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Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi. 

Facultatea de Agricultură 

Managementul durabil al resurselor de sol 

Nr. credite transferabile 6 

Statutul disciplinei: Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

Titular disciplină: Prof. univ. dr. Costică AILINCĂI 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Disciplina “ Managementul durabil al resurselor de sol”, în conformitate cu programa analitică, îşi 

propune: 

Cunoaşterea caracteristicilor de bază privind managementul durabil al resurselor de sol prin studiul 

elementelor agriculturii de precizie; 

Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind metodele pentru valorificarea durabilă a resurselor 

de sol din diferite condiţii zonale de climă şi tehnologie; 

Cunoaşterea şi utilizarea corectă a maşinilor agricole pentru evitarea degradării solului; 

Dobândirea competenţelor necesare pentru analiza, evaluarea şi stabilirea celor mai bune metode 

pentru ameliorarea solului în diferite zone climatice; 

Dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi necesare pentru determinarea unor însuşiri fizico-

mecanice şi chimice ale solului; 

Dobândirea de cunoştinţe necesare pentru evaluarea şi stabilirea de tehnologii agricole conservative. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Principalele funcţii ale solului - funcţiile economice (producerea de fitomasă, regenerarea 

elementelor chimice etc), ecologice (condiţii pentru microorganisme, contribuţii pentru reglarea şi 

recircularea elementelor chimice şi a apei în natură) şi sanitare (depoluator pentru apă şi aer, 

imobilizarea şi descompunerea substanţelor toxice ale solului). 

Calitatea solurilor din România 

2.1. Starea de degradare a resurselor de sol din România; 2.2. Factorii limitativi în managementul 

durabil al resurselor de sol; 2.3. Combaterea eroziunii şi evitarea proceselor de degradare a solului; 

2.4. Poluarea solului - în relaţie cu poluarea aerului şi a apei freatice. 

3. Impactul unor măsuri agrotehnice în ameliorarea fertilităţii solului. 

3.1. Influenţa organizării teritoriului şi asolamentelor asupra proprietăţilor fizice şi chimice ale 

solurilor - textura, structura, porozitatea, gradul de saturatie în baze, pH-ul solului, conţinutul în 

carbon organic şi elemente minerale; 3.2. Impactul sistemelor de lucrare asupra însuşirilor fizice şi 

chimice ale solului. 3.3. Impactul sistemelor de fertilizare asupra însuşirilor fizice şi chimice ale 

solului. 

4. Măsuri agrotehnice pentru optimizarea producţiei şi conservarea resurselor de sol 

4.1. Asolamente, sisteme de lucrări şi de fertilizare adaptate la condiţiile de sol din zonele secetoase; 

4.2. Asolamente, sisteme de lucrări şi de fertilizare adaptate la condiţiile de sol din zonele umede;  

4.3. Măsuri pentru prevenirea şi combaterea diferitelor forme de degradare a solului (eroziune, 

acidifiere, compactare etc). 

5. Sistemele de producţie agricolă pentru protecţia solului şi a mediului: 5.1. Sistemul de agricultură 

de precizie; 5.2. Sistemul de agricultură ecologică; 5.3. Sistemul de agricultură durabilă 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Lucrări practice 

1. Determinarea calităţii lucrărilor solului.  

2. Prezentarea şi analiza proceselor de degradare şi, în special, eroziunea solului. Studierea factorilor zonali, 

climatici şi de vegetaţie (relief, clima, vegetatie, sol, apă) 

3. Determinarea unor însuşiri fizice, hidrofizice şi chimice ale solului 

4. Examinarea şi interpretarea hărţilor din diferite studii pedologice şi agrochimice. Harta solurilor din Europa. 

Harta solurilor din România 



 2 

5. Cunoaşterea metodelor de cartare a solurilor agricole şi de reprezentare a harţilor geospatiale cu proprietăţile 

solului, Cartarea agrochimică a solurilor, metode de lucru, analiza şi interpretarea datelor 

6. Prezentarea avantajelor în utilizarea aplicatiilor ArcGIS (ArcView, ArcEditor, ArcMap, ArcCatalog) 

7. Fişe tehnologice la sistemul agricol No-Till: rotaţia culturilor, tipul de sol şi indicii morfometrici pe 

profilul solului, indicii agrofizici, indicii agrochimici; sistema de maşini agricole; sistemul de 

fertilizare, sistemul integrat pentru protecţia culturilor. 

8. Legislaţia funciară din România şi din Europa. 8.1. Măsurile Politicii Agricole Comune (PAC) 

privind gestionarea durabilă a solurilor; 8.2. Legislaţa PAC privind agricultura şi dezvoltarea rurală în 

UE; 8.3. Obiectivele sistemului informaţional al solului (SIS) pentru managementul resurselor 

naturale;  

European Commission (2021), EU Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’ - 

Pathway to a Healthy Planet for All, COM (2021) 400 final.  Legea nr. 246/ 2020 privind utilizarea, 

conservarea și protecția solului. Directive (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human 

consumption. 
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Modalitatea/metoda de evaluare: examen - Ponderea în nota finală: 

Specificare Nr. puncte % 

Prezenţa la curs 1,0 10 

Evaluare din timpul semestrului  3,0 30 

Examen 6,0 60 

Nota finală 10,0 100 
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