme acvatice 
Implementarea Planului Naţional Strategic pentru 
Pescuit şi Acvacultură în conformitate cu politica 
comună de pescuit (PCP) 
Creşterea, exploatarea şi valorificarea peştilor prin 
sistemele superintensive 
Extinderea exploataţiilor sturionicole şi a altor specii în 
curs de aclimatizare în bazinele acvatice sistematice 
Creşterea peştilor în condiţii de mediu controlate şi 
recircularea apei în spaţii închise 
Posibilităţi de creştere a productivităţii în piscicultură 
prin executarea unor operaţiuni agrotehnice moderne la 
nivelul fiecărui bazin în parte 
Posibilităţi de creştere a unor specii de peşti răpitoari în 
sistemul de monocultură prin adoptarea celor mai 
moderne tehnologii 
Tendinţe şi metode de conservare a materialului seminal 
în vederea ameliorării rapide a materialului biologic 
Utilizarea vaccinurilor de ADN în vederea reducerii 
pierderilor cauzate de diferite boli 
Implementarea metodei HACCP în circuitul produselor 
acvatice 
Trasabilitatea în lanţul alimentar al organismelor 
acvatice de la recoltare la procesare şi valorificare 
Sistemul de management pentru siguranţa alimentelor de 
origine acvatică 

 
 
Prelegere  
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
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 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
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8.2. PROIECT 
Număr  de ore –  14 
Nominalizarea temelor de proiect pe sistem de 
exploataţii şi specii de organisme acvatice 
Stabilirea condiţiilor de ordin geologic, topografic, 
hidrologic şi economic necesare pentru înfiinţarea unei 
exploataţii acvacole 
Elaborarea fluxului tehnologic în funcţie de dimensiunea 
şi sistemul de exploatare a unităţilor cu profil acvatic 
Alegerea şi implementarea principalelor amenajări şi 
construcţii, în funcţie de tematica fiecărui masterand în 
parte 
Stabilirea cheltuielilor pentru proiectele de investiţii la 
unităţile nou construite sau extinderea şi modernizarea 
celor existente 
Întocmirea necesarului de furaje şi medicamente şi 
stabilirea programului şi modalităţilor de distribuire 
Echipamente şi instalaţii noi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii produselor acvatice 
Stabilirea bilanţului economic estimativ pe fiecare 
exploataţie în parte 
Finalizarea proiectelor 

 
 

Proiect 
 

Proiect 
 
 

Proiect 
 

Proiect 
 
 

Proiect 
 
 

Proiect 
 

Proiect 
 

Proiect 
 

Proiect 
 
 

 
 
1 lucrare 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
2 lucrări 
 
 
1 lucrare 
 
 
2 lucrări 
 
2 lucrări 
 
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. şi col. (2010) – Tratat de creşterea peştilor. Ed. Texte. 
3. Jurcă I. (2006) – Procesarea şi controlul calităţii produselor acvacole. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
4. Ladosi Daniela , Ladosi Ioan (2005)- Acvacultura speciala, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 
5. Man C. (2006) – Igienă piscicolă. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
6. Şteţca Gh., I. Bud, V. Vlădău (2009) – Igiena şi controlul calităţii produselor acvatice. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 

 
Bibliografie Facultativă:  

1. Baba A.I., C. Cătoi (2003) – Morfopatologie generală. ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
2. Munteanu Gabriela (2003) – Tratat de ihtiopatologie. Ed. Excelsior Art, Timişoara. 
3. Metaxa Isabelle (2003) – Asigurarea şi controlul calităţii mîn acvacultură. ed. Pax Aura Mundi, Galaţi. 
4. Nicolescu Carmen (2002) – Microbiologia apelor şi a produselor acvatice. Ed.Ccetatea de Scaun, Târgovişte. 
5. Şara A. (2007) – Alimentaţia raţională a animaleor de fermă. Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
6. Vlaic A. (2007) – genetica peştilor. Ed. Risoprint, 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, cu cele 
mai actuale teme, cadrele didactice participa la diferite întruniri anuale din cadrul simpozioanelor naţionale şi 
internaţionale în domeniul acvaculturii  unde se intalnesc cu cercetători în domeniul zootehniei şi acvaculturii precum si 
cu  fermieri şi oameni de afaceri interesaţi de acvacultura. 

 
 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Să poată implementa o tehnologie 
modernă la nivel de exploataţie 
piscicolă 
Să cunoască condiţiile necesare 
pentru înfiinţarea unei exploataţii 
piscicole 
 

Test scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
70 % 

10.5. Proiect  Aplicarea cunoştinţelor dobândite la 
disciplinele de specialitate în vederea 
întocmirii şi elaborării unui proiect cu 

Întocmirea şi susţinerea  
proiectului  

În funcţie de situaţie, metodele 

 
30% 



 

 

4 

4 

date impuse.  de evaluare vor fi on-line 
10.6. Standard minim de performanţă:  Stăpânirea la nivel acceptabil a cunoştinţelor de specialitate.  

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 2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

 
Titular proiect 

 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 0305010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ 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) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvaculturǎ 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Procedee optimizate de nutriţie animalǎ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian 
2.3. Titularul activităţilor de laborator Şef lucr.dr. Cristian-Ovidiu Coroian 
2.4. Anul de studiu I 

M 
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 Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Nutriţia şi alimentaţia organismelor acvatice, Fiziologie 
animalǎ, Producerea şi conservarea furajelor, Informaticǎ, Biochimie animalǎ. 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aibǎ cunostinţe referitoare la procedeele moderne de producere şi 
conservare a furajelor,  cerinţele nutriţionale la animalele de fermǎ şi peşti, utilizarea de noi 
resurse furajere  şi aditivi cu efecte de biostimulare în alimentaţia animalelor de fermǎ şi a 
peştilor. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, masteranzii pot adresa întrebǎri referitoare la continutul 
expunerii. Deasemenea profesorul adreseazǎ întrebǎri masteranzilor cu privire la 
tematica cursului. Disciplina universitara impune respectarea orei de începere şi 
terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitǎţi 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 masterand va desfaşura o  activitate individualǎ cu 
privire la modelele matematice şi de programare destinate optimizǎrii nutriţiei şi 
alimentaţiei animalelor pe specii, categorii de vârstǎ şi sisteme de exploatare; 
calculul necesarului de substanţe nutritive şi aditivi furajeri pentru diferite specii şi 
categorii de animale şi efectuarea unor analize chimice de mare fineţe a nutreţurilor 
şi controlul de calitate a lor. Disciplina academicǎ se impune pe toatǎ durata de 
desfǎşurare a lucrǎrilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 14 3.6. laborator 42 
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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În cazul lucrărilor practice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 
 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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Aplicarea unor metode moderne şi eficiente de preparare a unor categorii de nutreţuri şi producere a nutreţurilor 
combinate pentru diferitele specii de animale, categorii de vârstǎ şi sisteme de exploatare. 
Evaluarea efectelor unor factori antinutriţionali din furaje asupra producţiei, calitǎţii şi siguranţei alimentare a 
omului. 
Aplicarea celor mai noi tehnologii de nutriţie şi alimentaţie la animalele de fermǎ şi peşti. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Elaborarea celei mai eficiente metode de stabilire a cerinţelor nutriţionale pentru diferite specii de animale şi 
peşti.  
Aplicarea unor metode moderne şi eficiente de evaluare a calitǎţii nutreţurilor în scopul obţinerii unor produse 
animaliere de calitate cu efecte benefice asupra sǎnǎtǎţii omului. 
Elaborarea celor mai eficiente metode de utilizare de noi resurse furajere în scopul biostimulǎrii producţiei 
animaliere. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Introducerea studenţilor în domeniul procedeelor eficiente de recoltare, 
prelucrare, conservare şi administrare a furajelor în funcţie de specie, vârstǎ şi 
starea fiziologicǎ a animalelor; cunoaşterea metodelor moderne şi eficiente de 
producere a nutreţurilor combinate complete şi de completare; utilizarea 
amestecurilor furajere unice; utilizarea unor aditivi furajeri în alimentaţia 
animalelor şi a peştilor. 
Însuşirea metodelor actuale de evaluare a calitǎţii nutreţurilor destinate 
animalelor de fermǎ şi peştilor.  
Cunoaşterea efectelor factorilor antinutriţionali din furaje asupra producţiei, 
calitǎţii şi siguranţei alimentare a omului şi a metodelor moderne de stabilire a 
cerinţelor nutriţionale la animale şi peşti. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea concepţiilor şi orientǎrilor noi în producerea, conservarea, 
administrarea şi controlul calitǎţii furajelor. 
Orientǎri de actualitate şi perspective în nutriţia şi valorificarea hranei la 
speciile de animale de fermǎ şi peşti. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Concepţii şi orientǎri noi în producerea, conservarea şi 
administrarea furajelor 
 
Procedee eficiente de recoltare, prelucrare şi 
administrare a furajelor verzi, fibroase, boabelor de 
cereale şi leguminoase în funcţie de specie, vârstǎ şi 
stare fiziologicǎ 
 
Metode moderne şi eficiente de producere a nutreţurilor 
combinate complete şi de completare (concentratele 
P.V.M. şi premixurile) la diferite specii de animale şi 
peşti 
 
Actualitǎţi în producerea şi administrarea unor aditivi 
furajeri în alimentaţia animalelor şi a peştilor 
 
Metode actuale de evaluare a calitǎţii nutreţurilor 
destinate animalelor de fermǎ şi peşti (metode chimice şi 
biologice) 
 
Metode actuale de stabilire a cerinţelor nutriţionale 
pentru diferite producţii la animalele de fermǎ şi peşti. 
 
Orientǎri de actualitate şi perspective în nutriţia şi 
valorificarea hranei la diferitele specii şi categorii de 
animale şi peşti. 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42 
 Controlul chimic al calitǎţii nutreţurilor (determinarea 
conţinutului în animoacizi, vitamine, macro şi 
microelemente, acizi graşi) 
 
 Controlul micologic al nutreţurilor (controlul infestǎrii 
nutreţurilor cu mucegaiuri şi efectuarea controlului 
micologic) 
 
Controlul micotoxicologic şi al contaminǎrii  nutreţurilor 
cu pesticide (metode chimice) 
 
Tehnica preparǎrii amestecurilor unice de nutreţuri 
pentru taurine şi ovine 
 
Stabilirea necesarului de aditivi furajeri pe specii şi 
categorii de vârstǎ. 
 
Optimizarea pe calculator a nutritiei si alimentatiei la 
diferite specii şi categorii de animale (taurine, ovine, 
porcine, pǎsǎri şi peşti) în diferite sisteme de creştere şi 
exploatare. 
 

 
 
Efectuarea de analize de 
laborator 
 
 
Examen microscopic şi 
analize de laborator 
 
 
Efectuarea de analize de 
laborator 
 
Efectuare calcule 
 
 
Efectuare calcule 
 
 
Optimizare pe calculator 

 
 
4 lucrari laborator 
 
 
 
3  lucrari laborator 
 
 
 
3 lucrǎri laborator 
 
 
2 lucrare laborator 
 
 
3 lucrari laborator 
 
 
6 lucrǎri laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Guillaume J., 1999 Nutriţia şi alimentaţia peştilor şi crustaceelor INRA Paris 
2. Halga P. şi col. 2005 Nutriţie şi alimentaţie animalǎ, Ed. Alfa Iaşi 
3. Jeroch H, şi col. 2008, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor de fermǎ, Ed. Solness Timişoara 
4. Pop M.I., 2006, Aditivi furajeri, Ed. Tipo Moldova Iaşi 
5. Pop M.I., P.Halga, Teona Avarvarei 2006, Nutriţia şi alimantaţia animalelor, vol. 1, 2, 3,Ed. Tipo Moldova Iaşi 
6. Şara A., Antonia Odagiu, 2005, Controlul calitǎţii nutreţurilor, Ed. Academic Press Cluj-Napoca 

    7.  Şara A., Benţea M.,2013, Alimentaţia animalelor, ediţia a II revizuitǎ şi adǎugitǎ, Ed. Risoprint Cluj-Napoca 
    8. Ştef Lavinia, 2008, Nutreţurile combinate în alimentaţia suinelor şi a pǎsǎrilor, Ed. Mirton Timişoara  
    9. Surai P., 2006, Selenium in nutrition and health, Ed. Nottingham University Press 
  10. Note de curs 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Drînceanu D., 2000 Biotehnologii în alimentaţia animalelor, Ed. Eurobit Timişoara 
    2. Panǎ C., 2000 Biotehnologii în nutriţia şi alimentyaţia animalelor, Ed. Coral Sanivet Bucureşti 

3. Sǎrǎndan H., Drânceanu D., 1996 Fiziologia nutriţiei şi alimentaţia la rumegǎtoare, Ed. Mirton Timişoara 
    4. Stoica I., 2001, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Ed. Coral Sanivet Bucureşti 

 
 
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 şi a lucrǎrilor practice, cadrele didactice participǎ la 
simpozioanele internaţionale organizate la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie 
animalǎ Baloteşti, fiind dezbǎtute aspecte actuale şi de perspectivǎ privind folosirea procedeelor moderne de producere a 
furajelor şi utilizarea de noi resurse furajere biostimulatoare în alimentaţia animalelor de fermǎ şi a peştilor. 

 
 
 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea procedeelor eficiente de 
recoltare, prelucrare, conservare şi 
administrare a furajelor în funcţie de 
specie, vârstǎ şi stare fiziologicǎ. 
Însuşirea metodelor moderne şi 
eficiente de producere a nutreţurilor 
combinate complete şi de completare, 
a amestecurilor unice de furaje şi a 
unor aditivi furajeri. 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
 

70% 
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Cunoaşterea metodelor actuale de 
evaluare a calitǎţii nutreţurilor la 
diferite specii de animale şi peşti şi a 
metodelor actuale de stabilire a 
cerinţelor nutriţionale.  
Cunoaşterea orientǎrilor de actualitate 
şi perspective în nutriţia şi 
valorificarea hranei la diferite specii 
de animale şi peşti.  

10.5. Laborator  Controlul calitǎţii nutreţurilor 
(controlul chimic, micologic şi 
micotoxicologic şi al contaminarii cu 
pesticide). 
Stabilirea necesarului de aditivi 
furajeri pentru diferite specii de 
animale şi peşti.  
Însuşirea tehnicilor de optimizare pe 
calculator a raţiilor şi reţetelor 
furajere pentru animalele de fermǎ şi 
peşti. 

 
 
 
 

Este prevazut un colocviu cu 
privire la criteriile de evaluare 

prezentate 

 
 
 
 

30% 

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

 

 
 
 
 
Data completării 
    22.09.2021 

 
 

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  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010105 

 

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 I – Ştiinţe Fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  

 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

ELABORAREA PLANURILOR DE AMELIORARE ÎN ZOOTEHNIE ŞI 
ACVACULTURĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr Cighi Vasile 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Prof. dr Cighi Vasile 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativă 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2  

Obligativitate3 DI 
 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Genetica moleculară, Genetica populaţiilor, Genetică cantitativă, Ameliorarea populaţiilor de 
animale, Reproducţie, Discipline tehnologice 

4.2. de competenţe Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale Geneticii moleculare, Geneticii populaţiilor, Genetcii 
cantitative, Ameliorării populaţiilor de animale, Reproducţiei, Disciplinelor tehnologice. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Metodă bazată pe utilizarea dotărilor de laborator urmărind înţelegerea proceselor 
şi fenomenelor. 
Power Point, videoproiector, resurse de învăţare în format electronic, dialog, 
interactive pe problematica dezbătută, activităţi practice în ferme, tehnici de 
laborator specifice, referate, analize de caz. 

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 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 13 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  20 
3.7. Total ore studiu individual 133 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
C

om
pe

te
nţ

e 
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le
 

Utilizarea fundamentelor teoretice ale geneticii, biostatisticii şi ameliorării populaţiilor de animale.  
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor pentru identificarea şi soluţionarea problemelor 
teoretice şi practice privind conceperea programelor de ameliorare genetică pe specii de animale.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să aibă abilităţi de lucru în echipă şi de comunicare orală sau în scris pentru implementarea cunoştinţelor în vederea  

elaborării programelor de ameliorare genetică în populaţiile de animale. 
Să ştie utiliza tehnica informaţiei şi comunicării 
Dezvoltarea şi conştientizarea participării la luarea deciziilor privind importanţa programelor de ameliorare în 
zootehnie.  

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

Înţelegerea bazelor ştiinţifice conceptuale ale geneticii şi ameliorării şi utilizarea 
acestora în conceperea programelor de ameliorare.  
Înţelegerea implicaţiilor geneticii şi ameliorării în sfera cunoaşterii aprofundate a 
fenomenelor biologice din populaţiile de animale. 

7.2. Obiectivele specifice 
Cunoaşterea şi utilizarea programelor de ameliorare pe specii.  
Dezvoltarea abilităţilor ştiinţifice şi practice în vederea elaborării de programe pe 
specii.  

 

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore –14 
Tendinţe, orientări, direcţii şi obiective în exploatarea şi ameliorarea populaţiilor de 
animale. Sisteme de producţie şi ameliorare în zootehnie. 
2. Problematica interacţiunii genotip-mediu şi importanţa ei în elaborarea 
programelor de ameliorare pe specii 
3. Utilizarea FIV-ului în reducerea intervalului dintre generaţii pentru accelerarea 
efectului selecţiei pe generaţie 
4. Conservarea resurselor genetice la animale in-situ şi ex-situ. 
5. Modalităţi de evaluare a riscului genetic în populaţiile de animale. 
6. Impactul biotehnologiilor de reproducţii asupra procesului de ameliorare genetică 
a populaţiilor de animale. 
7. Impactul geneticii moleculare prin secvenţierea ADN-ului la reproducătorii 
masculi asupra progresului genetic în populaţie. 
8. Metodologii de concepţie a programului de ameliorare la taurine pentru producţia 
de lapte. 
9. Metodologii de concepţie a programului de ameliorare la taurine pentru producţia 
de carne. 
10. Principii directoare şi obiective în ameliorarea ovinelor din rasele autohtone. 
11. Reconsiderarea raselor rustice din specia suine prin programe de ameliorare şi 
conservare care să pună în valoare capacitatea adaptativă la noile tehnologii de 
exploatare. 
12. Principiile de bază şi parametrii de performanţă a materialului genetic din 
piramida ameliorării la păsări 
13. Principii ale selecţiei fenotipice la Ciprinide şi Salmonide. 
14. Importanţa interacţiunii genotip mediu în cadrul programelor de ameliorare la 
speciile din acvacultură. 

Metode de predare 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
Prelegere 

 
 

Prelegere 
Prelegere 

 

Prelegere 
 

Observaţii 
 

1 oră 
 

1 oră 
 

1 oră 
 

1 oră 
1 oră  
1 oră 

 
1 oră 

 
1 oră 

 
1 oră 

 
1 oră 

 
1 oră 

 
 

1 oră 
1 oră 

 

1 oră 
 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore  - 28 
1. Studiu de fezabilitate şi întocmirea unui program de ameliorare într-o fermă de 
taurine pentru lapte. 
2. Studiu de fezabilitate şi întocmirea unui program de ameliorare într-o fermă de 
taurine pentru carne. 
3. Elaborarea  unor programe de ameliorare pentru rasele aflate în risc genetic. 
4. Studiu privind aspectele legate de precocizarea caracterelor de reproducţie şi 
producţie la liniile sintetice de porci. 
5. Studiu de caz privind performanţele la hibrizii de găină pentru carne exploataţi în 
România. 
6. Studiu de caz privind performanţele la hibrizii de găină pentru ouă exploataţi în România. 

 
 
 

Participare la 
discuţii şi activitate 

didactică 
 
 

Susţinerea 
referatelor  

individuale pe 
temele date 

 
 

6 ore 

 
6  ore 

 
4  ore 
4  ore 

 
4  ore 

 

 
4 ore 
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 Bibliografie Obligatorie 
: 

1. Note de curs 
2. Ardelean M. (2005) – Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical veterinare. Editura Academic Pres, Cluj-Napoca . 
3. Berca Mihai (2005) –  Teorie şi practică în biotehnologii genetice. Editura Ceres, Bucureşti. 
4. Ceapoiu N. (1968) - Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi biologice. Editura Agrosilvică, Bucureşti. 
5. Cighi Vasile, Oroian T.  (2015) – Ameliorarea animalelor, Valori genetice la animale. Editura RISOPRINT. ISBN 978-973-53-1658-7. 
6. Cighi Vasile, Oroian T. (2015) – Ameliorarea peştilor, Manual didactic. ISBN 978-973-53-1659-4. 
7. Cighi Vasile, Oroian T. (2016) – Ameliorarea animalelor, Îndrumător de lucrări practice. Editura RISOPRINT. ISBN 978-973-53-1758-4. 
8. Cucu I. Gr., V. Maciuc, Domnica Maciuc (2004) – Cercetarea ştiinţifică şi elemente de tehnică experimentală. Editura Alfa. Iaşi. 
9. Dronca Dorel, Teofil Oroian  (2010) – Ameliorarea genetică a peştilor. Editura Mirton, Timişoara. 
10. Grosu H. (2003) – Programe de ameliorare. Editura Agrotehnică, Bucureşti. 
11. Oroian T. (1996) – Principii în elaborarea unui program de selecţie pentru creerea de linii hiperprolifice în populaţia de porci, Simpozionul 

Naţional “Actualităţi şi perspective în zootehnie şi biotehnologii agricole” vol. XXII, Cluj-Napoca. 
12. Oroian T. (2002) – Încrucişările la taurine – mijloc de îmbogăţire a fermierilor români. Revista Ferma, an IV, Nr. 4(8), august – septembrie, 

ISSN 1454-7732. 
13. Oroian T. E. (2006) – Selecţia asistată de markeri la crap. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN973-751-373-8, 978-973-751-373-1. 
14. Oroian T. E. (2007) – Principii în ameliorarea peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-751-424-0. 
15. Oroian T. E., V. Cighi, R. Oroian (2009) – Ameliorarea genetică a animalelor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0095-1   
16. Oroian T., A. Vlaic (1995) – Ciney, dans le coeur du Blanc-Bleu-Belge actualités et perspectives dans le travail d’amélioration, Simpozionul 

naţional „Realizări şi perpective în Zootehnie şi Biotehnologii, USMV – Cluj-Napoca. 
17. Oroian T., D. Dronca (2005) – Valori genetice şi selecţia la animale. Editura Mirton, Timişoara. 
18. Oroian Teofil, V. Cighi, Rareş Oroian (2009) – Ameliorarea genetică a animalelor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
19. Oroian, T. Teofil Eugen (2002) – Tehnică experimentală în creşterea animalelor. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca; ISBN 973-8266-40-8. 
20. Oroian, T. Teofil, A. Petre (1999) – Noţiuni de tehnică experimentală în zootehnie şi biotehnologii. Editura Nobile, Cluj-Napoca, ISBN 973-

95515-4-8. 
21. Oroian, T., A. Vlaic, (2001) - Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale domestice.  Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, ISBN 973-8266-08-

4. 
22. Oroian, T., A. Vlaic, (2004) -  Ameliorarea animalelor.  Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca; ISBN 973-9750-65-8 
23. Vlaic A. (2007) – Genetica peştilor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 
 

Bibliografie Facultativă: 
 

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 reuniuni anuale unde se întâlnesc cu fermieri, fiind 
dezbatute aspecte actuale şi de perspectivă ale ameliorării animalelor în contextul 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 Verificarea periodică a cunoştinţelor 
Participare la discuţii şi activitate didactică Verificare pe parcurs 70% 

10.5. Seminar/Laborator Efectuarea de referate Susţinere referate 30% 
10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri la nivel acceptabil. Obţinerea notei de trecere la verificările pe 
parcurs.. 

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 
24.9.2021 

Titular curs 
Prof.dr. Vasile Cighi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr. Vasile Cighi 

Data avizării în 
departament 

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

 
Director departament 

Șef lucrări.dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 03060201103 

 

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) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creșterii animalelor și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici apicole și sericicole speciale                    
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Daniel S. DEZMIREAN 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect Prof. Dr. Daniel S. DEZMIREAN 
2.4. Anul de studiu II 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 Tehnologia producțiilor apicole, Tehnologia producțiilor sericicole, Managemetul calității 
produselor animaliere. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la  importanta Tehnicilor speciale utilizate în 
apicultură și sericicultură 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studentii fiind implicaţi în  discuţii pe tema   
continutului expunerii. Disciplina universitară 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. 
În cazul activității didactice desfășurate online se adaptează metodele de predare.  

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. Proiectul se pregăteşte conform 
tematicii şi poate să constituie şi studiu de caz.  
În cazul activității didactice desfășurate online 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   2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.4.curs 28 3.5. laborator   28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

27 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 5 
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 utilizeze terminologia de specialitate caracteristică disciplinei de apicultură și sericicultură. 
Să elaboreze și implementeze tehnicile specifice de creștere a mătcilor și a trântorilor. 
Sa stăpânească tehnologia de producere a roiurilor pachet. 
Sa inteleaga tehnica de lucru pentru însămânțarea artificială a mătcilor. 
Sa stapâneasca tehnologia de obținere a polenului crud, uscat și fermentat. 
Să stăpânească tehnologia de creștere a larvelor de B. mori în serii succesive. 
Să elaboreze și să implementeze protocoale de producere a materialului săditor dendrologic sericicol necesar. 
Să stăpânească tehnici de control ai firului de mătase. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa demonstreze capacitatea de-a implementa principiile tehnologiilor apicole și sericicole speciale. 

Să poată  conduce o exploataţie apicolă și/sericicolă în condiţiile diversificării producţiei apicole și/ sericicole 
Sa poata proiecta şi elabora în echipă un design experimental în vederea desfăşurării unor activitati  stiinţifice în 
domeniul apicol sau sericiol.  
Sa participe la activitatile de cercetare derulate în biobaza şi laboratoarele din cadrul disciplinei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la tehnicile apicole și sericicole speciale 
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga și să stăpânească managementul creșterii albinelor și a larvelor de 

Bombyx mori în vederea aplicarii unor tehnologii speciale. 
Să înțeleagă tehnicile speciale de creștere a mătcilor și de producere a 
trântorilor. 
Sa știe să producă roi pachet.  
Să stăpânească tehnicile de control a materialului biologic apicol folosit la 
multiplicare. 
Să stăpînească tehniciile de obținere a mierii în secțiuni, și a polenului. 
Să stăpânească tehnica de creștere a larvelor de B.mori în serii succesive. 
Să înțeleagă tehnica de producere a dietei artificiale pentru viermii de mătase. 
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8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 
MANAGEMENTUL COLONIILOR DE ALBINE ÎNTREȚINUTE 
PENTRU APLICAREA TEHNOLOGIILOR APICOLE SPECIALE  
 
 
TEHNICI SPECIALE DE PRODUCERE A MĂTCILOR ȘI 
TRÂNTORILOR 
 
TEHNICI SPECIALE DE OBȚINERE A HIBRIZILOR 
COMERCIALI ȘI AMELIORARE 
 
TEHNICI DE CONTROL AL ÎMPERECHERILOR. EVALUAREA 
MATERIALULUI BIOLOGIC UTILIZAT LA MULTIPLICARE. 
 
TEHNICI DE PRODUCERE A MATERIALULUI BIOLOGIC 
APICOL ÎN STUPINELE DE SELECȚIE ȘI DE MULTIPLICARE. 
PRODUCEREA DE ROI PACHET. 
 
TEHNICA PRODUCERII DE SORTURI DE MIERE CU 
PARTICULARITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI VALORIFICARE 
SPECIALE. PRODUCEREA MIERII ÎN SECȚIUNI.  
 
TEHNICI SPECIALE DE OBȚINERE ȘI VALORIFICARE A 
POLENULUI RECOLTAT DE ALBINE ȘI A PĂSTURII 
 
TEHNICI DE PROCESARE ȘI CONSERVARE A 
PROPRIETĂȚILOR BIOLOGIC ACTIVE DIN LPĂTIȘORUL DE 
MATCĂ 
 
TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A APILARNILULUI 
 
TEHNICI SPECIALE DE CREȘTERE A LARVELOR DE BOMBYX 
MORI. CREȘTEREA ÎN SERII SUCCESIVE; CREȘTEREA PE 
DIETĂ ARTIFICIALĂ 
 
CREȘTEREA SPECIILOR SĂLBATICE DE VIERMI DE MĂTASE 
 
TEHNICI ȘI PROCEDEE DE CONTROL A FIRULUI DE MĂTASE  
 
TEHNICI SPECIALE DE PRODUCEREA MATERIALULUI 
DENDROLOGIC DE LA DUD, RICIN, STEJAR ȘI ALTE SPECII  
 

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 
 
 
2 prelegeri 
 
 
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 
 
Norme de protecția muncii. Bune practici apicole aplicate în stupină. 
 
Organizarea coloniilor de albine în vederea producerii de mătci și 
trântori. Producerea mătcilor prin transvazarea larvelor. Producerea 
mătcilor fără transvazarea larvelor.  
 
Metode de ameliorare aplicate la albine. Aplicații practice utilizate în 
obținerea unor hibrizi interrasiali comerciali (ex. hibridul Buckfast) 
 
Controlul parametrilor biologici și reproductivi la materialul biologic. 
Design experimental pentru împerecherea mătcilor. 
 
Aplicații practice ale selecției în colonia de albine. Design 
experimental pentru producerea de roi pachet. 
 
Inventar apicol destinat obținerii mierii în secțiuni și tehnologia 
aplicată. 
 
Metode de obținere a polenului crud, uscat și fermentat. 
 
Inventar apicol destinat producerii de lăptișor de matcă și tehnologia 
aplicată. 
 
Organizarea coloniilor de albine în vederea producerii de 
apilarnil.Tehnica de obținere a apilarnilului. 
 
Organizare de creșteri de larve de Bombyx mori în serii succesive. 
Inventar sericiol destinat creșterii larvelor de B.mori. 
 
Evaluarea parametrilor calitativi la dieta artificială. Organizare de 
creșteri de larve de Bombyx mori pe dietă artificială. Producerea dietei 
artificiale 
 
Examinarea parametrilor calitativi la gogoșile de Bombyx mori.  
 
Aplicații practice în vederea producerii de material dendrologic 
sericicol. 
Verificarea cunoștiințelor 

 
 
 
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 
 
Colovciu 

 
 
 
 
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 de laborator 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Mărghitaş L.  (2017) -  Albinele şi produsele lor, Ed. Ceres, Bucureşti, Ediţia a III-a 
2. Dezmirean D., Mărghitaş L.Al., Paşca I., Morar R., Matei A. (2008), Sericicultură Teoretică şi Practică, Editura Risoprint Cluj-Napoca, ISBN:  

978-973-751-846-0 
3. Dezmirean D.S. (2007) – Tehnologii Apicole Speciale , Ed. AcademicPress 

Bibliografie Facultativă: 
1. Mărghitaş L.Al., Dezmirean D.S., Bobiş O., Tofalvi M. (2011) – Extracte vegetale utilizate în hrana albinelor, Ed Academic Press  
2. COLOSS BEEBOOK, Volume I: Standard methods for Apis mellifera research , 2013; The COLOSS BEEBOOK, Volume II: Standard 

methods for Apis mellifera pest and pathogen research; and The COLOSS BEEBOOK, 2013. Volume III: Standard methods for Apis 
mellifera product research, 2014. 

3. Dezmirean D. Bobiş O., Mărghitaş L.AL. (2013) – Îndrumător pentru lucrări practice în apicultură, Ed.AcademicPres, Cluj Napoca   
4. Cârnu I. (1974) - Plante melifere, Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Piere Jean Prost, Yves le Conte- Apiculture (2005)  – Connaitre labeile, Conduire le rucher 
6. www.beekeeping.com                             
7. www.aphiteraphy.blogspot.com 
8. www.madr.ro 

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

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul apiculturii și sericiculturii, identificarii unor căi 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, la manifestări ale Asociaţiei Crescătorilor 
de Albine din Romania,  la reuniunea anuala a Comisiei Internaţionale a Mierii. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Tehnici speciale de creștere a mătcilor 
și a trântorilor. Producerea de roi 
pachet. Tehnica de creștere a larvelor 
de B. Mori. Dieta artificială. 
Producerea materialului dendrologic 

Examen 
oral 

 

 
70% 

 
 

http://www.ibrabee.org.uk/bee-science?layout=edit&id=3740
http://www.ibrabee.org.uk/bee-science?layout=edit&id=3740
http://www.ibrabee.org.uk/bee-science?layout=edit&id=3740
http://www.beekeeping.com/
http://www.aphiteraphy.blogspot.com/
http://www.madr.ro/


 5 

10.5. Laborator  Tehnologia de pregătire a familiilor 
de albine în vederea creșterii mătcilor. 
Metode de producere de roi pachet. 
Tehnologia de producere a polenului 
crud, uscat și fermentat,  Tehnica de 
creștere a larvelor de Bombyx mori în 
serii succesive.  

                   Colocviu 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. 

Data completării 
Septembrie 2021 

Titular curs şi  lucrari practice 
Prof. Dr. Daniel S. DEZMIREAN  

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Prof. Dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010107 

 

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 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Departamentul 2 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creșterii animalelor și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Etică și integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Mihai Șuteu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Șef lucr. dr. Mihai Șuteu 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare VP 

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 Nu 
4.2. de competenţe Nu 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector. Cursul se derulează conform orarului, 
respectându-se ora de începere și de final a acestuia. Acesta este interactiv, 
studenţii prezenţi având posibilitatea de a pune întrebări pe parcursul cursului. 
Totodată studenților le vor fi adresate întrebări pentru a se obține un feedback în 
timp real privitor la activitatea de predare. În cazul activității didactice desfășurate 
on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Seminariile se desfăşoară atât în laborator, precum şi în biblioteca universității. 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 1 3.3. seminar 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 13 
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 20 
3.4.4.Tutoriala 2 
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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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de diseminare a informațiilor. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea conceptelor specifice domeniului eticii și integrității academice. 
Aplicarea celor învățate în domeniul eticii  pentru dezvoltarea profesională și 
morală. 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere a principalelor puncte de vedere privind 
etica academică.  
Formarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații de 
natură etică (dileme etice). 
Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea, 
respectarea, implementarea codurilor de etică si integritate profesional. 
Să cunoască legile și reglementările referitoare la plagiat. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr de ore – 14 
 
Prezentarea tematicii, obiectivelor, metodelor; Introducere.  
 
Ce este etica? Ce este integritatea? Abordări 
interdisciplinare şi integrative                
 
Tradiții etice                                           
 
Recunoașterea propriilor valori              
 
Drepturi și obligații academice              
 
Plagiatul- identificare, forme, sancțiuni   
 
Etică aplicată-discuții asupra anumitor teme-saracie, avort, 
corupție, eutanasie                         
 
Etică aplicată pe domeniul de biotehnologii, ce facem  bine, 
ce greșim în profesia noastră   
 
Etica și internetul      
 
Verificarea cunoștințelor 

Metode de predare 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
- 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 

2 prelegeri 
 

2 prelegeri 
 

2 prelegeri 
 
 

2 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

1 oră 
 

8.2. SEMINARII 
Număr de ore – 14 ore 
 
Vizitarea bibliotecii universității 
 
Etica publicațiilor cu caracter academic/științific 
(introducere) 
 

 
 
 

Vizită de studiu 
 

Prezentare și discuții 
  
 

 
 

 
1 aplicație 

 
1 aplicație 
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Căutare în baze de date (PubMed, Web of Science, 
Scopus, Science Direct) 
 
Citarea în text și întocmirea listei bibliografice  
 
Managementul referințelor 
 
Funcționalități ale editorului de text Microsoft Word 
indispensabile redactării materialelor cu caracter 
academic 
 
Revizuirea unui text cu caracter științific 
 
Ghidul USAMV de redactare a lucrărilor de licență 
 
Evitarea plagiatului  
 
Verificarea cunoştinţelor 

Prezentare și exercițiu 
  
 

Prezentare și exerciții 
 

Prezentare și exercițiu 
 

Prezentare și exerciții 
 
 
 

Exerciții 
 

Prezentare și discuții  
 

Expunere 
 
- 

2 aplicații 
 
 

2 aplicații 
 

1 aplicație 
 

2 aplicații 
 
 
 

2 aplicații 
 

1 aplicație 
 

1 aplicație 
 

1 oră 
 Bibliografie Obligatorie: 
!Note de curs 
Ardelean M., 2007, Metodologia elaborării tezelor de doctorat. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
Chiriac V., 2005, Etica și eficiența profesională, Ed. Bic All, București. 
Cighi V., 2008, Elemente de tehnică experimentală, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
***Ghid de redactare Proiecte de Diplomă / Lucrare de Licenţă, 2013, USAMV Cluj-Napoca 
***Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe. 
(disponibil la: http://www.usamvcluj.ro/images/ghid_de_redactare_lucari_licenta.pdf) 
***Szász A. Z., 2011, Plagiatul: forme și tehnici de evitare (disponibil la: http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/ReguliPlagiat.pdf). 
Bibliografie Facultativă: 
Joubert P. H., Rogers S. M., 2015, Strategic Scientific and Medical Writing - the Road to Success. Ed. Springer-Verlag, Berlin. 

 
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 Stăpânirea limbajului. 
Prezența la curs. 
Răspunsuri cât mai corecte și mai 
complete la testele de verificare 
periodică. 
Abordarea obligatorie a tuturor 
subiectelor de pe fișa de examinare și 
tratarea lor corespunzătoare. 

Examen scris 50% 

10.5. Seminar/Laborator  Activitatea din cursul semestrului: 
implicarea în munca de echipă din 
timpul activităților. 

Referat pe o temă dată 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea informaţiilor transmise la curs şi seminar la un nivel care să permită promovarea formelor de verificare 
prevăzute. Obținerea notei de trecere la seminar 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); CA (Cunoaştere avansată) 
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 
24/09/2021 

Titular curs 
Șef lucr. dr. Mihai Șuteu 

 

Titular lucrari laborator/seminar 
Șef lucr. dr. Mihai Șuteu 

 
Data avizării în 

departament 
30/09/2021 

 
Director de departament 
Prof. dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe tehnologice Zootehnie  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managmantul creșterii animalelor și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul productiei de carne și lapte bovine 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Grigore Onaciu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/proiect Șef.lucr.dr.ing. Eugen Jurco 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 
2.6. Tipul de 
evaluare 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 Cresterea bovinelor 1, 2 si P, Cresterea ovinelor si caprinelor 1, 2 si P 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa detina cunostinte referitoare la tehnologiile generale de crestere a 

animalelor de ferma producatoare de lapte şi metodologia de obtinere si procesarea productiilor 
animaliere 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , masteranzii 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. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
masterand va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator şi 
animale puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor practice. 
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 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 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 55 
3.4.4.Tutoriala 9 
3.4.5.Examinări 25 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 144 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca  limbajul şi terminologia de specialitate specifica managementului de cresterea bovinelor  si ovinelor 
Sa inteleaga bunăstarea şi biosecuritatea animală la standarde şi prevederi legislative din  PAC- UE şi RO 
Sa cunoasca  metodele moderne de planificare, monitorizare şi control al activităţii de producerea  materialului 
bilologic la specia bovină si ovine-caprine 
Sa proiecteze indicii care influenţează ritmul de sporire a efectivelor de bovine, ovine-caprine 
Sa cunoasca metodica si etapele de proiectare a activitatii de reproductie  
Să înţeleagă factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea tineretului taurin, ovin si caprin 
Sa-si  insuseasca temeinic tehnologiile de creştere a tineretului de prăsilă 
Să stăpânească elaborarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea proceselor tehnologice specifice 
creşterii bovinelor, ovinelor si caprinelor pentru productia de lapte 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sa demonstreze capacitatea de-a implementa multidisciplinar, tehnologia de creştere a bovinelor si ovinelor 
Sa poata gandi activitati  de sinteză referitoare la cresterea bovinelor si ovine-caprine de înaltă performanţă 
Să poată  manageria o exploataţie de creştere a bovinelor si ovine-caprine, indiferent de  nivel productiv 
Sa poata gandi  şi elabora protocoale experimentale în vederea desfăşurării unor activitati  stiintifice în domeniul 
creşterii bovinelor si ovine-caprine pentru lapte 
Să demonstreze abilităţi pentru asigurarea serviciilor de consultantă şi extensie în domeniul cresterii  bovinelor si 
ovine-caprine pentru lapte 
Sa participe la activitatile de cercetare derulate în ferme (didactică) şi laboratoarele de cercetare ale disciplinei 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala continuă cu noutăţile din domeniul bovinelor 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la proiectarea sistemele de management 
al  tehnologiilor de creştere a bovinelor, ovinelor si caprinelor la nivelul 
exigentelor  tehnice şi economice actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea animalelor 
Sa inteleaga interferenţa şi influenţa multifactorială  în tehnologia de creştere 
obţinere şi de creştere a tineretului  
Să cunoască metodologia  de asigurare a unui management performant 
Sa poata implementa, audita şi interpreta o tehnologie la nivel de ferma 
Sa poata proiecta tehnologii optimizate pentru cresterea bovinelor, ovinelor si 
caprinelor pentru productia de lapte 
Să poată întocmi un bussines-plan tehnologic 
Să poată asigura servicii de consultantă şi extensie în domeniul cresterii 
bovinelor si ovine-caprine pentru lapte 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Situatia actuala mondiala si nationala a productiei de 
lapte de bovine 
PAC din cadrul UE şi strategii nationale în sprijinul 
productiei de lapte bovine 
Elemente generale de management al productiei de lapte 
și carne în corelatie cu proiectare  tehnologică 
Particularităţile în tehnica de hrănire a vacilor de lapte 
cu nivele ridicate de productie   
Criteriile necesare pentru evaluarea și adoptarea 
sistemelor de cazare a vacilor de lapte 
Tehnologii moderne de exploatare a bovinelor  pentru 
productia de lapte 
Tehnologii moderne de exploatare a bovinelor  pentru 
productia de carne 
Auditul tehnologiilor de creștere a taurinelor pentru 
productia de lapte 
Auditul fermelor productoare de carne 
Auditul tehnologiilor de creștere a bubalinelor pentru 
productia de lapte 
Metodologia şi etape de proiectare şi optimizare a 
tehnologiei de creştere a bovinelor pentru lapte si carne 
Tehnica de valorificare integrată a productiei de lapte și 
carne  obtinuta de la bovine  

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
1 prelegeri 
 
1 prelegeri 
 
2 prelegere 
 
1 prelegeri 
 
1 prelegeri 

 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
2 prelegere 
 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Definire tema de proiect si a metodologiei pe etape de 
proiectare şi optimizare a tehnologiei de creştere a 
bovinelor pentru producția de lapte și carne  
Proiectarea efectivelor de bovine şi a structurii de 
reproducţie pe direcții de producție 
Planificarea sistemului de montă şi fătări 
Programarea creşterii şi mişcarea efectivelor pe categorii 
de vârstă pentru producția de lapte și carne 
Proiectarea sistemului de hrănire diferenţiat pe categorii 
de animale pentru producția de lapte și carne 
Calculul necesarului de furaje, balanţă furajeră 
Elaborarea planului si devize de producerea furajelor 
Proiectarea sistemului de întreţinere diferenţiat pe 
categorii şi direcții de producție 
Calculul de optimizare a indicatorilor de eficienţă 
economică în sistemul tehnologic proiectat în corelaţie 
cu PAC din cadrul UE şi strategii nationale în sprijinul 
productiei de lapte și carne de bovine 

 
 
Lucrare de proiectare 
 
 
Lucrare de proiectare 
 
Lucrare de proiectare 
Lucrare de proiectare 
 
Lucrare de proiectare 
 
Lucrare de proiectare 
Lucrare de proiectare 
Lucrare de proiectare 
 
Lucrare de proiectare 
 

 
 
1 lucrari laborator 
 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari laborator 
2 lucrari laborator  
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
2 lucrare laborator 
 
2 lucrare laborator 
 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
- Note de curs 
1. Acatincăi S., (2004) – Producţiile bovinelor, Ed. Mitron, Timişoara 
2. Georgescu G., şi col. (1988 – 1989 – 1995) – Tratat de creşterea bovinelor, vol. I, II şi III, Ed Ceres, Bucureşti. 
3. Onaciu G., (2001) – Aprecierea vârstei şi exteriorului la bovine, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca. 
4. Onaciu G., Velea C., (2002) – Evaluarea performanţelor de producţie la bovine, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – N. 
5.  Onaciu Grigore (2006) – Proiectare şi inginereie tehnologică la bovine-    Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,        
6.  Onaciu G. (2010) – Creşterea  bovinelor-ghid practic-    Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,  
7. Onaciu G.  (2013) – Creşterea bovinelor, partea I-a  - Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,      
8. Stanciu G., (1999) – Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Brumar, Timişoara. 
9. Velea C. (1983) – Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Dacia, Cluj – Napoca. 
10. Velea Constantin şi col. (1983) Creşterea bivolilor, Ed. Ceres, Bucureşti. 
10. Velea C., şi col.  (2012) – Tratat de creşterea bovinelor, vol. I, II,  Ed. Risoprint, Cluj Napoca. 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Georgescu Gh., Velea C., Mărgineanu Gh., Alexoiu A.,(2001)– Monografia rasei Bălţată românească, Ed. Triton,Buc 
2. Drânceanu D., (2000) – Biotehnologii în alimentaţia animalelor, Ed. Eurobit, Timişoara. 
3. Halga P., (2000) – Nutriţie animală, Ed. Dosoftei, Iaşi. 
4.  Mireşan Vioara- 2003 - Fiziologia animalelor domestice, Ed. Risoprint, Cluj - Napoca. 
5. Oroianu T., Vlaic A. (2001) – Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale domestice , Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca 
6. Şara A. (2001) – Alimentaţia animalelor de reproducţie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
7. Stanciu G., 1999, Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Brumar, Timişoara 
8. Tafta V., 1997- Productiile, ameliorarea si productiile ovinelor, Ed. Creres, Bucuresti 
9. Velea C., şi col., 1985, Îndrumător de creşterea şi îngrăşarea tineretului taurin, Ed. Ceres 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 creşterii bovinelor, identificarii unor căi de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele 
didactice vor participala la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări expoziţionale şi 
reuniuni ale  Asociaţiei Crescătorilor de Bovine si Ovine din Romania,  la mese rotunde de profil şi vizite în ferme de 
referinţă în creşterea bovinelor si ovinelor, din ţară, UE. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Elemente specifice de management al 
productiei de lapte în corelatie cu 
proiectare şi ingineria tehnologică 
Tehnologii  moderne de crestere a 
taurinelor si bubalinelor pentru productia 
de lapte 
Tehnologii moderne de exploatare a 
ovinelor si caprinelor pentru productia de 
lapte 

 
Examen 

oral 
 
 
 
 

 
 

60% 



 4 

Auditul fermelor productoare de lapte 
Tehnica de valorificare superioara a 

productiei de lapte obtinuta de la bovine 
si ovine 

10.5. Seminar/Laborator                                  -  Intocmire si sustinere 
proiect  40% 

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 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof.dr. Grigore Onaciu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef.lucr.dr.ing. Eugen Claudiu Jurco 

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

 
Director de departament 

Prof.dr.ing. Camelia Raducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010109 

 

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 

1.3. Departamentul Ştiinţe tehnologice Zootehnie  

1.4.Domeniul de studii Zootehnic 

1.5.Ciclul de studii1) Masterat 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Managementul productiei de carne și lapte ovine și caprine   

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. ing. Dăraban Stelian Vasile 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/proiect Prof.dr. ing. Dăraban Stelian Vasile 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativa 

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  Cresterea ovinelor si caprinelor 1, 2 si P 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa detina cunostinte referitoare la tehnologiile generale de crestere a 

animalelor de ferma producatoare de carne, lapte şi metodologia de obtinere si procesarea 

productiilor animaliere 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , masteranzii 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 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 

masterand va desfasura o  activitate individuala cu materialele din disciplină. 

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a orelor de proiect. 

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 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi  5 

3.7. Total ore studiu individual 100 

3.8. Total ore pe semestru 200 

3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 
Sa cunoasca  limbajul şi terminologia de specialitate specifica managementului de crestere a  ovinelor și 

caprinelor 

Sa inteleaga bunăstarea şi biosecuritatea animală la standarde şi prevederi legislative din  PAC- UE şi RO 

Sa cunoasca  metodele moderne de planificare, monitorizare şi control al activităţii de producerea  materialului 

bilologic la specia bovină si ovine-caprine 

Sa proiecteze indicii care influenţează ritmul de sporire a efectivelor de  ovine-caprine 

Sa cunoasca metodica si etapele de proiectare a activitatii de reproductie  

Să înţeleagă factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea tineretului ovin si caprin 

Să-și  insușească temeinic tehnologiile de creştere a tineretului de prăsilă 

Să stăpânească elaborarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea proceselor tehnologice specifice 

creşterii ovinelor si caprinelor pentru producția de carne și lapte 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de-a implementa multidisciplinar, tehnologia de creştere a ovinelor și caprinelor 

Să poată gândi activitati  de sinteză referitoare la cresterea speciilor ovine-caprine de înaltă performanţă 

Să poată  manageria o exploataţie de creştere a bovinelor si ovine-caprine, indiferent de  nivel productiv 

Să poată concepe  şi elabora protocoale experimentale în vederea desfăşurării unor activitati  stiintifice în 

domeniul creşterii ovinelor-caprinelor  pentru carne și/sau lapte 

Să demonstreze abilităţi pentru asigurarea serviciilor de consultantă şi extensie în domeniul cresterii speciei 

ovine/caprine pentru carne, lapte 

Să participe la activitatile de cercetare derulate în ferme (didactică) şi laboratoarele de cercetare ale facultății 

Să demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala continuă cu noutăţile din domeniul 

rumegătoarelor mici. 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la proiectarea sistemele de management 

al  tehnologiilor de creştere a ovinelor si caprinelor la nivelul exigentelor  

tehnice şi economice actuale 

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca  factorii care influenteaza calitatea si productivitatea animalelor 

Sa inteleaga interferenţa şi influenţa multifactorială  în tehnologia de creştere 

obţinere şi de creştere a tineretului  

Să cunoască metodologia  de asigurare a unui management performant 

Sa poata implementa, audita şi interpreta o tehnologie la nivel de ferma 

Sa poata proiecta tehnologii optimizate pentru cresterea ovinelor si caprinelor 

pentru productia decarne și  lapte 

Să poată întocmi un bussines-plan tehnologic 

Să poată asigura servicii de consultantă şi extensie în domeniul cresterii 

speciilor ovine/caprine pentru carne și/sau lapte 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 

Probleme actuale şi de perspectivă în creşterea 

rumegatoarelor mici  pentru carne și lapte.  

Rase  de ovine şi caprine  exploataţe pentru producţia de 

carne 

Progrese în creşterea şi reproducţia ovinelor și 

caprinelor de carne 

Progrese în creşterea şi reproducţia ovinelor și 

caprinelor  de lapte 

Optimizarea reproducţiei ovinelor şi caprinelor cale de 

sporire a producţiei cantitative de  de carne și lapte. 

Sisteme de ameliorare a  ovinelor şi caprinelor 

exploatate pentru producția de lapte si carne. 

Factorii care influenţează producţia cantitativă şi 

calitativă de carne și lapte la ovine şi caprine – 

implicaţiile tehnologice ale acestora. 

Tehnologii de îngrăşare a ovinelor şi caprinelor. 

Tehnologii de îngrăşare a mieilor,  iezilor şi tineretului 

ovin şi caprin 

Tehnologia recondiţionării ovinelor şi caprinelor adulte 

 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

1 prelegere 

 

1  prelegere 

1 prelegere 
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Aprecierea şi valorificarea animalelor pentru producţia 

de carne. Actualităţi în profilaxia şi combaterea bolilor 

în fermele de creştere şi îngrăşare a animalelor pentru 

carne. 

Politici de valorificare și promovare a producției de lapte 

la ovine și caprine 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

1 prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE/PROIIEC 

Număr  de ore – 14  

Definire tema de proiect si a metodologiei pe etape de 

proiectare şi optimizare a tehnologiei de creştere a 

ovinelor şi caprinelor pt. productia de carne/lapte.  

Proiectarea efectivelor de rumegatoare mici şi a 

structurii de reproducţie 

Planificarea sistemului de montă şi fătări 

Programarea creşterii şi mişcarea efectivelor pe categorii 

de vârstă 

Proiectarea sistemului de hrănire diferenţiat pe categorii 

de animale 

Calculul necesarului de furaje, balanţă furajeră 

Elaborarea planului si devize de producerea furajelor 

Proiectarea sistemului de întreţinere diferenţiat pe 

categorii şi specii de animale 

Calculul de optimizare a indicatorilor de eficienţă 

economică în sistemul tehnologic proiectat în corelaţie 

cu PAC din cadrul UE şi strategii nationale în sprijinul 

productiei de lapte bovine, ovine şi caprine 

 

 

Lucrare de proiectare 

 

 

Lucrare de proiectare 

 

Lucrare de proiectare 

Lucrare de proiectare 

 

Lucrare de proiectare 

 

Lucrare de proiectare 

Lucrare de proiectare 

Lucrare de proiectare 

 

Lucrare de proiectare 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

2 lucrari 

 

2 lucrari 

2 lucrari 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

1 lucrare 

2 lucrari 

 

2 lucrari 

 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Daraban, S., 2006 – Tehnologia cresterii ovinelor, Ed. Risoprint Cluj Napoca 

2. Daraban S., Miresan, M., 2002- Optimizarea cresterii-exploatarii si valorificarea productiilor de la ovine, Ed. Risoprint, Cluj Napoca 

3. Daraban, S., 2006 – Tehnologia cresterii ovinelor, Ed. Risoprint Cluj Napoca 
4. Daraban S., Miresan, M., 2002- Optimizarea cresterii-exploatarii si valorificarea productiilor de la ovine, Ed. Risoprint, Cluj Napoca 

5. Mierliţă D., (2001) -  Nutriţia şi alimentaţia ovinelor supuse îngrăşării. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca; 
6.  Mireşan Vioara, Mireşan E., (1997) - Producerea cărnii de tineret ovin. Ed. Genesis, Cluj-Napoca; 

7. Pop A., Mireşan E., (1991) - Îndrumător pentru creşterea şi îngrăşarea tineretului ovin. Ed. Ceres,   Bucureşti 

 
Bibliografie Facultativă: 
1. Drânceanu D., (2000) – Biotehnologii în alimentaţia animalelor, Ed. Eurobit, Timişoara. 

2. Halga P., (2000) – Nutriţie animală, Ed. Dosoftei, Iaşi. 

3.  Mireşan Vioara- 2003 - Fiziologia animalelor domestice, Ed. Risoprint, Cluj - Napoca. 
4. Oroianu T., Vlaic A. (2001) – Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale domestice , Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca 

5. Şara A. (2001) – Alimentaţia animalelor de reproducţie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 

6. Tafta V., 1997- Productiile, ameliorarea si productiile ovinelor, Ed. Creres, Bucuresti 

7. Velea C., şi col., 1985, Îndrumător de creşterea şi îngrăşarea tineretului taurin, Ed. Ceres 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 creşterii bovinelor, identificarii unor căi de modernizare si 

imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele 

didactice vor participala la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări expoziţionale şi 

reuniuni ale  Asociaţiei Crescătorilor de Bovine si Ovine din Romania,  la mese rotunde de profil şi vizite în ferme de 

referinţă în creşterea bovinelor si ovinelor, din ţară, UE. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Elemente specifice de management al 

productiei de carne și lapte în corelatie cu 

proiectare şi ingineria tehnologică. 

Hibrizi de carne la  ovine şi caprine. 

Tehnologii  moderne de crestere a 

ovinelor şi caprinelor pentru productia de 

carne și lapte 

Tehnica de valorificare superioara a 

Examen 

oral 

 

 

 

50 % 
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productiei de carne și lapte obtinuta de la  

ovineine și capr 

10.5. Seminar/Laborator 

/proiect 

 Intocmire si sustinere 

proiect  
50 % 

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 

Octombrie, .2021 

Titular curs 

Prof. dr. ing. Dărăban Stelian Vasile     Titular lucrari laborator/seminarii 

         Prof. dr. ing. Dărăban Stelian Vasile 

Data avizării în 

departament 

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

 

Director de departament 

Prof. dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020101 

 

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) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creșterii animalelor și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Bioeconomie aplicată și antreprenoriat 

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 II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare 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 Nu e cazul 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenții masteranzi 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 

Seminariile încep cu trecerea în revistă noțiunilor parcurse la curs, iar la unele teme 
cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cadrul fiecărui 
seminar vor fi dezbătute studii de caz. Disciplina academica se impune pe toata 
durata de desfasurare seinariilor. 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 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 10 
3.4.4.Tutoriala 8 
3.4.5.Examinări 4 
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
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - cunoaşterea elementelor specifice bioeconomiei, a celor privind deontologia activității, precum şi modul în care 
este organizată şi exercitată aceasta; 
- capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice bioeconomiei şi fundamentare a deciziilor pe 
baza informaţiilor furnizate de aceasta; 
- dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra bioeconomiei în contextual aplicării 
strategiei europene şi mondiale; 
- dezvoltarea unor aptitudini în domeniul bioeconomiei antreprenoriale, industriale, agroalimentare; 
- capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din 
domeniul bioeconomiei 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

- formarea cunoştinţelor avansate în domeniul bioeconomiei; 
- dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului; 
- cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor privind bazele ecologice ale administrării 
afacerilor; 
- extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere şi raţionare privind bioeconomia; 
- crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul bioeconomiei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind bioeconomia 
7.2. Obiectivele specifice Ansamblul cunoştinţelor de bioeconomie – concepte, principii, metode, tehnici 

– este necesar viitorilor ingineri biotehnologi pentru fundamentarea, adoptarea 
şi controlul deciziilor care să asigure viabilitatea unităţilor din domeniu.  
Bioeconomia este răspunsul Europei la principalele provocări de mediu, sociale 
și economice cu care se confruntă astăzi lumea. Bioeconomia se concentrează 
pe reducerea dependenței de resursele naturale limitate, asigurarea unei 
producții alimentare sănătoase și sigure, promovarea producției durabile de 
resurse regenerabile provenite din pământ, pescuit și acvacultură și 
transformarea lor în produse biologice și bioenergie, creând noi locuri de muncă 
și industrii. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Bioeconomia și conceptele ei de bază 
 -Bioeconomia ca știință independentă 
- Noțiuni, concepte și legități de bază 
- Legea fundamentală a bioeconomiei 
Bioeconomia – știința integrării dinamice a umanității la mediu 
Bioeconomia și economia – bază pentru managementul 
combaterii crizei alimentare 
Bioeconomia și economia circulară: adăugarea de valoare la 
deșeurile biologice, subproduse și fluxuri de resurse  
Strategia Comisiei Europene - „Inovarea în scopul creșterii 
durabile: o bioeconomie durabilă pentru Europa”- întărirea 
legăturii dintre economie, societate și mediul 
Tendințele curente și realizările recente ale inovării în domeniul 
bioeconomiei 
Înțelegerea gradului de pregătire al piețelor în raport cu 
procesele de inovare în biotehnologii, agricultură bio 
Sisteme de finanțare ale proiectelor de inovare, cercetarea și 
dezvoltarea în domeniul bioeconomiei 
Bioeconomia in România - puncte de plecare  
Raportul dintre noile modele de business și formarea lanțurilor 
valorice în bioeconomia din România 
Verificarea cunoştinţelor 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
Prelegere  
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

2 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
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8.2. SEMINAR   
Număr  de ore – 14 
Noțiuni de bază în bioeconomie 
Bioeconomia și agricultura 
Bioeconomia – instrument principal în dezvoltarea rurală 
Organizarea activității economice respectând principiile 
bioeconomiei 
Economia circulară 
Aplicarea conceptului de economie circulară în agricultura; 
provocări și oportunități 
Integrare largă a agriculturii în economia bioeconomică și 
circulară 
Analiza SWOT a bioeconomiei în România 
Bioeconomia românească în 2030: viziune a viitorului 
Prioritățile de dezvoltare a sectoarelor producătoare de 
bioresurse în România 
Prioritățile de dezvoltare a sectoarelor procesatoare de 
bioresurse în România 
Verificarea cunoştinţelor 

 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
 
Dezbatere, Explicaţii, Discuții 
 
Verificare 

 
1 Seminar  
1 Seminar  
1 Seminar  
1 Seminar  
 
1 Seminar  
1 Seminar  
 
1 Seminar  
 
2 Seminar  
2 Seminar  
1 Seminar  
 
1 Seminar  
 
1 Seminar  

Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. Mihai E. Serban – Bioeconomia. Noua unire cu natura, Editura Universitară, 2013 
3. Ruben Filimon – Nicholas Georgescu Roegen: Economie. Bioeconomie  Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/bioeconomy-starts-here-be-part-it 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=events&eventcode=A25347CB-B64A-387D-
87DFA5040955E5F0 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=2xvXkOMRTs4 
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/infographic/scar-infographic_ro.pdf 
 
Bibliografie Facultativă: 
Leal Filho, W., Pociovalisteanu, D.-M., Borges de Brito, P., Borges de Lima, I.  - Towards a Sustainable Bioecon  
Principles, Challenges and Perspectives, Springer 2018 
Sillanpää, Mika, Ncibi, Chaker - A Sustainable Bioeconomy -The Green Industrial Revolution, Springer 2017 
https://bioeconomie.ro/tag/agricultura-sustenabila/ 

 
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 
domeniu, 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  
 
Teste pe parcursul semestrului 
 
 

Verificari pe parcurs 

 
50% 

10.5. Seminar/Laborator   
Elaborarea unui referat 

Aplicarea cunoştinţelor, principiilor 
bioeconomiei și a economiei circulare în 

activitatea antrepernorială 
 

Prezentare de referate 
Implicarea în discuţii pe 
marginea unor teme teoretice. 

 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil.  

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/bioeconomy-starts-here-be-part-it
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=events&eventcode=A25347CB-B64A-387D-87DFA5040955E5F0
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=events&eventcode=A25347CB-B64A-387D-87DFA5040955E5F0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=2xvXkOMRTs4
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/infographic/scar-infographic_ro.pdf
https://bioeconomie.ro/tag/agricultura-sustenabila/
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• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Studenții masteranzi trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de 

evaluare; 
• Evaluarea poate fi  on line – întrebări deschise. 

 

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 
24.09.2021 

Titular curs 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Şef lucr. dr. Anamaria Vâtcă 

Data avizării în 
departament 
30.09.2021 

 
Director de departament 

Conf. dr. Radu Constantinescu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
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 II Ştiinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

SISTEME DE PRODUCȚIE DE CARNE LA PORCINE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof, dr. ing. Ilie CORNOIU 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ 
laborator/ proiect 

Prof, dr. ing. Ilie CORNOIU 

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) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Creşterea suinelor şi valorificarea producţiilor specifice (principale şi secundare). 
4.2. de competenţe Masteranzii trebuie să deţină cunoştinţe de Zootehnie generală şi specială, precum şi de cele 

legate de specia suină.  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului -Cursul se desfăşoară interactiv, explicativ, masteranzii putând fi abordaţi la 
discuţii pe tema  conţinutului prelegerilor.  
Disciplina universitară impune necesitatea respectării orelor de începere şi de 
finalizare a fiecărui curs săptămânal, conform orarului facultăţii. 
-Pe durata prelegerilor nu sunt permise alte activităţi, iar telefoanele mobile trebuie 
să fie închise. 
- În situația în care se impune, dată fiind starea de pandemie Coronavirus, cursul se 
va desfășura on-line pe platforma Google-Meet, la orele planificate în orarul 
facultății, după prealabila invitație a tuturor masteranzilor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului - 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. Lucrări practice 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.  Lucrări practice 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 100 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 183 
3.8. Total ore pe semestru 225 
3.9. Numărul de credite4 9 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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le

 Să cunoască limbajul specific domeniului suinicol. 
Să cunoască specificul tehnologiilor de creştere a suinelor. 
Să posede capacitatea de a gândi, elabora şi coordona activităţi specifice unităţilor suinicole. 
Să fie în măsură să aplice un management corect şi eficient pe fluxul de obţinere şi valorificare a producţiilor 
specifice suinelor. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să înţeleagă importanţa gestionării elementelor de flux tehnologic specifice sistemelor de creștere a suinelor. 

Să-şi îndeplinească atribuţiile cu profesionalism şi rigoare. 
Să manifeste preocupare pentru autoperfecţionarea profesională continuă. 
Să poată utiliza tehnicile 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 Înţelegerea mecanismelor şi posibilităţilor de a identifica şi urmări, pe parcursul  
tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie a unui lot de suine destinat 
producţiei de carne 
 

7.2. Obiectivele specifice Importanţa cunoaşterii sistemelor de producţie de carne la suine în strictă 
concordanţă cu trasabilitatea în lanţul alimentar a produselor obţinute. 

 
8. Conţinuturi 
 

CURS 

Nr. ore: 28 
Bunăstarea suinelor domestice – concepte şi principii generale și 
speciale. 
Sisteme de creştere pentru producţia de carne de porc pe plan național. 
Sisteme de creştere pentru producţia de carne de porc pe plan european și 
mondial. 
Managementul și gestionarea spaţiilor de cazare în sistemele de 
producţie a cărnii de porc (I). 
Managementul și gestionarea spaţiilor de cazare în sistemele de 
producţie a cărnii de porc (II). 
Managementul și gestionarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor 
utilizate în sistemele de creștere pentru producţia cărnii de porc. 
Managementul și gestionarea genofondului suin pentru producţia de 
carne (I). 
Managementul și gestionarea genofondului suin pentru producţia de 
carne (II). 
Managementul și gestionarea alimentaţiei şi nutriţiei în sistemele de 
producţie a cărnii de porc (I). 
Managementul și gestionarea alimentaţiei şi nutriţiei în sistemele de 
producţie a cărnii de porc (II). 
Managementul și gestionarea dejecţiilor în sistemele de producţie a 
cărnii de porc. 
Managementul acţiunilor zoo-veterinare în sisteme de producţie a cărnii 
de porc. 
 

Metode de predare 
 

 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 
 

Prelegere interactivă 

Observaţii 
 
 

 
4 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

 
2 ore 

   
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore : 14  
 
Elaborarea de referate individuale în concordanţă cu tematica de curs 

 
 
 

Prelegeri şi discuţii 
interactive 

 
- 
 

14 ore 
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 Bibliografie Obligatorie: 
1. Cornoiu I., 2008, Suinele domestice - creştere şi valorificare, Ed. “Risoprint”, Cluj-Napoca.  
2. Cornoiu I., 2013, Creşterea suinelor, Ed. “Risoprint”, Cluj-Napoca. 
3. Cornoiu I.,, Toader I., (2018) – Creşterea suinelor, vol I şi II, Ed. “Risoprint” Cluj-Napoca. 
4. Iurca I. Mircea, Maria Camelia Răducu (2007) – Tehnologia industrializării produselor animale. Ed. 

“AcademicPres”, Cluj-Napoca 
 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Dinu I., (2001) – Ghidul crescătorului de porci, Editura „Ceres”, Bucureşti. 
2. Toader I., Cornoiu I., - Producţia de purcei, Ed. “Risoprint”, 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 masteranzilor să le fie transmise cele 
mai noi informaţii, 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   
Examen oral 

 

 
50% 

10.5. Laborator   Susţinere de referate 50% 
10.6. Proiect - - - 
10.7. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri la nivel acceptabil. 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 
 01 Octombrie 2021 

Titular curs 
Prof. dr. ing. Ilie CORNOIU 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Prof. dr. ing. Ilie CORNOIU 

 

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                         Formular USAMV 0305020104 

 

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 Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Zootehnie  
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul fermelor avicole 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Simona Paşcalău 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf.dr. Simona Paşcalău 

2.4. Anul de studiu II 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 Creşterea păsărilor I, II; Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Procedee optimizate de nutriţie 
animală; Zooeconomie; Management; Ameliorarea animalelor; Igiena şi bunăstarea animalelor 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să deţină cunoştinţe referitoare la sistemele şi tehnologiile de creştere a 
speciilor de păsări de interes zootehnic. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, masteranzii fiind provocaţi la discuţii pe tema 
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. In cazul activității didactice desfasurate on-line se 
adaptază metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Studenţii vor desfăşura activităţi individuale sau în grup. Disciplina academică se 
impune pe toată durata de desfăşurare a laboratorului. In cazul activității didactice 
desfasurate on-line se adaptază metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 80 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 13 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 183 
3.8. Total ore pe semestru 225 
3.9. Numărul de credite4 9 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 
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io
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Să cunoască limbajul şi terminologia de specifică aviculturii. 
Să înţeleagă importanţa asigurării bunăstării păsărilor şi a biosecurităţii în fermele avicole.  
Să cunoască sistemele şi tehnologiile de creştere a speciilor de păsări de interes zootehnic. 
Să cunoască factorii care influenţează producţiile păsărilor. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională continua. 

Să poată gândi un plan managerial pentru o unitate avicolă.  
Să demonstreze abilităţi pentru asigurarea serviciilor de consultanţă în domeniul creşterii păsărilor. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la tehnologiile de creştere şi  exploatare 
a păsărilor şi de valorificare a producţiilor acestora pentru a putea aplica un 
managent eficient în unităţile avicole.  

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască factorii care influenţează nivelul cantitativ şi calitativ al 
principalelor producţii obţinute de la păsări (ouă, carne şi ficat gras). 
Să poată întocmi un plan de afaceri pentru o unitate avicolă. 
Să poată asigura servicii de consultanţă în domeniul creşterii păsărilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Situaţia actuală şi perspectivele aviculturii. 
Norme de bunăstare în fermele de păsări. 
Biosecuritatea în fermele avicole. 
Selecţia liniilor genitoare de hibrizi ouători. Selecţia 
liniilor genitore de hibrizi pentru carne. 
Criteriile care determină alegerea hibrizilor în 
exploatarea pentru producţia de ouă.  
Criteriile care determină alegerea hibrizilor în 
exploatarea pentru producţia de carne şi ficat gras. 
Influenţa factorilor genetici, fiziolgici şi de mediu asupra 
producţiei de ouă. 
Valorificarea superioară a producţiei de ouă. 
Influenţa factorilor genetici, fiziolgici şi de mediu asupra 
producţiei de carne. 
Valorificarea superioară a producţiei de carne. 
Managementul tehnologic şi economic în fermele de 
reproducţie. 
Managementul tehnologic şi economic în fermele de 
producţie. 
Managementul în creşterea ecologică a păsărilor. 
Marketingul produselor avicole. 

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 
Criterii care stau la baza înfiinţării unei unităţi avicole. 
Planificarea fluxului tehnologic pe secvenţe tehnologice, 
pe direcţii de exploatare şi categorii de vârstă. 
Stabilirea parametrilor de producţie care urmează a fi 
realizaţi într-o unitate avicolă de creştere a găinilor 
pentru producţia de ouă destinate consumului. 
Stabilirea parametrilor de producţie care urmează a fi 
realizaţi într-o unitate avicolă de creştere a păsărilor 
pentru producţia de carne (diferenţiat pe specii). 
Optimizarea fluxului tehnologic de exploatare a găinilor 
pentru producţia de ouă consum. 
Optimizarea fluxului tehnologic de exploatare a puilor 

 
 
 

 
1 lucrare 
2 lucrări 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
 
2 lucrări 
 
2 lucrări 
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de carne. 
Optimizarea fluxului tehnologic într-o staţie de incubaţie 
Bilanţul economico-financiar şi căi de eficientizare. 

 
2 lucrări 
1 lucrare 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Dinea Mariana, 2008, Creşterea păsărilor, Ed. Risoprint Cluj-Napoca. 
2. Dinea Mariana, 2004, Tehnologia creşterii păsărilor. Curs univ., Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
3. Dinea Mariana, 2003, Creşterea găinilor ouătoare şi a puilor de carne, Ed. Risoprint Cluj. 
4. Paşcalău Simona, 2016, Creşterea păsărilor – manual didactic, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 
5. Paşcalău Simona, Cristina El Mahdy, 2017, Creşterea găinilor pentru ouă consum, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca. 
6. Şteţca Gh., Mariana Dinea, 2006, Tehnologia prelucrării şi valorificării produselor avicole, Ed. Risoprint, Cluj-

Napoca 
7. Pașcalău Simona, Note de curs. 
8. Usturoi M.G., 2008, Creşterea păsărilor, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 
9. Vacaru Opriş I. şi col., 2000, Tratat de avicultură- Vol. I., II, III, Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. Ustuoi M.G., G. Păduraru, 2005, Tehnologii de creştere a păsărilor, Ed. Alfa, Iaşi. 
2. Vacaru Opriş I. şi col, 2005, Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de carne, Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Van I. şi col, 2010, Creşterea şi industrializarea puilor de carne, Ed. Publishing, 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 aviculturii, identificării şi îmbunătăţirii continue a metodelor de 
predare, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la întâlniri cu reprezentanţi ai 
unor unităţi avicole reprezentative din ţară, la târguri şi expoziţii 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 Cunoaşterea sistemelor şi tehnologiilor 
de creştere caracteristice fiecărei specii, 
direcţii de exploatare şi categorii de 
vârstă. Marketingul producţiei avicole 

Examen  

 
60% 

10.5. Laborator  Cunoaşterea legislaţiei privind 
înfiinţarea unei unităţi avicole. 
Cunoaşterea fluxului tehnologic din 
unităţile de creştere a păsărilor. 
Întocmirea și prezentarea unui referat. 

Colocviu 
 
 
 

Prezentarea referatului  

20% 
 
 
 

20% 
10.6. Proiect    
10.7. Standard minim de performanţă 
 

 

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 2021 

Titular curs 
Conf.dr. Simona Paşcalău 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 
Conf.dr. Simona Paşcalău 

 
Data avizării în 
departament 
 

Director de departament 
Prof.dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020104 

         
 

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 Stiinte tehnologice  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul calitătii produselor de origine animală si piscicolă  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Camelia Răducu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. dr. Zamfir Marchis 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
 

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 Cresterea păsărilor, piscicultură si cresterea bovinelor, cresterea ovinelor si a suinelor, 
acvacultură. 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la tehnologia prelucrării produselor de origine 
animalieră si a modului de aplicare a managementului de calitate, în siguranța alimentelor. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii fiind provocați la discutii pe tema continutului 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, tabletele si 
telefoanele mobile sa fie inchise, precum si alte mijloace electronice de comnicare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator puse la 
dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

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 63 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 26 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 169 
3.8. Total ore pe semestru 225 
3.9. Numărul de credite4 9 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sa cunoasca  terminologia de specialitate caracteristica disciplinei de Managementul calitătii produselor de 
origine animală. 
Sa inteleaga conceptul de calitate si complexitatea sa în contextul socio-economic actual. 
Sa cunoasca rolul standardelor în asigurarea calitătii. 
Sa cunoască calitătile produselor alimentare. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sa demonstreze capacitatea de implementare a sistemului de management al calitătii. 
Sa poata efectua în mod corect auditul calitătii si clasificarea produselor si a sistemelor de management al 
calitătii. 
Să poată gândii si colabora un design corespunzător pentru un nou produs alimentar de origine animalieră. 
Sa demonstreze preocupare pentru perfectionarea profesională. 
Sa participe la activitatile de cercetare si de a publica lucrări stiintifice la simpozioane nationale si internationale. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la managementul calitatii alimentelor. 
7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga conceptul de calitate. 

Sa cunoască tehnologia de implementare a unui sistem HACCP. 
Sa stăpânească notiunile si tehnica de specialitate in asigurarea standardelor 
calitatii. 
Să cunoască si sa aplice sistemele manageriale si de marketing în unitatile de 
specialitate, producatoare de produse de origine animalieră. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 42 
 Managementul calităţii alimentelor: Introducere 
- Calitatea alimentelor 
- Abordarea tehno-managerială 
 Calitatea alimentelor 
- Definiţii şi concepte ale calităţii 
- Atributele calităţii alimentelor 
 Managementul calităţii 
- Funcţiile managementului şi luarea deciziilor 
- Istoricul managementului calităţii 
Designul calităţii 
- Procesul de design 
- Designul produsului 
Designul procesului 
- Managementul designului orientat spre client 
- Managementul procesului de design 
- Designul calităţii în industria alimentară 
Controlul calităţii  
- Procesul de control al calităţii în producţia agro-
alimentară 
- Principiul general al controlului calităţii 
Controlul calităţii şi performanţa afacerii 
- Managementul controlului procesului 
- Controlul calităţii în industria alimentară 
 Îmbunătăţirea calităţii 
- Procesul de îmbunătăţire 
- Maeştrii calităţii despre îmbunătăţire 
Managementul procesului de îmbunătăţire a calităţii 
- Schimbarea organizaţională 
- Îmbunătăţirea calităţii în industria alimentară 
 Asigurarea calităţii 
- Bunele Practici (GP) 
- Analiza Hazardului şi Punctele Critice de Control 
(HACCP) 
- Seriile ISO 
 

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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Sistemele de calitate (inter) naţionale specifice 
sectorului agro-alimentar 
- Managementul asigurării calităţii 
- Asigurarea calităţii în industria alimentară 
Politica calităţii şi strategia afacerii 
- Managementul strategic  
- Politica de calitate 
Alianţele strategice 
- Evaluarea politicii calităţii 
- Politica calităţii în industria alimentară 
 Managementul calităţii alimentelor în perspectivă 
- Dezvoltările centrale ale Managementului Calităţii  
 

Prelegere 
 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 
 

Prelegere 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 
 

1 prelegere 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 42 
 
Cercetarea în managementul calităţii alimentelor 
Factorii care influenţează caracteristicile fizice ale 
unui produs în filiera agro-alimentară  
- Condiţiile de producţie animalieră 
Managementul calităţii: planificarea şi controlul 
- Managementul calităţii: conducerea 
Managementul calităţii: organizarea  
- Managementul filierei 
- Studiu de caz 
Concepte tehnologice în sprijinul dezvoltării 
produsului 
Concepte tehnologice în sprijinul dezvoltării procesului 
Designul încrucişat - funcţional 
    - ingineria concurenţială 
    - echipele încrucişat-funcţionale 
Studiu de caz 
Instrumente şi metode tehnologice folosite în 
controlul calităţii  
- Acceptarea probelor 
- Controlul statistic al procesului 
- Analiza şi măsurarea calităţii 
Concepte moderne pentru îmbunătăţirea calităţii 
- Studiu de caz 
Dezvoltarea unui plan HACCP 
- Analiza cantitativă a riscului 
-   Reprezentarea unui plan HACCP 
- Sistemele de calitate din sectorul de producţie 
animalier 
- Studii de caz 
Managementul calităţii totale 
- Orientările politice 
Managementul calităţii totale 
- Studiu de caz 
Dinamica calităţii alimentelor 
- Studiu de caz 
Metodologia întocmirii unui proiect pe filiera lapte 
Metodologia întocmirii unui proiect pe filiera carne 
Metodologia întocmirii unui proiect pe filiera altor 
produse (avicole, apicole si piscicole) 
Sustinerea proiectului 

 
 
 

Laborator 
Laborator 

 
 

Laborator 
 

Laborator 
 
 

Laborator 
 
 
 
 
 
 

Laborator 
 
 
 
 

Laborator 
 

Laborator 
 
 
 
 
 

Laborator 
 
 
 

Laborator 
 

Laborator 
Laborator 
Laborator 

 
Laborator 

 
 
 

1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

 
 

1 lucrare laborator 
 

1 lucrare laborator 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 

1  lucrăre laborator 
 
 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 
 
 

1 lucrare laborator 
 

1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 
1 lucrare laborator 

 
1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cecilia Pop, Gheorghe Muresan, Mircea Pop (2013) – Calitatea, siguranta si merceologia produselor alimentare, Ed. Casa 
Cărtii de Stiintă, Cluj-Napoca  

2. Pop Cecilia  si colab. (2010) – Managementul sigurantei alimentelor, Ed. TipoMoldova, Iasi 
3. Pop Cecilia  (2004) – Managementul calității Ed. TipoMoldova, Iași. 
4. Sorin Apostu (2009) – Managementul calităţii totale. Ed. Risoprint. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea actulizării cunoștințelor din domeniul managementul calitatii,  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 științifice, la intruniri cu partenerii privati, expoziții, târguri, organizate în țară.  

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Managementul calităţii alimentelor: 
Introducere 
Calitatea alimentelor 
 Managementul calităţii 
Designul calităţii 
Designul procesului 
Controlul calităţii  
Controlul calităţii şi performanţa 
afacerii 
Îmbunătăţirea calităţii 
Managementul procesului de 
îmbunătăţire a calităţii 
Asigurarea calităţii 
Sistemele de calitate (inter) naţionale 
specifice sectorului agro-alimentar 
Politica calităţii şi strategia afacerii 
Alianţele strategice 
Managementul calităţii alimentelor în 
perspectivă 
  

 
 

Examen 
oral 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

10.5. Seminar/Laborator  Factorii care influenţează 
caracteristicile fizice ale unui produs 
în filiera agro-alimentară  
Managementul calităţii: planificarea 
şi controlul 
Managementul calităţii: organizarea  
Concepte tehnologice în sprijinul 
dezvoltării produsului 
Instrumente şi metode tehnologice 
folosite în controlul calităţii  
Concepte moderne pentru 
îmbunătăţirea calităţii 
Dezvoltarea unui plan HACCP 
Managementul calităţii totale 
Dinamica calităţii alimentelor 

 
Colocviu 

 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la colcviu 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 2021 

Titular curs 
Prof. dr. Camelia Răducu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. dr. Zamfir Marchiş  

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

 
Director de departament 
Prof. dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0305020105  

 

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 - Zootehnie 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Masterat – Managenementul creşterii animalelor şi acvacultură 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Zootehnie 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Comunicare şi negociere în afaceri 

2.2. Titularul activităţilor de curs prof. dr. ing. Stelian Vasile Dărăban  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

prof. dr. ing. Stelian Vasile Dărăban 

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

evaluare 
Continuă  

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 Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se derulează conform orarului, respectându-se ora de înecepere, pauza şi ora 

de final a acestuia. Este interactiv, studenţii prezenţi punând intrebări pe parcursul 

cursului, dar şi raspunzând la întrebări pentru a putea avalua feedback-ul a ceea ce 

se predă. În timpul cursului sunt eliminate toate elementele care ar putea 

distorsiona corectitudinea perceperii mesajului dintre emitent şi receptor. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Pe baza tematicii planului de învăţământ în cadrul orelor de seminar se abordează 

tematica anunţată în prealabil, se dezbate problematica în grupuri de lucru şi se fac 

 

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 20 

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

3.4.4.Tutoriala 10 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi  5 

3.7. Total ore studiu individual 60 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 
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studii de caz.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Capacitatea de a comunica, utilizând limbajul de specialitate dobândit pe parcursul ciclului de lcenţă, astfel încât 

să poată fi flexibil în funcţie de nivelul de percepţie al interlocutorului; 

Cunoaşterea principalelor stiluri de negociere; 

Capacitatea de a putea participa la negocieri comerciale, de a putea activa în sectorul de vânzări unde ste nevoie 

de abilităţi de comunicator şi negociator. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Abilitatea de a putea face consultanţă în domeniul de bază al creşterii animalelor; 

Abilităţi de a negocia în nume prpriu sau în numele unor grupuri profesionale care in deleagă pentru acest scop; 

Abilitatea de mascare a conflictului interior, utilizând astfel mecanismul de apărare psihologic în activităţile de 

negociere. 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea dimensiunilor şi importanţa procesului de negociere, specificul 

negocierii în contrast cu alte forme de interacţiune umană apropiate, să înţeleagă 

importanţa comunicării asupra reuşitei negocieri. 

 

7.2. Obiectivele specifice Stimularea cursanţilor la interactivitate pentru a defini  împreună cu cadrul 

didactic problematica legată de comportamentul interpersonal şi implicaţiile 

tranzacţionale a acestora; specificul negocierii în afaceri comerciale,specificul 

negocierii manageriale. 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 ore  

Comunicarea în negociere  

Abilităţi de comunicare pentru culegerea de informaţii 

Comunicarea de influienţare şi argumentarea în negociere 

Natura şi domeniul negocierii: aspectele definitorii ale negocierii. Specificul 

negocierii ca formă de interacţiune umană; negocierea – confruntarea şi rezolvarea 

problemelor; funcţiile negocierii, domeniile de aplicare ale negocierii şi situaţiile 

de negociere 

Modelul procesului de negociere si factorii fundamentali ai negocierii: modele 

teoretice ale proceselor de negociere; factorii fundamentali ai negocierii 

Negociatorul, personalitatea negociatorului, competenţa negociatorului, stiluri de 

negociere şi influienţa specificului naţional asupra stilului de negociere 

Diagnosticul negocierii: abordarea pregătirii negocierii 

Metodologia pregătirii negocierii şi nevoia de informaţii; diagnoza situaţiei de 

negociere; pregatirea strategică, organizarea negocierii şi etapele desfasurarii 

negocierii propriu-zise; pregătirea obiectivelor şi strategiei de negociere 

Pregătirea poziţiilor de negociere Organizarea negocierii Modelele desfăşurării 

negocierii 

Tehnici de negociere 

Tactici de negociere 

Metode de predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere  

 

Prelegere  

 

 

Prelegere   

Prelegere  

Prelegere 

Observaţii 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

8.2. SEMINAR 

Număr  de ore – 28 ore 

Mecanisme ale comportamentelor interpersonale, analiza tranzactionala; stima 

faţă de sine şi protejarea imaginilor despre lume ale partenerului în afaceri; 

analiza tranzacţională; autoimpunerea 

 

Cadrul general al negocierilor în afaceri comerciale;procesele de vânzare şi 

cumpărare; colectarea şi analiza informaţiilor comerciale 

 

Caracteristicile negocierii comerciale; Pregătirea strategică a negocierii 

comerciale; Derularea negocierii comerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seminar 

 

 

 

1 seminar 

 

 

2 seminarii 
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Test de verificare a cunostiinţelor 

 

Contextul negocierii manageriale; contextul organizaţional 

 

Negocierea conflictuală şi cooperantă în organizaţie; dificultăţi specifice în 

negocierea managerială 

 

Strategii şi tehnici în negocierea managerială; strategii în negocierea managerială 

 

Instrumente ale negocierii manageriale; metoda principală de negociere 

 

Studii de caz 

Studiu de caz 

 

Test  de verificarea cunoştiinţelor  

 

Prezentarea  unor 

materiale video cu 

privire la diferite 

particularităţi ale 

negocierii şi 

comunicării. 

 

Ateliere  de lucru 

în cadrul 

seminarului 

pentru a simula 

diferite cazuri de 

negocieri şi 

comunicare. 

 

 

1 seminar 

 

1 seminar 

 

2 seminarii 

 

 

2 seminarii 

 

1 seminar 

 

1 seminar 

1 seminar 

 

1  seminar 
Obligatorie: 

1. Bellenger L. (1990) - Stratégies et tactiques de négociation,  ESF Éditions,Paris; 

2. Eldin F. (1998) - Le management de la communication : de la communication personnelle à la communication d'entreprise, L'Harmattan, 

Paris; 
3. Hartley P., Bruckmann C., (2002) - Business Communication, Routledge, London; 

4. Prutianu Ş., (2000) – Manual de Comunicare Şi Negociere În Afaceri - Comunicarea, Editura Polirom, Iaşi; 
5. Prutianu Ş., (2000) – Manual de Comunicare Şi Negociere În Afaceri - Comunicarea, Editura Polirom, Iaşi; 
6. Prutianu Ş., (2008) – Tratat de Comunicare Şi Negociere În Afaceri - Comunicarea, Editura Polirom, Iaşi; 
7. Chiciudean I., G. David (2011) – Mangementul comunicării în situații de criză, SNSPA București. 

Facultativă: 
1. Audebert, L., (1995) - Profesia de negociator, Les editions d′Organisation, Paris; 

2. Niţă, C., Popescu, M., (1999) - Dicţionar de marketing şi afaceri, ed. Economică, Bucureşti. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Acesta se realizează prin participarea la întâlnirile periodice cu Asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de ovine şi 

caprine, cu Federaţia Naţională precum şi prin participări la Comisiile de lucru organizate de MADR.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea principiilor ţi elementelor de bază ale 

comunicării, rolul ei în procesele de negociere 

Teste de verificare a 

cunoştinţelor 
70 % 

10.5. 

Seminar/Laborator  

Discuţii pe teme de studiu individual cau colectiv; 

Susţinerea în cadrul seminariilor a unor prelegeri cu 

tematica stabilită; 

Teste de verificare a 

cunoştiinţelor. 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Însuşirea informaţiilor transmise la curs şi seminarii la un nivel care să permită promovarea formelor de verificare 

prevăzute. 
 

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 

octombrie, 2021 

Titular curs 

prof.dr.ing. Stelian Dărăban 

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

Titular lucrari laborator/seminarii 

prof.dr.ing. Stelian Dărăban  

…………………… 

Data avizării în 

departament 

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

 

Director de departament 

prof. dr.ing. Camelia Răducu  

........................................ 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 
1.3. Departamentul II Ştiinţe tehnologice Zootehnie  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Masterat 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Managementul creșterii animalelor și acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Politici comunitare privind agricultura si zootehnia durabila  

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef.lucr.dr.ing. Eugen Claudiu Jurco 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/proiect Șef.lucr.dr.ing. Eugen Claudiu Jurco 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

continuă 

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 Disciplinele tehnologice pe specii, Management , Zooeconomie, Marketing 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la conditiile de management tehnologic si 

economic precum si conditionalitati pentru rentabilizarea activitatilor agricole din ferme  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , masteranzii 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. În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează 
metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
masterand va desfasura o  activitate individuala cu materialele de laborator şi 
animale puse la dispozitie si descrise in indrumatorul de Lucrari practice. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor practice. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de 
predare.  

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 45 
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 5 
3.4.5.Examinări 3 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 83 
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

 

Sa cunoasca  limbajul şi terminologia de specialitate specifică, pentru politica agricla comuna din UE si RO 
Să cunoască la structura institutionala şi funcţionarea generală a  UE precum si insitutiile nationale implicate 
Sa inteleaga bunăstarea şi biosecuritatea animală la standarde şi prevederi legislative din  PAC- UE şi RO 
Sa recunoasca  formele de sprijin şi mecanismele de intervenţie în cadrul PAC 
Sa cunoasca  mecanismele de funcţionare a politicii agricole comune 
Sa intelaeaga modul de accesare a fondurilor din FEGA si FEADR 
Sa îşi insuseasca  procedurile de accesare a fondurilor europene 
Să înţeleagă Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si perspectiva 2014-2020 
 Sa stapaneasca  temenii şi metodologia de accesare a fondurilor europene 
Sa-si  insuseasca temeinic strategia agricolă și poziția României față de PAC 
Sa cunoasca limbajul ghidurilor de implementare si al metodologiei de evaluare a proiectelor europene 
Să stăpânească elaborarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea procedurilor de accesare fonduri ale UE 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Sa demonstreze capacitatea de-a implementa politica agricola comuna a EU si cea nationala din Romania   
Sa poata gandi activitati  de sinteză pentru absortia fondurilor europene 
Să poată  conduce un proiect de accesare fonduri europene pentru agricultura 
Sa poata gandi  şi elabora o procedura de accesare maximala de fonduri europene pentru agricultura 
Să demonstreze abilităţi pentru asigurarea serviciilor de consultantă şi extensie în domeniul fondurilor europene 
Sa participe la activitatile de cercetare pentru cresterea gradului de absortie a fondurilor pentru agricultura 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala continuă cu noutăţile din domeniul bovinelor 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la politica agricola comuna a UE si 
nationala (RO-MADR) si modul de accesare a fondurilor europene cu destinatie 
agricola, pentru dezvoltarea durabila a agriculturii romanesti in context  global 
si al EU.  

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca  formele de sprijin şi mecanismele de intervenţie în cadrul PAC 
Sa inteleaga Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si perspectiva 
2014-2020 
Să cunoască strategia agricolă și poziția României față de PAC 
Sa poata implementa, audita şi interpreta o procedura de accesare fonduri ale 
UE si nationale cu destinatie pentru agricultura 
Să poată întocmi un bussines-plan tehnologic pe baza atragerii de fonduri EU 
Să poată asigura servicii de consultantă şi extensie în domeniul accesarii 
fondurilor europene din FEGA si FEADR 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Sistemul instituțional al Uniunii Europene 
Politica Agricolă Comună si de Securitate alimentara: 
necesitate, obiective și principii 
Mecanismele de funcţionare a politicii agricole comune 
Implicaţiile socio-economice ale politicilor comunitare 
privind agricultura și zootehnia 
Perspectivele dezvoltării agricole a României în procesul 
de implementare a Politicii Comunitare 
Cadru general și instituțiile PAC în România 
Strategia agricolă și poziția României față de PAC 
Formele de sprijin şi mecanismele de intervenţie în 
cadrul PAC 
Proceduri de accesare a fondurilor PAC 
Informații despre Sistemul integrat de control și 
administrarea în agricultură, SAPS-IACS 
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Competitivitatea agriculturii, zootehniei și industriei 
alimentare 
Cadrul legal – instituţional, politic si de protecţie al 
consumatorilor  specific euromarketingului 

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  
Conceptul de dezvoltare durabilă în agricultură și 
zootehnie, dezvoltarea rurală durabilă a României 
Fonduri disponibile pentru finanțarea țărilor membre UE 
Compatibilitatea între schemele naționale de sprijin 
pentru fermieri și între schemele de sprijin ale Uniunii 
Europene 
Instrumente financiare și programe de finanțare 
Pregătirea aplicațiilor pentru obținerea de finanțare 
Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte din 
domeniul specific de activitate 
Submăsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri  
Submăsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activităţi 
neagricole în zone rurale 
Submăsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
Submăsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi neagricole 
Submăsura 4.1  Investiţii în exploataţii agricole 
Submăsura 4.2  Investiţii pentru procesarea/marketingul 
produselor agricole 
Producția și certificarea ecologică în Uniunea Europeană 
și România 
Producția și condițiile atestării a produselor tradiționale 
în Uniunea Europeană și România 

 
 
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 aborator 
 
1 lucrare aborator 
1 lucrare aborator 
 
 
1 lucrare aborator 
1 lucrare aborator 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
 
1 lucrare aborator 
 

Obligatorie: 
 -  Note de curs 
1. Constantin Iatca, Stejărel Brezuleanu. 2007- Managementul proiectelor, tipo Moldova, Iasi 
2. Margareta Chis, Elena Merce. 1999- Agricultura spre economia de piată, Ed. Aletheia 
3. Vincze Maria. 2000 - Dezvoltarea regională si rurală – idei si practici. Presa Universitară Clujeană 
4. Viorel Pop, Mircea Pop, Cecilia Pop. 2006.  Management, economie si dezvoltare regională durabilă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
5. Zahiu Letitia si col. 2006.  Agricultura Uniunii Europene sub impactul Politicii Agricole Comune. Ed. Ceres, Bucuresti 
6. Romanian European Institute. 2005. The agriculture sector in the perspective of 3. 3. 3. Romanian’s entry in the European Union – implication 

over the payment system. Impact studies III- study number 6: 6 – 78; 
7. www.efsa.europa.eu   
8. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 
9. www. ansvsa.ro 
10. www.afir.info.ro 
11.  www.ec.europa.eu  
12. www.eur-lex.europa.eu 
13. www.fonduri-ue.eu 
14. www.feadr.ro 
15. www.madr.ro 
Facultativă: 
1. Reg. (EC)178/2002, care stabileste principiile si cerintele legislatiei privind alimentele, infiinteaza EFSA si stabileste proceduri pentru siguranta 

alimentelor 
2.  Reg. (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare 
3.  Reg. (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se 

aplică alimentelor de origine animală 
4.  Reg. (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a 

controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman 
5.  Reg. (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a 
animalelor 

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

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul politicilor agricole si de siguranta alimentara pentru dezvoltare 
agricola durabila, se vor identifica noi căi de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice vor participala la manifestările ştiinţifice organizate în 
ţară şi străinătate, la manifestări expoziţionale şi reuniuni ale  institutiilor de profil din Romania,  la mese rotunde de 
profil şi vizite în ferme de referinţă realizate din fonduri europene 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.afir.info.ro/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.fonduri-ue.eu/
http://www.fedr.ro/
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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 Sistemul instituțional al Uniunii Europene 
Politica Agricolă Comună si de Securitate 
alimentara: necesitate, obiective și 
principii 
Conceptul de dezvoltare durabilă în 
agricultură și zootehnie 
Mecanismele de funcţionare a politicii 
agricole comune 
Programul National de Dezvoltare Rurala 
2014- 2020 
Proceduri de accesare a fondurilor PAC 
 

Examen 
 
 
 
 

 
70% 

 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Instrumente financiare și programe de 
finanțare 
Plan de afacere 
 

Susținere plan de afacere 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 
24 Septembrie 2021 

Titular curs 
Șef.lucr.dr. Eugen Claudiu Jurco 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Șef.lucr.dr. Eugen Claudiu Jurco 

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

 
Director de departament 

Prof.dr.ing. Camelia Răducu 

 


	0305010101 Bazele fiziolgice ale productiilor la animale de ferma si organisme acvatice
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010101
	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 
	Master
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	50
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	24
	3.4.4.Tutoriala
	15
	3.4.5.Examinări
	15
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	144
	3.8. Total ore pe semestru
	200
	3.9. Numărul de credite4
	8


	0305010102_Proc opt de prod a furajelor_I_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010102
	FIŞA DISCIPLINEI

	0305010103_Sisteme de crestere si productie in acvacultura_I_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0305010103
	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
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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
	14
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	35
	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
	28
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	15
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0305010104_Procedee optimizate de nutritie animala_I_MCAA 2021-2022
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ din Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II Ştiinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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
	14
	3.6. laborator
	42
	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


	0305010105_Elab pl. amel in zoot si acv
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010105
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Ştiinţe Fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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
	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
	30
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	13
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	20
	3.7. Total ore studiu individual
	133
	3.8. Total ore pe semestru
	175
	3.9. Numărul de credite4
	7


	0305010106_Tehnici apicole și sericicole speciale_I_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 03060201103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Stiinţe tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Master
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creșterii animalelor și acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF

	0305010107_Etica si integritate academica_I_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010107
	FIŞA DISCIPLINEI
	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	1.2. Facultatea

	Departamentul 2
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii
	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
	13
	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
	20
	3.4.4.Tutoriala
	2
	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


	0305010108_Managementul prod. lapte carne bovine_I_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305010108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	II Ştiinţe tehnologice Zootehnie 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managmantul creșterii animalelor 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
	40
	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
	55
	3.4.4.Tutoriala
	9
	3.4.5.Examinări
	25
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	144
	3.8. Total ore pe semestru
	200
	3.9. Numărul de credite4
	8


	0305010109_MANAG_CARNE_LAPTE_OVINE_CAPRINE_I_MCAA
	0305020101 Bioeconomie aplicata si antreprenoriat
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020101
	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
	Master
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creșterii animalelor 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
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	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
	10
	3.4.4.Tutoriala
	8
	3.4.5.Examinări
	4
	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

	Leal Filho, W., Pociovalisteanu, D.-M., Borges de Brito, P., Borges de Lima, I.  - Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives, Springer 2018

	0305020102 - Sist. de prod. de  carne la porcine_II_MCAA 20-21 (1)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020102
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinte 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 
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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.  Lucrări practice
	14
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	100
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	50
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	19
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	4
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	183
	3.8. Total ore pe semestru
	225
	3.9. Numărul de credite4
	9


	0305020103_Managementul fermelor avicole_II_MCAA
	Nr.__________din _________                                                         Formular USAMV 0305020104
	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
	Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Zootehnie 
	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
	14
	Distribuţia fondului de timp 
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	80
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	60
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	10
	3.4.5.Examinări
	13
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	183
	3.8. Total ore pe semestru
	225
	3.9. Numărul de credite4
	9


	0305020104_ Manag calitatii produselor de origine animala si piscicola_II_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie si biotehnologii
	Stiinte tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creşterii animalelor 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. laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	63
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	40
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	20
	3.4.5.Examinări
	26
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	169
	3.8. Total ore pe semestru
	225
	3.9. Numărul de credite4
	9


	0305020105_Comunicare si negociere in afaceri_II_MCAA
	0305020106_Politici comunitare privind agricultura_II_MCAA
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0305020106
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie și Biotehnologii
	II Ştiinţe tehnologice Zootehnie 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Masterat
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Managementul creșterii animalelor 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
	14
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	45
	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
	5
	3.4.5.Examinări
	3
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	83
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5



