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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

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

agricultură, sistemele de cultură care îmbunătățesc fertilitatea solului și tehnologiile conservative 

pentru lucrarea solului. Studenții vor studia, de asemenea, măsurile Politicii Agricole Comune 

(PAC) privind gestionarea durabilă a terenurilor și dezvoltarea rurală. 

 

Pregătirea practică are ca scop familiarizarea studenților cu metodele și tehnica de lucru în 

laboratorul de Agrotehnică şi cunoaşterea proprietăților fizice și chimice ale solului. De 

asemenea, studenții vor stabili planurile de fertilizare pentru diferite zone agricole și sistemele de 

lucrare a solului la diferite sisteme de cultură. 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Sisteme de agricultură – definiţie, istoric; 1.1. Sistemele de agricultură practicate în România 

şi pe plan mondial; 1.2. Sistemul de agricultură convenţională; 1.3. Sistemul de agricultură 

biologică; 1.4. Sistemul de Agricultura durabilă și de precizie. 

2. Sisteme de cultură care îmbunătățesc fertilitatea solului 

3. Tehnologii pentru utilizarea resurselor organice fertilizante 

4. Tehnologii conservative pentru lucrarea solului 

5. Strategiile agricole şi de mediu in România și UE 

6. Măsuri de Politică Agricolă Comună (PAC) privind gestionarea durabilă a terenurilor și 

dezvoltarea rurală 

7. Indicatorii pentru evaluarea progresului și a eficienței Politicii Agricole Comune 

8. Legislaţia Politicii Agricole Comune privind agricultura şi dezvoltarea rurală în UE. 

 

Lucrări practice 

1. Prezentarea laboratorului de Agrotehnică; reguli de protecţia muncii; aparate și  echipamente  

de laborator; metode și practici corecte de lucru în laboratorul de Agrotehnică. 

2. Prezentarea şi analiza unor studii pedologice din diferite zone pedoclimatice. 

3. Prezentarea şi analiza unor studii agrochimice din diferite zone pedoclimatice. 

4. Determinarea unor proprietăți fizice ale solului (densitatea aparentă, porozitatea, rezistenţa la 

penetrare, apa capilară etc.) 

5. Analiza unor proprietăți chimice ale solului pH, humus, NPK etc.) 

6. Intocmirea şi analiza unor planuri de fertilizare elaborate pentru diferite zone agricole 

7. Elaborarea sistemului de lucrare a solului la diferite sisteme de cultură 

8. Stabilirea unor programe pentru combaterea buruienilor pentru diferite sisteme de cultură 

9. Studiul condiţiilor pedo-climatice din diferite zone şi stabilirea sistemelor de cultură specifice 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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