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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

 

În cadrul cursului se are în vedere pregătirea teoretică a studenţilor în domeniul cunoaşterii 

principalelor specii floricole, biologiei şi ecologiei plantelor floricole, producerii materialului 

săditor floricol, înfiinţării şi întreţinerii culturilor floricole, modalităţilor de utilizare a plantelor 

floricole, valorificării florilor şi a produselor floricole. 

La lucrările practice se urmăreşte pregătirea practică a studenţilor în ceea ce priveşte 

producerea materialului săditor floricol, a modalităţilor de utilizare a plantelor floricole; 

valorificării florilor şi a produselor floricole, precum şi caracterizarea principalelor specii 

floricole. 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noţiuni generale. 

Clasificarea speciilor floricole după: locul de origine, ciclul biologic, locul de cultură,  

caractere morfologice şi însuşiri decorative, modul de utilizare şi încadrarea în ansamblul 

decorativ. 

Relaţia plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină, temperatură, umiditate, aer, solul / 

substratul de cultură. 

Producerea materialului săditor floricol: înmulţirea plantelor floricole pe cale sexuată, 

vegetativă şi ,,in vitro”. 

Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor floricole în câmp şi spaţii protejate. 

Biologia, ecologia, tehnologia de cultură şi modul de valorificare a principalelor specii floricole 

cultivate în teren neprotejat şi în spaţii protejate. 

 

Lucrări practice 

Prezentarea colecţiei didactice (câmp, seră şi solarii). Construcţii şi materiale folosite în 

tehnologia de cultivare a florilor. 

Tehnologia producerii materialului săditor floricol: înmulţirea prin seminţe; înmulţirea 

vegetativă. 

Caracterizarea principalelor specii floricole cultivate în teren neprotejat 

Caracterizarea principalelor specii floricole cultivate în spaţii protejate. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

recunoaşterea materialului de înmulţire a 

plantelor floricole, confecţionarea 

butaşilor la plantele floricole, 

recunoaşterea principalelor specii 

floricole 

30% 
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