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Statutul disciplinei 

Disciplină de sinteză (opțională) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Daniel BUCUR 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

fundamentarea şi optimizarea deciziilor privind aplicarea principiilor raţionale de folosire a 

pământului, de stabilire, dimensionare şi amplasare a categoriilor de folosinţă şi de valorificare 

integrală a suprafeţei şi potenţialului fondului funciar, prin extinderea, exploatarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. 

La lucrările practice studenții vor obține competențe privind aplicarea principiilor raţionale de 

folosire a pământului, de stabilire, dimensionare şi amplasare a categoriilor de folosinţă şi de 

valorificare integrală a suprafeţei şi potenţialului fondului funciar. 

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul şi importanţa disciplinei: Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol; noţiuni 

generale privind organizarea teritoriului; caracteristicile organizării teritoriului; clasificarea 

organizării teritoriului. 

Organizarea teritoriului agricol: Obiectivele organizării teritoriului agricol; cerinţele 

organizării teritoriului unităţilor (exploataţiilor) agricole; componentele organizării teritoriului 

agricol. 

Stabilirea profilului unităţii agricole: dimensiunea exploataţiei agricole; ferma - unitate de 

producţie de bază a exploataţiei agricole. 

Stabilirea şi dimensionarea categoriilor de folosinţă a terenului: criteriile şi principiile 

stabilirii categoriilor de folosinţă; pretabilitatea terenurilor pentru folosinţele agricole; 

amplasarea categoriilor de folosinţă. 

Amplasarea centrelor de producţie: clasificarea centrelor de producţie; cerinţele amplasării 

centrelor de producţie; particularităţile amplasării centrelor de producţie agricolă. 

Organizarea terenului arabil: Tipuri şi numărul asolamentelor dintr-o unitate agricolă; 

organizarea terenului asolamentelor. 

Organizarea terenului plantaţiilor viticole: organizarea terenului cu pante mai mari de 5 %, 

destinat plantaţiilor viticole; organizarea terenului cu pante mai mici de 5 %, destinat plantaţiilor 

viticole. 

Organizarea terenului destinat livezilor: organizarea terenului cu pante mai mari de 5 %, 

destinat plantaţiilor pomicole; organizarea terenului cu pante mai mici de 5 %, destinat 

plantaţiilor pomicole. 



Organizarea terenului păşunilor: unităţile teritoriale de exploatare a pajiştilor; amplasarea 

drumurilor şi hăţaşurilor necesare ciclului pastoral. 

Amplasarea şi dimensionarea drumurilor agricole: cerinţele proiectării drumurilor agricole; 

clasificarea drumurilor agricole; lucrări anexe la reţeaua drumurilor agricole 

 

Lucrări practice 

Stabilirea categoriilor de folosinţă a terenului unei exploataţii agricole. 

Organizarea terenului arabil. 

Organizarea plantaţiilor de viță de vie 

Organizarea plantaţiilor pomicole 

Organizarea terenului unei păşuni. 

Proiectarea drumurilor agricole 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Test grilă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 

 

 

Persoana de contact 

Prof. dr. Daniel BUCUR 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407508, fax: 0040 232 219175  

E-mail: dbucur@uaiasi.roi de evaluare Procent din nota finală 


