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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ Zi 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Igiena piscicolă  

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

Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Fiziologia organismelor acvatice, Amenajări și construcții în acvacultură  
4.2. de competenţe Ciprinicultură,  Botanică acvatică, Zoologie acvatică, 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20III/ciprinicultura.pdf
http://www.usamvcluj.ro/images/SC/pisc/anul%20I/zoologie%20acvatica.pdf
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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

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

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

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

receptorilor naturali  
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Incursiune introductivă în Igiena Piscicolă 
 
 
 
Efectul vremii și a climei in acvacultură 
 
 
Solul – element al mediului de viaţă pentru peşti 
 
 
 
 
Igiena vetrei bazinului.Amendamente utilizate  pentru îmbunătățirea 
productivității piscicole 
 
 
Fertilizarea bazinului. Aplicare de fertilizanți chimici anorganici  și 
organici, "Gunoiul verde" și efectul asupra productivității bazinelor. 
Probleme legate de fertilizare. 

 
 

Verificare pe parcurs 1 
 
Apa –mediul de viaţă a peştilor.  Relaţii reciproce între peşti şi mediul 
lor de viaţă 
Influenţa unor factori mecanici asupra peştilor: densitate, spaţiu vital, 
presiunea apei, viteza de curgere 

Metode de predare 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

 
Prelegere 

Video-proiecţie 
 
 

Oral  
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Observaţii 
 
1 prelegere - 2 ore 
 
 
 
 
1 prelegere - 2 ore 

 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 
 
 

1 prelegere - 2 ore  
 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

 
2 ore 

 
1 prelegere - 2 ore  
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Influenţa unor caracteristici organoleptice şi fizice: miros, culoare, 
temperatură, sediment, turbiditate, lumină, sunete, vibraţii, energie 
radiantă, electricitate 
  
 
 
Relații de reciprocitate între parametrii mediali ai apei, modalități de 
redresare și efectele asupra bunăstării peștilor 
 
 
 
 
Aspecte de igienă privind Interrelaţii între peşti şi microorganismele 
acvatice. Bunăstarea la peşti şi bolile provocate de modificarea 
parametrilor mediali ai apei 
 
Biosecuritatea fermelor piscicole 
Importanţa biosecurităţii şi a dezinfecţiei în aquacultură. 
 
 
Dezinfecţia în piscicultură (definiţie, clasificare, rol) 
Dezinfecția vetrei bazinului, echipamentelor,apei,  
Imbăieri cu scop profilactico-terapeutic 
 
 
 
Tratarea efluenţilor din piscicultură intre stiintă şi practică. Impactul 
apelor piscicole asupra mediului si modalități de redresare:  reducerea 
suspensiilor solide .Tratarea efluenţilor prin trecerea lor pe zone umede 
construite. Tratarea efluenţilor în bazine cu alge.  
 
 
Igiena transportului și productivitatea naturală a fermelor piscicole, rol 
esenţial în evaluarea bunăstării peştilor  
 
 
Verificare  

 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 
 
 
 

Prelegere 
Video-proiecţie 

 

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

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

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 

Demonstraţie practică, calcule 
 
 

Prelegere 
Prezentarea aparatelor 
Demonstraţie practică 

 
 
 
 

Prelegere 
Determinare practică a parametrilor 

mediali ai apei şi modalităţi rapide de 
identificare a acestora 

 
 
 

Prelegere 
Analizarea rezultatelor  

 
Oral/pptx 

 
  
 Seminar, prelegere 

Demonstraţie practică  
 

 
 

1 prelegere -4 ore  
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 
 
 
 

 4 prelegeri –8 ore 
 
 
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

   
 
 1 prelegere -2 ore 
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Aprecierea globală  a apei prin analiza WQI raportat la 
exigenţele O. 161/2006, HG 202/2002 ŞI HG 
563/2006Ț. Noţiuni introductive de bunăstare a peştilor 
 
 
Managemenul deșeurilor. Măsuri D.D.D  
 
  
Verificare pe parcurs 2 

Coordonarea analizei complete a 
unei probe de apă, Seminar, 

prelegere  
 
 

Seminar, prelegere  
 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 

 
 
 

1 prelegere -2 ore 
 
 

2 ore 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. BUD I. VLĂDĂU V., NĂDĂŞAN MIRCEA (2010)- Tratat de creştere a peştilor. Ed. Texte, Dej  
2. David A, Scarfe, Cheng-Sheng Lee, Patricia J. O’Bryen (2006). – Aquaculture Biosecurity. Prevention, 

Control, and Eradication of Aquatic Animal Disease, Blackwell Publishing Ltd.,  ISBN-10: 0-8138-0539-
2/2006 $.10. 

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

Current issues in fish welfare.J. Fish Biol., 68, 332-372. 
6. Huntingford F.A., Adams C.E. (2005)- Behavioural syndromes in farmed fish: implications for production 

welfare. Behav., 142,  1207- 1221. 
7. Huntingford Felicity Malcolm Jobling, Sunil Kadri (2012)- Aquaculture and behavior. Blackwell Publishing 

Ltd., ISBN-13: 978-1-4051-3089-9 
1. Jo Sadler and Andrew Goodwin (2007) Disease Prevention on Fish Farms 
2. Man C., C.A. Man (2006) – Igienă piscicolă. Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 
3. Mălăcea I (1969) Biologia apelor impurificate. Ed Ceres. Bucureşti 
4. Monique Eloit, Ingo Ernst , Alicia Gallardo Lagno , Edmund Peeler ,Maxwell Barson, Joanne Constantine 

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Note de curs 
Bibliografie Facultativă: 

1. Banrie  (2013) Liming Ponds for Aquaculture, https://thefishsite.com/articles/liming-ponds-for-aquaculture 
2. Boyd C.E.  (2018)- Lime plays crucial role in aquaculture pond management, 

https://www.aquaculturealliance.org/advocate/lime-aquaculture/ 
3. Egna, H. S. and C. E., Boyd, (1997). Dynamics of pond aquaculture. Fertilizer regimes. CRC Press, New York, 

USA. 437 pp., ISBN 9781566702744   
4. Ferraz de Queiroz  Julio , Gilberto Nicolella,  Charles Wesley Wood,  Claude Elson Boyd (2004)- Lime 

application methods, water and bottom soil acidity in fresh water fish ponds, Animal Science and Pastures • 
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) 61 (5), https://doi.org/10.1590/S0103-90162004000500001 

5.  Ghosh S. , (2019)- Use of Lime in the Fish Pond, https://krishijagran.com/featured/use-of-lime-in-the-fish-
pond/ 

6. Hegedus Cristina (2010)-Studii privind unele caracteristici fizico-chimice şi biologice ale apei utilizată în ferme 
piscicole din Transilvania, Teză doctorat, USAMV Cluj Napoca 

7. Kivaisi AK (2001) The potential for constructed wetlands for wastewater treatment and reuse in developing 
countries: a review. Ecol Eng.;16(4):545–560 

8. Knud-Hansen CF.(2006) Pond Fertilization: Ecological Approach andPractical Application. Aquaculture 
Collaborative ResearchProgram, Oregon State University, Corvallis, OR, USA; 2006  

http://www.oie.int/
http://www.aquaetreat.org/
https://thefishsite.com/contributors/banrie
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/lime-aquaculture/
https://doi.org/10.1590/S0103-90162004000500001
https://krishijagran.com/featured/use-of-lime-in-the-fish-pond/
https://krishijagran.com/featured/use-of-lime-in-the-fish-pond/
https://krishijagran.com/featured/use-of-lime-in-the-fish-pond/
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(16) (PDF) Aquaculture pond fertilization. Available from: https://www.researchgate.net/ 
9. Leto C, Tuttolomondo T, La Bella S, Leone R, Licata M (2013). Effects of plant species in a horizontal 

subsurface flow constructed wetland – phytoremediation of treated urban wastewater with Cyperus alternifolius 
L. and Typha latifolia L. in the West of Sicily (Italy). Ecol Eng., 61(A):282–291. 

10. Leto C, Tuttolomondo T, La Bella S, Leone R, Licata M (2013). Effects of plant species in a horizontal 
subsurface flow constructed wetland – phytoremediation of treated urban wastewater with Cyperus alternifolius 
L. and Typha latifolia L. in the West of Sicily (Italy). Ecol Eng., 61(A):282–291. 

11. Nikolski G.V.  (1962) – Ecologia peştilor. Ed. Acad. R.P.R.. Bucureşti 
12. Vymazal J (2011) Plants used in constructed wetlands with horizontal subsurface flow: A review. 

Hydrobiologia.;674(1):133–156. 
13. Vymazal J.  (2005) Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetlands systems for wastewater 

treatment. Ecol Eng. 2005;25(5):478–490.  
14. Wendland Claudia și Albold, Andrea ( 2010)- Sisteme de epurare durabilã şi eficientã a apelor reziduale din 

comunitãţileruraleşi suburbane cu pânã la 10,000 PE, 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/beratungshilfe/long/51-43-L-RO.pdf 

15. Wright Russell A. (2001) Liming Fishponds, ANR-232, https://ssl.acesag.auburn.edu/pubs/docs/A/ANR-
0232/ANR-0232-archive.pdf 

16. Wu H, Zhang J, Ngo HH, Guo W, Hu Z, Liang S (2015) A review on the sustainability of constructed wetlands 
for wastewater treatment: Design and operation. Bioresour Technol. 2015;175:594–601 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
 
10. Evaluare 

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

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

Verificare pe parcurs 1 
Verificare pe parcurs 2 

 
 
 

 
 
 
 

30% 
30% 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Examen practic 

 
 

20% 

 Referat Susținere orală  20% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.09.2021 

Titular curs 
Şef lucr.dr. CRISTINA HEGEDÜS 

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

Data avizării în 
departament 
 

 
Director de departament 

Sef lucr.dr. RADU CONSTANTINESCU 

https://www.researchgate.net/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/beratungshilfe/long/51-43-L-RO.pdf
https://ssl.acesag.auburn.edu/pubs/docs/A/ANR-0232/ANR-0232-archive.pdf
https://ssl.acesag.auburn.edu/pubs/docs/A/ANR-0232/ANR-0232-archive.pdf
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 1 

 

 
 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ACVACULTURĂ SPECIALĂ 1 

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

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

I 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
  Ihtiologie, Alimentaţie, Reproducţie,Ecologie 

4.2. de competenţe 
 

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

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



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

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

acvaculturii speciale 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

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

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

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

 
8. Conţinuturi 
 

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

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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

Prelegere 1 prelegere 

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

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

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

 
Bibliografie Obligatorie:  
 

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

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

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

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Acvaculturii speciale,  identificarii unor cai de 
modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme 
si probleme practice, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi 
străinătate. 

10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

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

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
 
70% 

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

15% 
15% 



 

 

4 

4 

10.6. Standard minim de performanţă:  :  Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice 
la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate 
 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
octombrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

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

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

 
Director de departament 

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

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ACVACULTURĂ SPECIALĂ 2 

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

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
  Anatomie, Ihtiologie, Alimentaţie, Reproducţie 

4.2. de competenţe 
 

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

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



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

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

acvaculturii speciale 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala  
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

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

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

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

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

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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



 3 

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

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 

 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

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

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

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

 
Bibliografie Obligatorie:  

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

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

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

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Acvaculturii speciale, identificarii unor cai de modernizare si 
imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele 
didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate. 
 

10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

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

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 
 

 
 
 
 
70% 



 

 

4 

4 

 
10.5. Seminar/Laborator   Colocviu 

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

15% 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la 
nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate 
 
 

 

Data completării 
Octombrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

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

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

 
Director de departament 

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

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea   
disciplinei 

MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ  

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

Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

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

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie, Reproducţie, Alimentaţie, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

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

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

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



 

 

2 

2 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Realizarea atribuţiilor profesionale cu profesionalism şi rigoare. 

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

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

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

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 

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

Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 

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

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

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

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



 

 

4 

4 

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

Lucrare practică  
 
 
Lucrare practică 

1 lucrare practică 
 
 
1 lucrare practică 
 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Marchiş I.Z. – Note de curs. 
2. Marchiş Zamfir (2016) – Producţiile animalelor. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca. 
3. Marchiş Zamfir (2019) – Materii prime de origine animal. Îndrumător de lucrări practice. Ed. AcademicPres 

Cluj-Napoca. 
Bibliografie Facultativă:  

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

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

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

10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

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

Examen scris 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    70 % 

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

 
 

Colocviu 
În funcţie de situaţia existentă, 

evaluarea se va face on-line 

 
 
    30 % 

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

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Septembrie 2021 

Titular curs 
Conf. dr.ing. Marchiş Zamfir 

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

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

 
Director de departament 

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

 

FIŞA DISCIPLINEI 

AN UNIVERSITAR 2021-2022 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Siinţe Tehnologice 
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 
1.6.Specializarea/ Programul de studii PISCICULTURĂ 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

 IHTIOPATOLOGIE 

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

Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua  

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

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

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

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

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

 
8. Conţinuturi 
 

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

Metode de predare 
 

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 

Observaţi 
 
 

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

 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 

 
 
 

3 preleger 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 

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

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

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

Lucrare de laborator 2 lucrări 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

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

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

 
Bibliografie Facultativă: 

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

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

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

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

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

        Verificare pe parcurs 
 
 
 

Verificare pe parcurs 

 
 
40% 
 
 
 
40% 

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

          Colocviu 20% 

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

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
 
 ..24.09.2021.... 

Titular curs 
                  Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
 

Conf. Dr. Adrian Cîmpean 

Data avizării în 
departament 
....30.09.2021... 
 

Director de departament 
Prof. Dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

CIPRINICULTURĂ 

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

Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

2.4. Anul de studiu 
 

III 2.5. Semestrul 
 

II 2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

4.2. de competenţe 
 

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

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

 
 

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

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



 

 

2 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Să cunoască terminologia de specialitate caracteristică disciplinei. 
Să poată identifica şi caracteriza speciile de ciprinide. 
Să-şi însuşească metodele de hrănire şi înmulţire la speciile de ciprinide. 
Să cunoască principalele tehnologii de exploatare a ciprinidelor. 
Să cunoască principalele boli ale ciprinidelor şi metodele de combatere a acestora. 

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

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

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

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

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 

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

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

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  28 
Protecţia muncii în piscicultură. Anatomia şi fiziologia la peşti 
Studiul exteriorului la peşti 
Măsurători, cântăriri şi indici corporali la peşti 
Determinarea sexelor şi a vârstei la principalele specii de  peşti 
Determinarea parametrilor fizico-chimici şi biologici ai mediului de 
producţie 
Recunoaşterea principalelor specii de peşti din apele de deal şi coline 
Recunoaşterea principalelor specii de peşti din apele de şes şi din crescătorii 
Cunoaşterea instalaţiilor şi a acţiunilor care se execută în reproducerea 
peştilor 
Principalele incubatoare folosite în reproducerea artificială a peştilor 
Construcţii şi amenajări piscicole 
Alimentaţia peştilor  
Metode şi mijloace de recoltare şi transport a                 producţiei piscicole. F  
limitativi în creşterea peştilor 
Utilizarea evidenţelor piscicole. Populări şi repopulări ale cursurilor naturale 
de apă 
Verificarea cunoştinţelor. 

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

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

 
 
 
 

Proiect 
 

Proiect 
Proiect 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 

 
Proiect 
Proiect 
Proiect 

 
Proiect 
Proiect 
Proiect 
Proiect 
Proiect 

 

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

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

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

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul Cipriniculturii, identificarii unor cai de 
modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme 
si probleme practice, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi 
străinătate. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

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

Examen scris 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
 
 
60% 

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

 
 
 

Colocviu oral 

 
 
 
20% 



 

 

4 

4 

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

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

Prezentarea proiectului 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

20 % 

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

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
Octombrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr.ing. Daniela Ladoşi 

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

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

 
Director de departament 

Prof. dr.ing. Camelia Răducu 
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Nr. din  Formular USAMV 0302030110 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Bioetică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 
2.4. Anul de studiu III 2.5.Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare Continuă 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 
Obligativitate3 DO 

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

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

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a cursului Prezentare în sistem Powerpoint. Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii fiind 

încurajați să participe liber la discuţii pe baza conţinutului expunerii. Nu sunt 
acceptate alte activităţi pe durata prelegerii; telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

 
6. Competenţe specifice acumulate 

 

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

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

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

 
8. Conţinuturi 

 
8.1. CURS 
Număr de ore – 28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metode de predare Observaţii 

 1 prelegere 

 1 prelegere 
1 prelegere 

  
1 prelegere 

Prezentare 
Powerpoint, se 

încurajează 
participarea 
interactivă la 
dezbaterea 

subiectelor în discuție 

 
1 prelegere 

 
 

1 prelegere 
 

1 prelegere 

  
1 prelegere 

 1 prelegere 

 1 prelegere 
1 prelegere 

 1 prelegere 

 1 prelegere 

  
1 prelegere 

Bibliografie Obligatorie: 
1. 

Bibliografie Facultativă: 
1. 

Va fi capabil să acceseze și să interpreteze corect informația științifică. 
Va putea stabili modelul experimental și specia optimă în funcție de domeniul și tema cercetării. 
Își va dezvolta capacitatea de lucru în echipă în cadrul unor proiecte cu atribuții și activități distincte pentru 
fiecare membru. 
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Parcurgerea disciplinei, asigură asimilarea unor cunoștințe teoretice și abilități practice esențiale în domeniul activităților 
de cercetare științifică, utile atât în mediul academic (masterat, doctorat) cât și în laboratoarele de cercetare științifică. 

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

Examen scris 
Evaluarea participării 
interactive la dezbaterea 

temelor în timpul 
semestrului 

 
70% 
30% 

10.5. 
Laborator 

   

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

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 

3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 

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

 
Data completării 
Septembrie 2021 

Titular curs 
Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

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

 

Data avizării în 
departament 

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

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură  
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

REZERVAȚII NATURALE  

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

Conf.dr. Cocan Daniel  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continuă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

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

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

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

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

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

C
om

pe
te

nţ
e 

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Abilități în pescuitul sportiv 

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

exigenţelor economice crescânde prin participarea la munca în echip. 
 

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

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

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

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

Metode de 
predare 

 
Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 
 

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

 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

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

 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Notițe de curs 
 
Bibliografie Facultativă: 
 

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

2. Nigel Dudley, Ghidul provind aplicarea categoriilor de managemental ariilor protejate, IUCN Publication Services, Elveția, 2008 
3. John Samad Smaranda, Managementul turismului in ariile naturale protejate, Editura Risoprint, 2008 

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

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor cadrele 
didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de Limnogeografie fiind dezbatute aspecte actuale si de 
perspectiva privind ecosistemele acvatice in Romania si Europa 

10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul este familiarizat cu tot conţinutul 
tematicii studiate şi stăpâneşte limbajul de 
specilaitate în expunere, stabileşte relaţii între 
concepte şi teorii inclusiv cu alte domenii şi 
formulează argumente corecte ştiinţific. 
înţelege la nivel macrosistemic interacţiunile dintre 
populaţiile biocenozelor şi dintre acestea şi biotopii 
diferitelor formaţiuni acvatice 
cunoaşte aspectele distribuţiei verticale şi 
orizontale ale biocenozelor şi relaţiile interspecifice 
Înţelege relaţiile trofice şi migraţiile hidrobionţilor 
pentru iernat, reproducere şi/sau hrănire 
 Abordează subiectul sistemic în timpul examinării 
şi face conexiune între cunoştinţele dobândite 

Verificare pe parcurs 
 
 
 

 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. 
Seminar/Laborator  

-Metoodele de recoltare a organismelor planctonului, 
nectonului şi bentosului şi determinarea biomasei 
.Identificarea principalelor grupe de organisme din 
plancton, necton şi bentos  
-Determinarea producţiei şi productivităţii acvatice  

Abilităţi şi implicare 
practică 
 
Test grilă de testare a 
cunoştinţelor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Promovarea colocviului şi 
obtinerea notei de trecere la examenul oral  este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie, 2021 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel 

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

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030315 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Animale de companie 

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

 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare V 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 D 
Fac 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum 
 Anatomie şi Fiziologie, Reproducţie, Alimentaţie, Genetică, Ameliorare 

4.2. de competenţe 
  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 
 

Cursul este interactiv. În cazul activității didactice desfășurate on-line se 
adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 
 
 
 

Derularea orelor de lucrări practice conform tematicii disciplinei; În 
cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp  
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
3.4.4.Tutoriala  
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
3.9. Numărul de credite4 2 



 

 

2 

2 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Cunoaşterea principalelor specii de animale de companie, înmulţirea şi hrănirea lor; întreţinerea, elemente de 
psihologie şi educarea acestora 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei animalelor de companie în viaţa omului 

Autoperfecţionarea profesională continuă. 
Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare, precum şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei 
 
 
 
 

Însuşirea de către studenţi a biologiei şi etologiei principalelor specii de animale 
care sunt crescute ca animale de companie.  
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

Aspecte ale tehnicii de întreţinere, alimentaţie, înmulţire, comportament, 
ameliorare, psihologie, igienizare şi educare a speciilor crescute ca animale de 
companie. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Importanţa animalelor de companie în viaţa omului 
Pisicile. Principalele rase. 
Alimentaţia şi întreţinerea pisicilor 
Comportamentul pisicilor domestice. Pregătirea şi 
prezentarea la o expoziţie felină 
Principalele boli întâlnite la pisică şi posibilităţi de 
combatere a acestora 
Cainii. Principalele rase 
Comportamentul , intretinere,alimentatie. Pregătirea şi 
prezentarea la o expoziţie canina. 
Principalele boli întâlnite la caine şi posibilităţi de 
combatere a acestora 
Creşterea hamsterilor 
Creşterea iepurilor ca animale de companie 
Creşterea veveriţei ca animal de companie 
Creşterea ariciului 
Creşterea chinchilei 
Curiozităţi din lumea animalelor de companie 

Metode de predare 
 

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

Observaţii 
 

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

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  - 
 

  

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Bud I. Mariana Dinea , Daniela Ladosi ( 2000 ) – Iepurii – mică enciclopedie cuniculă. Ed. AcademicPres Cluj-

Napoca    
2. Bud Ioan şi col. ( 1998 ) – Mic tratat de chinologie. Editura Promedia Plus Cluj-Napoca 
3. Bud I. şi colab. (2003) – Omul şi animalele de companie. Editura Academic Press Cluj-Napoca 
4. Bud I. (2010) – Fascinanta lume a pisicilor. Ed. Ceres, Bucureşti. 
5. Bud I. şi col. (2013) – Animale de blană şi de companie. Ed. Ceres, Bucureşti. 
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8. Kolb E. (1981) – Despre viaţa şi comportamentul animalelor domestice. Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Dinu I. (1996) – Animalele şi omenirea. Ed. Tehnică agricolă, Bucureşti. 
2. Mireşan V. (2001) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

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

In vederea actualizării cunoştinţelor din domeniu,  identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a 
predarii si a continutului cursurilor, cadrele didactice participa la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate.  

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Însuşirea de către studenţi a 
principalelor specii de animale de 
companie, înmulţirea şi hrănirea lor; 
întreţinerea, elemente de psihologie şi 
educarea acestora 

Test scris 
Întocmire şi susţinere referate 
În funcţie de situaţie, metodele 

de evaluare vor fi on-line 

 
70 % 
30 % 
 

10.5. Seminar/Laborator    
 

 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere la verificarile pe 
parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
octombrie 2021 

Titular curs 
Conf.dr.Daniela Ladoşi 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr.Daniela Ladoşi 

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

 
Director de departament 

                                                      Prof.dr. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040101  

 

FIŞA DISCIPLINEI 

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

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Procesarea producţiilor din acvacultură 

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

Prof. dr. Răducu Camelia Maria 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Sumativ 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Anatomie, Fiziologie, Biochimie, Piscicultură, Acvacultură 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi 

bacteriologice ale peştelui materie primă şi procesarea acestuia  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară interactiv, studenţii pot adresa întrebări  referitoare la 
conţinutul expunerii. Disciplina Disciplina universitară impune respectarea orei de 
incepere si terminare a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina  de Controlul Calităţii Produselor Acvacole 
Sa inteleaga problemele legate de procesarea peştelui şi a produselor piscicole. 
Controlul calităţii peştelui şi a produselor piscicole rezultate în exploataţiile piscicole şi în unităţile de prelucrare 
a peştelui. 
Sa cunoasca implementarea planului HACCP în acvacultură, dezvoltarea planului HACCP în acvacultură, analiza 
parametrilor fizico-chimică ai api şi solului paralel cu măsurile de identificare şi control a hazarurilor în pivinţa 
selectării locului de amplasare a fermei piscicole a apei, ai solului, ai hranei 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Sa demonstreze capacitatea de implementare a planului HACCP în acvacultură 

Sa poata dezvolta proiecte de asigurarea desfăşurării corespunzătoare a planului HACCP în acvacultură 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea  profesională în domeniul controlului produselor acvacole şi 
de implementare a HACCP în acvacultuă. 
Sa participe la activitatile de cercetare in laboratoare de cercetare şi producţie ale disciplinei 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare implementarea şi dezvoltarea HACCP 
în acvacultură 

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga modul de aplicare practică a HACCP în acvacultură 
Sa poata interpreta corect rezultatele obţinute în urma examenului în laborator. 
Sa cunoasca  factorii  care inluenţează calitatea produselor acvacole în urma 
impelmentării HACCP-ului în acvacultură. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.curs 
Număr  de ore - 28 
Importanţa consumului de carne de peşte. Evoluţia 
consumului de peşte în România-scurt istoric. Recoltarea, 
condiţionarea şi transportul peştelui viu. 
Organizarea transportului peştelui la unitatile de prelucrare 
și de comercializare. Factorii care influenţează capacitatea 
de transport a peştilor şi criteriile de transport. Sortarea, 
ambalarea, transportul şi depozitarea peştelui. 
Compoziţia chimică  a cărnii de peşte. Variaţiile în 
compoziţia chimică a peştelui. Prezentarea peştelui în 
consumul public. 
Controlul calităţii  peştelui comercializat. Caracteristicile 
microbiologice ale cărnii de peşte şi a produselor acvacole. 
Microorganisme prezente în carnea crudă a animalelor 
acvatice imediat după prindere. Microbiologia cărnii 
animalelor acvatice supusă diferitelor procese de 
prelucrare şi conservare 
Procesele biochimice post mortale din carnea de peşte. 
Microorganismele care provoaca alterarea cărnii de peşte. 
Toxinele prezente în carnea de peşte şi icre. 
Metode de conservare a peştelui: refrigerare, congelare, 
sărare și afumare. 
Tehnologia de obținere a peștelui afumat. Defectele 
peștelui afumat. 
Tehnologia icrelor şi controlul sanitar veterinar al icrelor. 
Semiconserve şi conserve din peşte.  
Sistemul HACCP de asigurare a calităţii produselor 
acvacole. Avantajele utilizării HACCP, principiile şi 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 

Observaţii 
 

 1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
2 prelegeri 
 
1 prelegere  
 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
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modul de aplicare a HACCP. 
Dezvoltarea planului HACCP în acvacultură. Controlul 
calităţii produselor acvacole prin tehnicile uzuale folosite. 
 

Prelegere 2 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Controlul calităţii  peştelui, conservelor, semiconservelor 
şi icrelor de peşte. Recoltarea produselor pentru analiză. 
Determinarea apei, a grăsimii, a pH-ului, a azotului 
aminic din carnea de peşte. 
Aprecierea încărcăturii bacteriene a cărnii de peşte prin 
proba cu albastru de metilen. 
Aprecierea prospeţimii cărnii de peşte prin identificarea 
peroxidazei. Determinarea azotului din trimetilamină. 
Stabilirea indicilor de scindare proteică, determinarea 
indicelui de saponificare şi a zaharozei. 
Determinarea fosforului total din peşte. Determinarea 
clorurii de sodiu şi a acidităţii volatile din 
semiconservele şi conservele de peşte. 
Determinarea acizilor solubili în apa din icre şi a acizilor 
insolubili în apa din icre. Controlul ermeticităţii 
conservelor din peşte prin diferite  metode şi 
determinarea capacităţii de reţinere a apei prin presare. 
Determinarea capacităţii de hidratare a cărnii şi a 
acidităţii titrabile. 
Verificarea cunoştinţelor 

 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
 
Lucrare laborator 
 
 
Lucrare laborator 

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

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. IURCĂ, I. (1994)  - Curs de Tehnologia industrializării produselor animale. Tipo Agronomia,   Cluj - Napoca. 
2. IURCĂ, I. (1994)  - Tehnologia industrializării produselor animale. Lucrări practice şi activităţi de  producţie. Tipo Agronomia, 
Cluj - Napoca. 
3. IURCA, I. (2001)  - Ghid practic de tehnologia cărnii şi a produselor din carne. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
4. IURCĂ, I. (2003)  - Tehnologia cărnii şi  subproduse din peşte. Ed. I.C.P.I.A.F., Cluj - Napoca. 
5. IURCĂ, I. M., CAMELIA RĂDUCU (2005) - Tehnologia industrializării produselor animale.  Ed. AcademicPres. Cluj - Napoca. 
6. IURCĂ, I. M. (2006)  - Procesarea şi controlul calităţii peştelui şi a produselor acvacole. Ed. AcademicPres. Cluj - Napoca. 
 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. BANU, C. (1987) – Valorificatea industrială a peştelui. Vol. I şi II. Institutul politehnic Galaţi. 
2. BUD I. (1996) – Acvaristica pe înţelesul tuturor. Ed. Promedia . Cluj - Napoca. 
3. BUD I. (2004) – Creşterea crapului şi a altor specii de peşti. Ed. Ceres. Bucureşti. 
4. MOŢOC, D., şi col. (1987) - Biochimia produselor alimentare. Ed. Tehnică,  Bucureşti. 

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

În vederea actualizării cunoştinţelor din domeniul tehnologiei industrializării produselor animale, identificării unor căi 
de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele mai actuale teme şi probleme 
practice, cadrele didactice participă la manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, la manifestări de Asociaţia 
Crescătorilor de Animale din România şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Compoziția chimică a cărnii de pește. 
Controlul calităţii  peştelui comercializat. 
Caracteristicile microbiologice ale cărnii de 
peşte şi alor produse acvacole. 

Examen scris 70% 
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Microorganisme prezente în carnea crudă a 
animalelor acvatice imediat după prindere. 
Microbiologia cărnii animalelor acvatice 
supusă diferitelor procese de prelucrare şi 
conservare 
Procesele biochimice post mortale din 
carnea de peşte. Microorganismele care 
provoaca alterarea cărnii de peşte. Toxinele 
prezente în carnea de peşte şi icre. 
Metode de conservare a peştelui. 
Planul HACCP, origne, avantaje, principiile şi 
modul de aplicare a HACCP în acvacultură. 
Dezvoltarea planului HACCP în acvacultură. 
Controlul calităţii produselor acvacole prin 
tehnicile uzuale folosite. 

10.5. Seminar/Laborator  Recoltarea produselor în vederea efectuării 
controlului de calitate prin determinări 
organoleptice şi fizico-chimice de laborator. 
Determinarea apei, a grăsimii, a pH-ului, a 
azotului aminic din carnea de peşte. 
Aprecierea încărcăturii bacteriene a cărnii de peşte 
prin proba cu albastru de metilen. 
Aprecierea prospeţimii cărnii de peşte prin 
identificarea peroxidazei. Determinarea azotului 
din trimetilamină. 
Stabilirea indicilor de scindare proteică, 
determinarea indicelui de saponificare şi a 
zaharozei.. 
Determinarea fosforului total din peşte. 
Determinarea clorurii de sodiu şi a acidităţii 
volatile din semiconservele şi conservele de 
peşte. 
Determinarea acizilor solubili în apa din icre şi 
a acizilor insolubili în apa din icre. 
Controlul ermeticităţii conservelor din peşte 
prin diferite  metode şi determinarea capacităţii 
de reţinere a apei prin presare. 
Determinarea capacităţii de hidratare a cărnii şi 
a acidităţii titrabile. 

Colocviu 30% 

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

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

Septembrie 2021 

Titular curs 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu  

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu  

Data avizării în 

departament 

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

 

Director de departament 

Prof. dr. Camelia Maria Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302040104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 

1.3. Departamentul II Ştiinţe Tehnologice 

1.4.Domeniul de studii Zootehnie 

1.5.Ciclul de studii1) Licenţă 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Creşterea peştilor răpitori 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

2.4. Anul de studiu 

IV 

 2.5. Semestrul 

I  
 2.6. Tipul de 

evaluare VP 

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 

 
 

4.2. de competenţe 

 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 

 

 

Respectarea orarului şi a disciplinei universitare pentru a nu perturba expunerea 

cursului, iar telefoanele mobile să fie închise la cursuri 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

 

 

Studentul va desfăşura o activitate practică individuală în concordanţă cu lucrările 

prezentate în îndrumătorul de lucrări practice şi indicaţiile cadrului didactic care 

conduce orele de laborator. 

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 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

3.4.4.Tutoriala 8 

3.4.5.Examinări 4 

3.4.6. Alte activităţi  - 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite4 5 



 

 

2 

2 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască terminologia de specialitate caracteristică disciplinei. 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să cunoască condiţiile specifice unei amenajări pentru creşterea speciilor de peşti răpitori. 

Să fie în măsură să implementeze sisteme şi tehnologii moderne pentru optimizarea unei ferme de creştere a 

peştilor răpitori. 

 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

Să-şi însuşească cunoştinţele generale şi particulare privind speciile de peşti 

răpitori, tehnologiile de creştere şi sistemele de întreţinere. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

Să cunoască sistematica, biologia, ecologia şi etologia peştilor răpitori. 

Să cunoască sistemele de creştere,  tehnicile de hrănire şi reproducere a peştilor 

răpitori de importanţă economică şi comercială. 

Să stăpânească noţiunile referitoare la selecţia, ameliorarea şi patologia peştilor 

răpitori care fac obiectul creşterii artificiale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Creşterea peştilor răpitori pe plan mondial şi european. Situaţia 

actuală, direcţii, orientări şi tendinţe. Consideraţii generale privind 

creşterea peştilor răpitori în România. 

2. Caracterizarea speciilor de peşti răpitori specifice apelor din 

România.  

3. Genul Esox. Sistematica, biologia, ecologia, etologia și aria de 

răspândire. Specii de  importanţă economică şi comercială. 

4. Creşterea ştiucii (Esox lucius). Sisteme de creştere. Procesul 

tehnologic de obţinere a materialului biologic. 

5. Genul Sander. Sistematica, biologia, ecologia, etologia și aria de 

răspândire. Specii de  importanţă economică şi comercială. 

6. Creşterea şalăului (Sander lucioperca). Sisteme de creştere. 

Procesul tehnologic de obţinere a materialului biologic. 

7. Genul Perca. Sistematica, biologia, ecologia, etologia și aria de 

răspândire a speciei Perca fluviatilis. 

8. Creşterea bibanului (Perca fluviatilis). Sisteme de creştere. 

Procesul tehnologic de obţinere a materialului biologic.  

9. Familia Siluridae. Sistematica, biologia, ecologia, etologia și aria 

de răspândire la somnul european (Silurus glanis). 

10. Creşterea somnului european (Silurus glanis). Sisteme de creştere. 

Procesul tehnologic de obţinere a materialului biologic. 

11. Sistematica, biologia, ecologia, etologia şi aria de răspândire a 

speciei Clarias gariepinus. 

12. Creşterea somnului african (Clarias gariepinus). Sisteme de 

creştere. Procesul tehnologic de obţinere a materialului biologic. 

13. Familia Anguillidae. Sistematica, biologia, ecologia, etologia și aria 

de răspândire a anghilei (Anguilla anguilla). 

14. Creşterea anghilei (Anguilla anguilla). Sisteme de creştere. 

Procesul tehnologic de obţinere a materialului biologic. 

Metode de predare 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

1. Calendarul lucrărilor curente în crescătoriile de peşti răpitori. 

2.  Analiza fluxului tehnologic în crescătoriile de peşti răpitori. 

3. Calcularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea ştucilor (Esox lucius).  

4. Parametrii tehnici în esocicultură. Dimensionarea (calculul 

suprafeţelor) şi stabilirea numărului de bazine în funcţie de 

densitatea de populare. Calculul volumelor de apă şi a 

debitelor necesare. Stabilirea planului de furajare/categorii de 

vârstă şi masă corporală. Calculul cantităţii de furaj necesare 

pe un ciclu de producţie. 

5. Calularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea şalăului (Sander lucioperca). 

6. Parametrii tehnici în sandricultură. Dimensionarea (calculul 

suprafeţelor) şi stabilirea numărului de bazine în funcţie de 

densitatea de populare. Calculul volumelor de apă şi a 

debitelor necesare. Stabilirea planului de furajare/categorii de 

vârstă şi masă corporală. Calculul cantităţii de furaj necesare 

pe un ciclu de producţie. 

7. Calularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea  bibanului european (Perca 

fluviatilis). 

8. Parametrii tehnici în creşterea bibanului european (Perca 

fluviatilis). Dimensionarea (calculul suprafeţelor) şi stabilirea 

numărului de bazine în funcţie de densitatea de populare. 

Calculul volumelor de apă şi a debitelor necesare. Stabilirea 

planului de furajare/categorii de vârstă şi masă corporală. 

Calculul cantităţii de furaj necesare pe un ciclu de producţie. 

9. Calularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea somnului european (Silurus 

glanis). 

10. Parametrii tehnici în creşterea somnului european (Silurus 

glanis). Dimensionarea (calculul suprafeţelor) şi stabilirea 

numărului de bazine în funcţie de densitatea de populare. 

Calculul volumelor de apă şi a debitelor necesare. Stabilirea 

planului de furajare/categorii de vârstă şi masă corporală. 

Calculul cantităţii de furaj necesare pe un ciclu de producţie. 

11. Calularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea somnului african (Clarias 

gariepinus). 

12. Parametrii tehnici în creşterea somnului african (Clarias 

gariepinus). Dimensionarea (calculul suprafeţelor) şi stabilirea 

numărului de bazine în funcţie de densitatea de populare. 

Calculul volumelor de apă şi a debitelor necesare. Stabilirea 

planului de furajare/categorii de vârstă şi masă corporală. 

Calculul cantităţii de furaj necesare pe un ciclu de producţie. 

13. Calularea şi stabilirea necesarului de material biologic în 

funcţie de capacitatea de producţie şi pierderile acceptate pe 

etape tehnologice în creşterea  anghilei (Anguilla anguilla). 

14. Parametrii tehnici în creşterea anghilei (Anguilla anguilla). 

Dimensionarea (calculul suprafeţelor) şi stabilirea numărului 

de bazine în funcţie de densitatea de populare. Calculul 

volumelor de apă şi a debitelor necesare. Stabilirea planului de 

furajare/categorii de vârstă şi masă corporală. Calculul 

cantităţii de furaj necesare pe un ciclu de producţie. 

Metode de predare 

 

 

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 

 

Observatii 

 

 

1 lucrare 

 

1  lucrare 

1  lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

 

 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

 

1 lucrare 

 

 

 

1 lucrare 

Bibliografie Obligatorie:  
Bănărescu P. (1964) – Fauna Republicii Populare Române – Pisces. Editura Academiei R.P.R. Nicolau Aurelia, 
Brezeanu Gh., Caloianu-Iordăchel Maria, Buşniţă A. (1973). Reproducerea artificială şi dezvoltarea la peşti. Editura 
Academiei R.S.R., Bucureşti 



 

 

4 

4 

Cărăuşu S., 1952, Tratat de ichtiologie. Editura Academiei R.P.R. 
 
Bibliografie Facultativă:  
Burian P., Grama C. (2005) – Peştii apelor noastre. Mic determinator de specii. Editura Maris, Târgu –Mureş 
Gheracopol Octavia (1981) – PISCICULTURA – Piscicultura în bazinele naturale de apă. Curs lito. Galaţi         
Oprea L. (2000) – Nutriţia şi alimentaţia peştilor. Editura Tehnică, Bucureşti. 

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

Iaşi 

Pricope F., Battes K., Stoica I. (2012) – Bazele biologice ale acvaculturii. Ed. „Alma Mater” Bacău 

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

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

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

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

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

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Caracterizarea bio-morfologică şi 

productivă a peştilor răpitori. 

Reproducerea şi alimentaţia peştilor 

răpitori. 

Sisteme de creştere a peştilor răpitori. 

Valorificare şi direcţii de producţie. 

Examen oral 

 

 

70 % 

10.5. Seminar/Laborator  Calcularea normelor de populare a 

bazinelor de creştere şi stabilirea 

necesarului de material biologic 

Calcularea volumului şi debitului de 

apă/bazin/ total fermă piscicolă. 

Stabilirea tipului şi necesarului de 

hrană.   

 

 

Verificări pe parcurs 

 

Colocviu  

 

 

15% 

 

15% 

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

practice.  

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

 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

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

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

 

 

 

 

 

Data completării 

 

 

 

Titular curs 

Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

 

 

 

     Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof.Dr.Ing. Bogdan Georgescu 

Septembrie 2021 

 

Data avizării în 

departament 

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

 

 

 

 

 

Director de departament 

Prof. Dr.Ing. Camelia Răducu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040105 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

ZOOECONOMIE  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

sumativă 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Identificarea particularităţilor agriculturii şi a căilor de sporire a viabilităţii exploataţiilor piscicole; 
Înţelegerea modului în care funcţionează economia de piaţă;  
Utilizarea actelor normative specifice domeniului de activitate;  
Capacitatea de a identifica principalii indicatorii economico-financiari, utilizarea metodologiei de calcul a 
acestora şi capacitatea de interpretarea a acestora. 
Aplicarea politicilor agricole comunitare la nivel national, respectiv la nivelul exploataţiiei piscicole; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 
Sa demonstreze capacitatea de a identifica şi înţelege principalele activităţi economice din cadrul unei exploataţii 
piscicole;  
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala continuă în vederea adaptării la schimbările din 
mediul economic,  
Sa demonstreze capacitatea de adaptare a activităţii unei exploataţii piscicole în concordanţă cu cerinţele pieţei;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la Zooeconomie 
7.2. Obiectivele specifice Împletirea gândirii tehnice şi economice a viitorilor specialişti din piscicultură, 

astfel încât criteriul eficienţei economice să stea la baza deciziilor luate, atât în 
activitatea de producţie, cât şi în cea de aprovizionare şi valorificare a 
producţiei. 
Să înţeleagă necesitatea şi rolul sprijinului acordat sectorului piscicol din 
România. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Agricultura ca ramură a economiei naţionale; 
particularităţi, importanţă 
Particularităţile agriculturii; consecinţe tehnice şi economice 
Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare; 
componentele dezvoltării unei agriculturi durabile 
Rolul şi locul agriculturii în cadrul economiei naţionale 
Necesitatea aşezării pe principii economice a relaţiilor dintre 
industrie şi agricultură 
Cheltuielile de producţie şi costurile unitare în agricultură 
Amortizarea mijloacelor fixe din zootehnie 
Eficienţa economică în creşterea animalelor 
Concepte legate de aprecierea eficienţei economice 
Sistemul de indicatori utilizat în aprecierea eficienţei economice 
a activităţii de producţie în creşterea animalelor. 
Rentabilitatea unitaților agricole 
Productivitatea muncii în agricultură 
Taxa pe valoarea adăugată 
Analiza pragului de rentabilitate ca măsură a riscului 
economic 
Eficienţa economică a investiţiilor în agricultură 
Particularităţile obiectivelor de investiţii în agricultură 
Surse de finanţare a investiţiilor;  
Aprecierea eficienţei economice a investiţiilor 
Asocierea şi cooperarea în producţia agricolă 
Necesitatea asocierii şi cooperării; forme de asociere în  
agricultura României 
Societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
Cooperaţia agricolă 
Grupurile de producători pentru comercializarea produselor 
agricole  
Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene  
Programul pentru Acvacultură si Pescuit (PAP 2021-2027) 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
2 prelegeri 
 
 
 
 
 
 
1 prelegere 
 
2 prelegeri 
 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
 
 
 
2 prelegeri 
1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Structura cheltuielilor de producţie în fermele piscicole; 
Cheltuielile salariale; 
Calculul costului de producţie;  
Amortizarea mijloacelor fixe din piscicultură; 
Metode de calcul a productivităţii muncii în activitatea piscicolă 
Profitul; calculul impozitului pe profitul realizat în exploataţiile 
piscicole; 
Stabilirea pragului de rentabilitate în activitatea piscicolă; 
Taxa pe valoarea adăugată; calculul TVA pe operaţiuni 
impozabile; 
Eficienţa economică a activităţii de producţie în piscicultură; 
Eficienţa economică a investiţiilor în piscicultură;  
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
(POPAM) 2014-2020 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz 

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

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Note de curs 
2. CHIŞ MARGARETA, ELENA MERCE – Agricultura spre economia de piaţă – concepte, cerinţe, strategii. Editura 

Aletheia, Bistriţa, 1999. 
3. CHIŞ MARGARETA, ANAMARIA VÂTCĂ (2005), Zooeconomie, Ediţia a II-a. Suport de curs. ID. Specializarea: 

Zootehnie, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV, Cluj-Napoca. 
4. MERCE ELENA, MARGARETA MARIAN (1997) – Economie agrară. Lucrări practice. Tipo AGRONOMIA, Cluj-

Napoca. 
5. ZAHIU LETIŢIA – Politici şi pieţe agricole –reformă şi integrare europeană. Editura CERES, Bucureşti, 2005. 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. MERCE C. C. Caracteristici definitorii ale agriculturii româneşti. Editura Aletheia. Bistriţa, 2002. 
2. OTIMAN, I. P. - Dezvoltarea rurală în România. Editura AGROPRINT, Timoşoara, 1997 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul piscicol, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Particularităţile agriculturii; consecinţe 
tehnice şi economice 
Eficienţa economică a activităţii 
piscicole; 
Analiza pragului de rentabilitate la nivelul 
exploataţiei piscicole; 
Eficienţa economică a investiţiilor în 
piscicultură; 
Particularităţile obiectivelor de investiţii 
în piscicultură; 
Asocierea şi cooperarea în producţia 
agricolă; 
Introducere în Politica Agricolă a Uniunii 
Europene; 
Sprijinul financiar acordat producătorilor 
agricoli din piscicultură; 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Structura cheltuielile de producţie;  
Metode de calcul a costului de producţie;  
Metodele de amortizare a mijloacelor fixe 
din piscicultură; 
Profitul; calculul impozitului pe profitul 
realizat în exploataţiile piscicole; 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

40% 
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Taxa pe valoarea adăugată; calculul TVA 
pe operaţiuni impozabile; 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
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 0302040107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

MANAGEMENT  

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 
 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 70 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 55 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Definirea, clasificarea şi selectarea procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor de management; 
Explicarea principiilor care stau la baza planificării, organizării şi coordonării activităţilor din cadrul unei 
exploataţii piscicole folosind cunoştinţele de management;  
Identificarea şi aplicarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor pentru optimizarea proceselor de 
planificare, organizare şi coordonare a activităţilor din exploataţiile piscicole; 
Aplicarea unor metode şi criterii adecvate pentru analizarea şi evaluarea situaţiei tehnice şi economice din cadrul 
unei exploataţii piscicole;  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

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

este necesar viitorilor ingineri specialişti în piscicultură pentru fundamentarea, 
adoptarea şi controlul deciziilor care să asigure viabilitatea exploataţiilor 
piscicole. Ca teorie şi practică managementul reprezintă o cale ştiinţifică de 
rezolvare a problemelor puse conducerii în condiţiile complexităţii, 
interdependenţelor şi schimbărilor ce caracterizează în prezent agricultura. 
Prezentarea situaţiei comparative din UE asigură înţelegerea impactului 
integrării europene asupra afacerilor din această ramură. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 28 
Conceptul de management; evoluţia managementului pe plan 
mondial, principii generale, funcţii 
Funcţiile managementului şi cultura organizaţională; 
Rolul întreprinzătorului în crearea şi dezvoltarea firmei; testarea 
calităţilor de întreprinzător 
Planul de afaceri; etape şi conţinut 
Firma ca obiect al managementului; tipologia firmelor, definirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Organizarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale 
Societăţile comerciale din România: constituire, administrare, 
funcţionare, dizolvare, lichidare; 
Exploataţiile agricole; definire, clasificare, căi de sporire a 
viabilităţii 
Subsistemul metodologic de management; metode generale, 
metode şi tehnici specifice 
Sistemul decizional al întreprinderii; componente, etapele 
procesului decizional 
Metode de raţionalizare a procesului decizional în condiţii de 
certitudine, de risc şi de incertitudine 
Managementul resurselor umane; rolul resursei umane, 
clasificarea ocupaţiilor, contractul colectiv de munca, contractul 
individual de munca 

Metode de predare 
 
Prelegere  
 
 
Prelegere  
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 

Observaţii 
 

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

 
 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Noţiuni generale privind conceptul de management şi funcţiile  
managementului; 
Testarea calităţilor de întreprinzător 
Conţinutul şi etapele planului de afaceri 

 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  

 
 
1 lucrare laborator 
 
1 lucrare laborator 
2 lucrări de laborator 



 3 

Managementul resurselor financiare ale unei exploatații 
piscicole 
Estimarea veniturilor şi a cheltuielilor unei exploataţii piscicole 
Calculul rentabilităţii şi a principalilor indicatori financiari a 
unei exploataţii piscicole; 
Analiza pragului de rentabilitate; evaluarea riscului economic, la 
nivel de unitate (produce şi comercializează mai multe produse) 
Forme de organizare a activității in piscicultură 
Studiu de caz privind metodele  de fundamentare a deciziilor în 
condiţii de certitudine, risc şi incertitudine; 

Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz 
 
Studiu de caz 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  

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

 
 

  

8.3.PROIECT 
Număr  de ore – 14 

Descrierea unităţii piscicole 
 Forma juridică; temei legal; structura organizatorică a firmei 
 Registrul unităţilor de producţie din acvacultura; licenta de 
acvacultura 
 Amplasarea unităţii piscicole 
 Prezentarea tehnologiei piscicole 

Piaţa 
Aprecierea tendinţei de dezvoltare; 
Clienţii; principalii concurenţii 
Identificarea pieţei ţintă 
Elaborarea strategiei de marketing 

Planificarea activităţii economico-financiare 
Planificarea producţiei totale  
Planificarea necesarului de furaje şi a necesarului de 
îngrăşăminte şi amendamente 
 Planificarea cheltuielilor unităţii piscicole 

- cheltuieli cu materii prime şi materiale 
- planificarea necesarului de forţă de muncă, stabilirea 
încărcăturii pe personal muncitor 
- planificarea cheltuielilor salariale 

Structura de cheltuieli a unităţii piscicole; Influenţa 
subvenţiilor asupra rentabilităţii unităţii piscicole;  

Planificarea veniturilor unităţii piscicole 
Calculul profitul şi impozitul pe profit la nivelul unităţii 

piscicole 
Elaborarea fluxului de numerar  
Elaborarea contului de profit şi pierderi  

 Sustinere Proiect 
 

 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Exerciţiu în baza 
unui portofoliu 

 
 
1 seminar/elaborare proiect 
 
 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
2 seminari/elaborare proiect 
 
 
 
 
1 seminar/elaborare proiect 
 
1 seminar/elaborare proiect 
2 seminari/elaborare proiect 
 
1 seminar/elaborare proiect 
1 seminar/elaborare proiect 
1 seminar/elaborare proiect 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. CHIŞ, Margareta, Management. Ediţia a II – a, Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2009. 
3. CHIŞ, Margareta, Management. Editura ACADEMICPRES, Cluj-Napoca, 2005. 
4. CHIŞ, Margareta, Sorana Celina ABUŞEANU, Management şi analiză economică. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 1999. 
5. MARIAN MARGARETA, E. MERCE, ELENA MERCE, Introducere în managementul exploataţiilor agricole. Editura 
INTELCREDO, Deva, 1994. 

6. CHIŞ, Margareta, Management. Curs. Colegiul Zootehnie. Editura ACADEMICPRES, Cluj- Napoca, 2004. 
 
Bibliografie Facultativă: 
1. ALLEN, J. şi colab. – Ghidul întreprinzătorului particular. Ediţia a II-a, actualizată şi completată. Editura TEHNICĂ, Bucureşti, 
1994. 
2. ALECU, I. şi colab. – Management în agricultură. Editura CERES, Bucureşti, 1998. 
3. Merce E., I. Ilarie, Managementul exploataţiei agricole. Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul pisciculturii, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 
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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 Conceptul şi funcţiile managementului;  
Etape şi conţinutul planului de afaceri 
Formele de organizarea a activităţii în 
economia naţională  
Metode şi tehnici specifice de management 
Sistemul decizional al întreprinderii; Metodele  
de raţionalizare a procesului decizional  
Rolul resursei umane în cadrul exploataţiei 
piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Modalităţi de estimarea a  veniturilor şi a 
cheltuielilor unei exploataţii piscicole 
Modalităţi de calculul a rentabilităţii şi a 
principalilor indicatori financiari a unei 
exploataţii piscicole; 
Stabilirea pragului de rentabilitate; evaluarea 
riscului economic, la nivel de firmă care 
produce şi comercializează mai multe produse 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

20% 

10.6. Proiect  Prezentarea unităţii piscicole 
Identificarea principalilor indicatori de 
eficienta economica ce pot fi calculati la 
nivelul exploatatiei piscicole  
Planificarea activităţii economico- 
financiare 
Planificarea cheltuielilor unităţii piscicole 
Planificarea veniturilor unităţii piscicole 
Calculul profitul şi impozitul pe profit la 
nivelul unităţii piscicole 
Elaborarea fluxului de numerar  
Elaborarea contului de profit şi pierderi  

seminarii,  
studii de caz, 
susţinere proiect 

20% 

10.7. Standard minim de performanţă 
• Stăpânirea informatiei știintifice transmisa prin prelegeri și lucrari practice la nivel acceptabil.  
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de examen; 
• Examenul este scris și durează 120 minute; 
• 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 

 



 Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV 0302040108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul I – Stiinţe fundamentale  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licență 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

TEHNICĂ EXPERIMENTALĂ 

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 IV 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Matematică, Biostatistică, Genetică şi Discipline tehnologice 
4.2. de competenţe Utilizarea fundamentelor teoretice ale matematicii, biostatistici, geneticii şi a disciplinelor 

tehnologice pentru înţelegerea, verificarea exactităţii rezultatelor ştiinţifice, măsurarea erorilor, 
calcularea certitudinii diferenţei dintre două valori absolute, stabilirea existenţei corelaţiilor 
dintre doua sau mai multe fenomene, stabilirea eşantionului reprezentativ. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

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

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



5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea indrumatorului  practic, fiecare 
student va desfasura o  activitate individuala de analiză, prelucrare  şi interpretare a 
datelor obţinute în urma experienţelor specifice specializării lui. 
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Indicarea metodelor statistico-matematice, de analiză şi interpretare a observaţiilor care însuşite de cercetătorul 
din domeniul pisciculturii,  să poată fi utilizate în verificarea exactităţii rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

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

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

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Modalitatea de organizare şi interpretare a experienţelor efectuate pe tărâmul 
complex al  pisculturii, de aşa natură încât rezultatele lor să fie sigure şi exacte, 
să poată conduce fără dubii la descoperirea de adevăruri ştiinţifice, la elaborarea 
de principii, teorii, legi şi decizii tehnologice. 
Posibilitatea însuşirii de către studenţi a tehnicii corecte în organizarea 
experienţelor şi interpretarea rezultatelor experimentale, însuşirea unei rigori 
ştiinţifice în munca de cercetare pe care urmează să o desfăşoare 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea şi însuşirea etapelor cercetării ştiinţifice care conduc la 
descoperirea adevărului ştiinţific; 
Cunoaşterea aspectelor legate de teoria măsurării şi ordonării datelor brute; 
Însuşirea unor noţiuni de Teoria probabilităţilor; 
Cunoaşterea modalităţilor de înregistrare şi prelucrare a datelor experimentale 
brute; 
Estimarea parametrilor şi statisticilor unei populaţii, respectiv a unei probe; 
Cunoaşterea factorilor care determină mărimea probei; 
Cunoaşterea metodologiei de stabilire a mărimii probei; 
Cunoaşterea modului de planificare a cercetării; 
Însuşirea modului de organizare şi execuţie a experimentelor; 
Cunoaşterea spectelor legate de prelucrarea şi analiza statistică a datelor 
experimentale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

Ştiinţa, rezultat al cercetării ştiinţifice. Cercetarea ştiinţifică factor 
esenţial al progresului omenirii. Tehnica experimentală – instrument 
al cercetării ştiinţifice.Etapele cercetării ştiinţifice. Momentele 
cercetării ştiinţifice., 

Prelegere 2 oră 

Elemente de statistică. Introducerea în statistica generală şi aplicată. 
Noţiuni de biostatistică. Elemente de calcul al probabilităţilor. 
Procesul de măsurare. Noţiuni despre teoria măsurării şi prelucrării 
datelor.Procesul de scalare. Procesul de măsurare. Erori de măsurare. 

Prelegere 2 oră 



Ordonarea datelor brute. Codificarea datelor. Tehnica datelor lipsă. 
Ajustări prin aducerea la echivalent maturitate. 
Statisticii probei, Parametrii populaţiei. Prelucrarea datelor brute: 
media aritmetică, media ponderată, amplitudinea varianţei, varianţa, 
deviaţia standard, eroarea standard a mediei, coeficientul de variaţie. 

Prelegere 2 oră 

Compararea probelor. Ipoteza nulă şi ipoteza alternativă. Puterea 
testului. Teste statistice. Testul x2 (chi pătrat), Testul student (t), 
Testul Fisher (F), Testul Tukey. 

Prelegere 2 oră 

Cercetarea bibliografică. Modul de redactare a fişelor bibliografice. 
Termeni uzuali folosiţi în cercetarea ştiinţifică. Prelegere 2 oră 

Clasificarea experienţelor în funcţie de diferite criterii. Planificarea 
activităţii de cercetare.Protocolul experimental. Modul de stabilire a 
unităţilor experimentale. Individualizarea, constituţia genetică şi 
randomizarea, elemente importante în stabilirea unităţilor 
experimentale şi a mărimii probei. 

Prelegere 2 oră 

Mărimea probei (eşantionului). Factorii care determină mărimea 
probei. Calcularea mărimii probei. Prelegere 2 oră 

Organizarea şi execuţia experienţelor, înregistrarea observaţiilor, 
registrul de experienţă. Dispozitivul experimental. Clasificarea 
planurilor exprimentale. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental complet randomizat. Prezentarea planului 
experimental complet randomizat. Avantajele şi dezavantajele 
planului experimental complet randomizat. Modelul matematic. 
Planul experimental în blocuri complet randomizate, avantaje 
dezavantaje ale acestui tip de plan experimental. Modelul matematic. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental în blocuri de măsurători repetate. Prezentarea 
planului, modelul matematic, avantajele şi dezavantajele unui plan 
experimental în blocuri de măsurători repetate. 

Prelegere 2 oră 

Experienţe factoriale. Experienţe bifactoriale. Prezentare, modul de 
prelucrare şi interpretare statistică a datelor unei experienţe 
bifactoriale (modelul matematic). Avantaje şi dezavantaje ale unei 
experienţe bifactoriale. Experienţe factoriale cu trei sau mai mulţi 
factori. Prezentarea acestor tipuri de experienţe. Modelul matematic, 
prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma unor astfel 
de experienţe. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental ierarhic balansat. Prezentare. Modelul 
matematic. Modul de prelucrare şi interpretare statistică a datelor 
obţinute în  urma unor astfel de experienţe. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental ierarhic nebalansat. Prezentare. Modelul 
matematic. Modul de interpretare statistică a datelor obţinute în 
cadrul unor experienţe organizate într-un astfel de plan experimental. 

Prelegere 2 oră 

Planul experimental: Pătrate latine. Prezentare. Modul de prelucrare 
şi interpretare a  datelor obţinute în cadrul unor experienţe organizate 
într-un astfel de plan experimental. 

Prelegere 2 oră 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
  

Metode de predare Observaţii 
 

Procesul de măsurare. Calcularea erorilor de 
măsurare.Ordonarea datelor brute.Tratamentul datelor; 
Codificarea; Ajustări prin aducerea la echivalent 
maturitate. 

Ordonarea şi tratamentul 
datelor experimentale 2 ore 

Prelucrarea datelor. Modul de stabilire a valorilor  centrale Prelucrarea datelor. Stabilirea 2 ore 



(media aritmetică, ponderată) şi a indicilor de dispersie: 
amplitudinea, varianţa, deviaţia standard, eroarea standard 
a mediei, coeficientul de variaţie. 

valorilor centrale şi a indicilor 
de dispersie. 

Modul  de prelucrare a datelor experimentale prin testul 
chi pătrat – x2 şi testul student (t). 

Prelucrarea datelor şi 
interpretarea rezultatelor prin 
testul  x2 şi testul student (t) 

2 ore 

Modul de prelucrare a datelor experimentale prin 
intermediul testului Fisher (F) (testul varianţelor) şi prin 
intermediul testului Tukey. 

Prelucrarea şi interpretarea 
datelor experimentale cu 
ajutorul testului Fisher şi Tukey 

2 ore 

Calcularea coeficienţilor de  regresie şi corelaţie dintre 
caractere. 

Stabilirea coeficienţilor de 
regresie şi corelaţie. 2 ore 

Modalităţi de stabilire a mărimii probei (eşantionul 
reprezentativ) 

Calcularea dimensiunii 
eşantionului. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor experienţelor organizate într-un plan 
experimental "complet randomizat" 

Analiza planului experimental 
complet randomizat. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor, experienţelor organizate într-un plan 
experimental în "blocuri complet randomizate" 

Analiza planului experimental 
în blocuri complet randomizate. 2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor, experienţelor organizate într-un plan 
experimental în "blocuri de măsurători  repetate" 

Analiza planului experimental 
în blocuri de măsurători 
repetate. 

2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor obţinute în cadrul "experienţelor bifactoriale" 

Organizarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor obţinute în 
experienţele bifactoriale. 

2 ore 

Organizarea, prelucrarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor obţinute în cadrul "experienţelor trifactoriale" 

Organizarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor obţinute în 
experienţele trifactoriale. 

2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în urma unor 
experienţe organizate în "planul experimental ierarhic 
balansat" 

Analiza planului ierarhic 
balansat. 2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în urma unor 
experienţe organizate în "planul experimental ierarhic 
nebalansat" 

Analiza planului ierarhic 
nebalansat 2 ore 

Analiza datelor experimentale obţinute în cadrul unor 
experienţe organizate în "pătrate latine" 

Analiza planului experimental 
în pătrate latine 2 ore 

 Bibliografie Obligatorie: 
1 Note de curs 
2 VASILE CIGHI (2011)- Tehnică experimentală, Risoprint Cluj-Napoca 
3 VASILE  CIGHI  (2008)- Elemente de tehnică experimentală. Editura Risoprint Cluj Napoca. 
4 VASILE CIGHI (2011)- Tehnică experimentală, Risoprint Cluj-Napoca 
5 OROIAN T., A. PETRE , (1999) - Noţiuni de tehnică experimentală în zootehnie şi biotehnologii. Ed. Nobile, 

Cluj-Napoca; 
6 OROIAN , T. E., (2002) – Tehnică experimentală în creşterea animalelor. 
7 ARDELEANU M., (2005) – Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical veterinare. Editura 

AcademicPress Cluj-Napoca. 
Bibliografie Facultativă: 
1 BERCA M., (2005) – Teorie şi practică în biotehnologii enetice. Editura Ceres, Bucureşti 
2 CUCU I. Gr., V. Maciuc, Domnica Maciuc (2004)- Cercetarea ştiinţifică şi elemente de tehnică  

experimentală. Editura . Editura Alfa, Iaşi 
3 DRUGAN T., A.ACHIMAŞ, Şt.TIGAN (2005) – Biostatistică. Ed.Srima, Cluj-Napoca. 
4 JITĂREANU GERARD (2006) – Curs Tehnică Excperimentală, Iaşi. 
5 MĂRUŞTERI MARIUS (2005) Noţiuni fundamentale de biostatistică, Tg.Mureş. 
6 CEAPOIU ,N., (1968) - Metode statistice aplicate în experienţele  agricole şi biologice. Ed. Agrosilvică, 

Bucureşti; 



7 ILIESCU, D.V. (1982) - Controlul calităţii loturilor de produse.  Editura tehnică, Bucureşti; 
8 MIHOC, GH. şi col. (1982) - Modele de analiză statistică. Ed. St. şi Enciclopedică, Bucureşti; 
9 MOINEAGU, C.şi col. (1976) - Statistica. Ed. Şt.şi Enciclopedică, Bucureşti. 
10 PALM,R., (1993) - Les methodes d’analyse factorielle : principes   et aplications. Notes de statistique et   

d’informatique. Gembloux. 
11 POPPER, K.R.,  (1981) - Logica cercetării (traducere). Ed. Şt.şi Enciclopedică, Bucureşti. 
12 TACU, A. (1968) - Metode statistice în zootehnie şi medicină veterinară. Ed. Agrosilvică, Bucureşti. 
13 TIRON, M., (1976) - Prelucrarea statistică şi informaţională a datelor de măsurare.  Ed. Tehnică, Bucureşti. 
14 SANDU, GH.,  (1995) - Modele experimentale în zootehnie. Ed. Coral, Bucureşti. 
15 VADUVA, I.,  (1970) - Analiza dispersională. Ed. Tehnică, Bucureşti. 

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

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

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea tematicii prezentate 
 la curs Verificare pe parcurs  

60% 
10.5. Seminar/Laborator  Cunoaşterea tematicii prezentate 

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

 
20% 

 
20%. 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), 
DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
24.9.2021 

Titular curs 
Prof.dr.Cighi Vasile 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof.dr.Cighi Vasile 

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

 
Director de departament 

Șef lucrări.dr. Constantinescu Radu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040109 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie  
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi Acvacultură  
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

PESCUIT SPORTIV ȘI AGREMENT 

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

Conf.dr. Cocan Daniel  

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

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

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

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

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

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 6 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

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

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - Abilități în pescuitul sportiv 

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

exigenţelor economice crescânde prin participarea la munca în echip. 
 

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

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

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

8. Conţinuturi 
8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Saptămâna I 
Pescuitul Sportiv – Scurt Istoric, definiţii 
Saptămâna II 
Mijloace de protecţie şi siguranţă în 
desfăşurarea activităţilor de pescuit sportiv 
Saptămâna III 
Legislaţia României cu privire la organizarea şi 
baza legală a pescuitului sportiv 

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
 

Observaţii 
 
 

1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
 
 
1 prelegere 
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Saptămâna IV 
Pescuitul în regim Prinde şi Eliberează (C&R) 
Saptămâna V 
Echipamentul de pescuit sportiv: 
Lansete/Undiţe, Mulinete, Fire,  Elemente 
terminale  
Saptămâna VI 
Clasificarea pescuitului sportiv în funcţie de 
tehnica utilizată 
Saptămâna VII 
Nade şi momeli  
Saptămâna VIII 
Năluci artificiale 
Saptămâna IX 
Bunăstarea peştilor din amenajările piscicole 
destinate pescuitului sportiv 
Saptămâna X 
Impactul social al pescuitului sportiv 
Saptămâna XI 
Importanţa economică a pescuitului sportiv 
Saptămâna XII 
Impactul ecologic al pescuitului sportiv 
Saptămâna XIII 
Tendinţe şi direcţii noi în pescuitul sportiv: 
Trout Area şi Streetfishing 
Saptămâna XIV 
Pescuitul sportiv în agro-turismul din România 

 
 
Prelegere 
 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 

 

Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 

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

 

1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 
 
1 prelegere 
 
 
1 prelegere 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 
Saptămâna I 
Protecţia muncii 
Saptămâna II 
Noduri utilizate în pescuitul sportiv 
Saptămâna III 
Prepararea nadelor şi momelilor 
Saptămâna IV 
Cum se produc boiliesurile 
Saptămâna V 
Cum se construiesc voblerele 
Saptămâna VI 
Cum se leagă muştele artificiale 
Saptămâna VII 
Mentenanţa echipamentului de pescuit 
Saptămâna VIII 
Rod-building: Cum se construieşte o lansetă 
Saptămâna IX 
Cârligele de pescuit: studiu de caz 
Saptămâna X 
Cum lansăm corect 
Saptămâna XI 
Cum lestăm corect o linie cu plută 
Saptămâna XII 
Monturi şi rig-uri pentru pescuitul crapului 
Saptămâna XIII 
Pescuitul la copcă- echipament şi tehnici 
Saptămâna XIV 
Verificarea cunoştinţelor 

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

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

 
Bibliografie Obligatorie:  
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1. Note de curs  
2. Kaszoni Zoltan. (1981). Pescuitul Sportiv. Editura Sport-Turism, București 

3. Michael Prichard. (1977). Collins Encyclopedia of Fishing in Britain and Irland. William Collins Sons and 
Company Limited. Spain 

4. David Hall. (1980). The complete coarse fisherman. British Library cataloguing in publication data. UK 

5. Ian Ball. (1995). The complete fisherman. Clarion.London-England 

6. Izaak Walton, Charles Cotton, (2010)The Compleat Angler. Arcturus Publishing Limited.London- England. 
 

7. Link: https://lege5.ro/Gratuit/ge2tgmbuha2q/ordinul-nr-60-2017-privind-accesul-la-resursele-acvatice-vii-din-domeniul-public-
al-statului-in-vederea-practicarii-pescuitului-recreativ-in-habitatele-piscicole-naturale-cu-exceptia-rezervatiei-biosf  

8. https://lege5.ro/Gratuit/geydgojrha2q/ordinul-nr-369-2016-privind-conditiile-de-practicare-a-pescuitului-recreativ-sportiv-
regulamentul-de-practicare-a-pescuitului-recreativ-sportiv-precum-si-modelele-permiselor-de-pescuit-recreativ-sport 

 
Bibliografie Facultativă: 
 

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

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

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor cadrele 
didactice participa la reuniunea anuala a Societatii Romane de Limnogeografie fiind dezbatute aspecte actuale si de 
perspectiva privind ecosistemele acvatice in Romania si Europa 

10. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Studentul este familiarizat cu tot conţinutul 
tematicii studiate şi stăpâneşte limbajul de 
specilaitate în expunere, stabileşte relaţii între 
concepte şi teorii inclusiv cu alte domenii şi 
formulează argumente corecte ştiinţific. 
înţelege la nivel macrosistemic interacţiunile dintre 
populaţiile biocenozelor şi dintre acestea şi biotopii 
diferitelor formaţiuni acvatice 
cunoaşte aspectele distribuţiei verticale şi 
orizontale ale biocenozelor şi relaţiile interspecifice 
Înţelege relaţiile trofice şi migraţiile hidrobionţilor 
pentru iernat, reproducere şi/sau hrănire 
 Abordează subiectul sistemic în timpul examinării 
şi face conexiune între cunoştinţele dobândite 

Examen 
Oral / scris 

 
 
 

 
70% 
 
 
 
 
 
 

10.5. 
Seminar/Laborator  

-Metoodele de recoltare a organismelor planctonului, 
nectonului şi bentosului şi determinarea biomasei 
.Identificarea principalelor grupe de organisme din 
plancton, necton şi bentos  
-Determinarea producţiei şi productivităţii acvatice  

Abilităţi şi implicare 
practică 
 
Test grilă de testare a 
cunoştinţelor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Promovarea colocviului şi 
obtinerea notei de trecere la examenul oral  este condiţie de promovabilitate. 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
24 Septembrie, 2021 

Titular curs 
Conf.dr. Cocan Daniel  

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Cocan Daniel 

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

 
Director de departament 

Conf.dr. Constantinescu Radu  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040110 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

MARKETING 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutoriala 7 
3.4.5.Examinări  
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite4 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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Definirea, clasificarea şi selectarea procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor de marketing; 
Explicarea principiilor care stau la baza planificării, organizării şi coordonării activităţilor din cadrul unei 
exploataţii zootehnice folosind cunoştinţele de marketing;  
Întocmirea unor programe de  marketing, procesare şi valorificare a producţiilor animalier;  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind marketingul. 
7.2. Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a instrumentelor specifice de investigaţie, culegerea 

de informaţii necesare fundamentării strategiilor de piaţă ale firmei; cunoaşterea 
etapelor şi conţinutului procesului cercetării de marketing; principalele tipuri de 
studii de piaţă întreprinse de către o unitate, precum şi modalităţile de 
previzionare a activităţilor de marketing. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Conceptul, rolul şi funcţiile marketingului 
Cercetarea pieţei şi a comportamentului consumatorului 
Cercetarea de marketing 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
  - noţiunea de elasticitate 
  - elasticitatea cererii în funcţie de venit 
  - elasticitatea cererii în funcţie de preţ 
  - elasticitatea transversală (încrucişată) faţă de preţ 
Politica de produs 
Preţul produselor agricole 
Distribuţia produselor agricole 
Promovarea produselor agricole 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
 
 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
2 prelegeri 
3 prelegeri 
 
 
 
 
1 prelegere 
1 prelegere 
1 prelegere 
4 prelegeri 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
Concepte de bază utilizate în marketing 
Piaţa produselor agricole si agroalimentare  
Cercetarea pieţei; calculul cotei de piaţă 
Cercetarea de marketing; metode şi instrumente de cercetare  
– Focus Grup 
– Chestionarul; Interviul 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
  - Elasticitatea cererii în funcţie de venit 
  - Elasticitatea cererii în funcţie de preţ 
  - Elasticitatea transversală (încrucişată) faţă de preţ 
Consumatorul şi cererea alimentara  
Filiera produselor agroalimentare 
Comercializarea produselor agroalimentare 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
 
Studiu de caz  
 
 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
Studiu de caz 

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

 
Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. LADARU, GEORGIANA RALUCA, VIOLETA SIMA Introducere in cercetari de marketing, Editura ASE, colecția Economie 
agrară, București, 2017 

3. CHIRAN, A. şi colab. Marketing Agroalimentar – teorie şi practică, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2002 
4. CONSTANTIN, M. şi colab. Marketingul producţiei agroalimentare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 
5. FLORESCU, C. Marketing, Editura Grupul academic de marketing, Bucureşti, 1992 
6. ZAHIU, LETIŢIA Agricultura mondială şi mecanismele pieţei, Editura Arta grafică, Bucureşti, 1992 
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7. ZAHIU, LETIŢIA şi colab. Management marketing agroalimentar, Editura ASE, Bucureşti, 1998 
 
Bibliografie Facultativă: 
 
1. FRONE, F. Dicţionar de marketing, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999 
2. KOTLER, PH. Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul pisciculturii, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Concepte de bază utilizate în marketing 
Cercetarea pieţei şi a comportamentului 
consumatorului 
Cercetarea de marketing 
Elasticitatea cererii de mărfuri 
Politica de produs şi politica de preţ 
Distribuţia şi promovarea produselor 
piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Calculul cotei de piaţă 
Metode şi instrumente de cercetare  
– Focus Grup 
– Chestionarul; Interviul 
Elasticitatea cererii de mărfuri (în funcţie 
de venit, în funcţie de preţ şi elasticitatea 
transversală) 
Consumatorul şi cererea alimentara  
Filiera produselor agroalimentare 
Comercializarea produselor 
agroalimentare 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
cerc ştiinţific 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
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 0302040111 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii 
1.3. Departamentul Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii  
1.4.Domeniul de studii Zootehnie 
1.5.Ciclul de studii1) Licenta 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Piscicultură şi acvacultură 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Sef lucr.dr. Anamaria Vâtcă 

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul II 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Evaluare 

continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Zooeconomie 
4.2. de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii audiază cursul cunoscând din timp tematica abordată şi bibliografia 
aferentă acesteia. Astfel vor participa activ prin întrebările formulate şi susţinerea 
referatelor. La sfârşitul cursului sau în săptămâna următoare studenţii beneficiază 
de notele de curs în vederea multiplicării. În cazul desfășurării activităților 
didactice on-line, metodele de predare vor fi adaptate. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Lucrările practice încep cu trecerea în revistă a cunoştinţelor acumulate la curs, iar 
la unele teme cu explicaţii necesare aprofundării unor noţiuni specifice. În cazul 
unor teme cu caracter aplicativ sunt proiectate programe soft care permit rezolvarea 
problemelor în mai multe variante. Disciplina academica se impune pe toata durata 
de desfasurare a lucrarilor. În cazul desfășurării activităților didactice on-line, 
metodele de predare vor fi adaptate. 

 
 
 
 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Explicarea terminologiei care stă la baza contabilităţii unei exploataţii piscicole;  
Explicarea metodologiei de înregistrare contabilã, manual sau cu ajutorul calculatorului, a formelor de 
înregistrare contabilã ce pot fi utilizate în cadrul unei exploataţii piscicole; 
Înţelegerea metodologiei de întocmire registrelor contabile obligatorii în cadrul unei exploataţi piscicole conform 
Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare şi a Normelor de aplicarea a Legii Contabilităţii;  
Explicarea metodei analizei financiare şi a rolului acesteia în cadrul unei exploataţii piscicole; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e Elaborarea şi respectarea unui program de lucru; 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în 
cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii. 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 
constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare;  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţele de bază privind contabilitatea şi analiza financiară 
7.2. Obiectivele specifice Instruirea  viitorilor specialişti din domeniul piscicole în vederea:  

- cunoaşterii şi utilizării sistemului informaţional economic din unităţile 
piscicole, bază pentru analize privind activitatea desfăşuratã şi suport ştiinţific 
pentru luarea deciziilor, inclusiv cele privind controlul integrităţii patrimoniale; 
- cunoaşterea importanţei documentelor economice în cadrul agentului 
economic, a metodelor de evaluare patrimonialã şi importanţa reevaluării; 
- sistematizarea şi generalizarea informaţiilor economice cu ajutorul bilanţului 
contabil; 
- cunoaşterea medodelor de analiză finaciară folosite la nivelul unei exploataţii 
piscicole 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Contabilitatea, componentă principală a sistemului 
informaţional economic 
Obiectul contabilităţii 
Concepţii şi teorii referitoare la obiectul contabilităţii 
Prezentarea sintetică a activelor şi pasivelor patrimoniale 
Caracterizarea principalelor active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatele – obiect de studiu al 
contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate 
Documentarea operaţiilor contabile – procedeu al metodei 
contabilităţii 
Metoda contabilităţii 
Conţinutul noţiunii de metodă 
Prezentarea imaginii fidele – obiectiv principal al contabilităţii 
Principiile contabilităţii 
Procedeele şi instrumentele contabilităţii 
Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor economice 
Analiza financiară a activităţii exploataţiilor zootehnice  

Metode de predare 
 

Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 
 
 
 
 
 
Prelegere 

Observaţii 
 

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

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14  
Registrele și documentele contabile 
Documentarea operaţiilor contabile – procedeu al metodei 
contabilităţii 
Obiectul contabilităţii – caracterizarea principalelor elemente de 
active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatul exerciţiului – obiect de 
studiu al contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate – aplicaţii practice 
Metoda contabilităţii; contul – prodedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 

 
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
 
Studiu de caz  
Studiu de caz  
 

 
 
2 lucrari laborator 
1 lucrare laborator 
 
2 lucrari laborator 
 
2 lucrari  laborator 
 
2 lucrare laborator 
3 lucrari laborator 
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Analiza financiară a activităţii în piscicultură și acvacultură 
- analiza producţiei totale şi a costului de producţie 
- analiza cheltuielilor cu furajele, analiza profitabilităţii 

Studiu de caz  
 
 

2 lucrari laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
1. Note de curs 
2. E. EPURAN, V. BĂBĂIŢĂ, Bazele contabilităţii, Editura de de Vest, Timişoara, 1993 
3. MATIŞ D, ŞI COLAB.: Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005 
4. OPREAN I., SI COLAB. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România, Ediţia a IV a, Editura Intelcredo Deva, 2001 
5. OPREA C.,M. RISTEA: Bazele contabilităţii- ediţie revizuită şi adăugită, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004 
6. RISTEA M, Noul sistem contabil din România, Editura Cartimpex, Bucureşti, 1994 
7. Legea  contabilitatii nr. 82/1991 actualizata/ republicata 
Bibliografie Facultativă: 

1. M. CAPRON, Contabilitatea în perspectivă, traducere de Sorin Niculae, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 
2. C.G. DEMETRESCU, L. POSSLER, V. VOICA, V. PRICHIŢĂ, Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova, 1979 
3. MINISTERUL FINANŢELOR, Sistemul contabil al agenţilor economici, Bucureşti, 1994 

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

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunăţăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, se va participa la întâlniri organizate de reprezentaţii mediului de afaceri din 
domeniul piscicol, fiind dezbătute problemele reale cu care confruntă participanţii la viaţa economică. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Obiectul contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate 
Documentarea operaţiilor contabile – 
procedeu al metodei contabilităţii 
Metoda contabilităţii 
Principiile contabilităţii 
Procedeele şi instrumentele contabilităţii 
Contul – procedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 
Analiza financiară a activităţii 
exploataţiilor piscicole 

referate susţinute 
 
verificari pe parcurs 

 
60% 
 
 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Caracterizarea principalelor elemente de 
active şi pasive patrimoniale 
Veniturile, cheltuielile şi rezultatul 
exerciţiului – obiect de studiu al 
contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate  
Contul – prodedeu al dublei înregistrări a 
operaţiilor economice 
Analiza producţiei totale, costului de 
producţie, cheltuielilor cu furajele şi  
analiza profitabilităţii 

lucrări de control, 
seminarii,  
teste grilă,  
studii de caz, 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stăpânirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri și 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 
24.09.2021 

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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	0302030101 igiena Piscicolă
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	2
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302030102_ Acvacultua speciala 1_III_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030102
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

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

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

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


	0302030103_Acvacultura speciala 2_III_P (2)
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030103
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

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

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

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


	0302030104_Materii prime de origine animala_III_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030104
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

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

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


	0302030105_Ihtioplatologie_III_P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030105
	FIŞA DISCIPLINEI
	AN UNIVERSITAR 2021-2022
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Siinţe Tehnologice
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	PISCICULTURĂ
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	35
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	25
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	94
	3.8. Total ore pe semestru
	150
	3.9. Numărul de credite4
	6


	0302030106_Salmonicultura_III_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)
	fisa disc3.pdf (p.4)
	fisa disc4.pdf (p.5)

	0302030107_Ciprinicultura_III_ P
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

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

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

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

	Metode şi mijloace de recoltare şi transport a                 producţiei piscicole. Factori limitativi în creşterea peştilor

	0302030108_Sturionicultura_III_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)
	fisa disc21.pdf (p.4)

	0302030109_Acvaristica_III_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)

	0302030110_Bioetica_III_P
	FIŞA DISCIPLINEI
	2. Date despre disciplină
	6. Competenţe specifice acumulate
	8. Conţinuturi
	10. Evaluare

	0302030212 Rezervatii naturale
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302030212
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură 
	1.7. Forma de învăţământ

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


	0302030315_Animale companie_III_P- facultativ
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV  0302030315
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

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

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	-
	Distribuţia fondului de timp
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	8
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	5
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	5
	3.4.4.Tutoriala
	3.4.5.Examinări
	4
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	22
	3.8. Total ore pe semestru
	50
	3.9. Numărul de credite4
	2


	0302040101 _Procesarea productiilor din acvacultura_IV_PISC
	Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0302040101
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	II – Ştiinţe tehnologice 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenţă
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Pisicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	Zi
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	40
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	29
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	20
	3.4.4.Tutoriala
	20
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	119
	3.8. Total ore pe semestru
	175
	3.9. Numărul de credite4
	7


	0302040102_Culturi acvatice superintensive_IV_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)
	fisa disc3.pdf (p.4)

	0302040103_Unelte si tehnici de pescuit_IV_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)

	0302040104_Cresterea pestilor rapitori_IV_P
	0302040105 ZOOEC
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040105
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	15
	3.4.4.Tutoriala
	4
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	69
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302040106_Expl. fondului piscicol_IV_P
	fisa disc.pdf (p.1)
	fisa disc1.pdf (p.2)
	fisa disc2.pdf (p.3)
	fisa disc3.pdf (p.4)

	0302040107 Mg
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040107
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	42
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	12
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	11
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	55
	3.8. Total ore pe semestru
	125
	3.9. Numărul de credite4
	5


	0302040108 Tehnica experimentala
	Nr.__________din _________                                                                    Formular USAMV 0302040108
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	I – Stiinţe fundamentale 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licență
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	28
	3.6.seminar/laborator
	28
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	8
	3.4.4.Tutoriala
	6
	3.4.5.Examinări
	10
	3.4.6. Alte activităţi 
	-
	3.7. Total ore studiu individual
	44
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302040109 Pescuit sportiv si agrement
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040109
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale-Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie 
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi Acvacultură 
	1.7. Forma de învăţământ

	ZI
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	30
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	20
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	6
	3.4.5.Examinări
	6
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	72
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4


	0302040110 Mk
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040110
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale şi Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	20
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10
	3.4.4.Tutoriala
	7
	3.4.5.Examinări
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	47
	3.8. Total ore pe semestru
	75
	3.9. Numărul de credite4
	3


	0302040111 CAF
	Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0302040111
	FIŞA DISCIPLINEI
	Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca 
	1.2. Facultatea

	1.1. Instituţia de învăţământ superior
	Zootehnie şi Biotehnologii
	Ştiinţe fundamentale - Biotehnologii 
	1.3. Departamentul
	Zootehnie
	Licenta
	1.6.Specializarea/ Programul de studii

	Piscicultură şi acvacultură
	1.7. Forma de învăţământ

	IF
	3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă
	3.4.Total ore din planul de invatamant
	14
	3.6.seminar/laborator
	14
	Distribuţia fondului de timp
	ore
	3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	25
	3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	15
	3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
	12
	3.4.4.Tutoriala
	15
	3.4.5.Examinări
	5
	3.4.6. Alte activităţi 
	3.7. Total ore studiu individual
	72
	3.8. Total ore pe semestru
	100
	3.9. Numărul de credite4
	4



