
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

CURSURI POSTUNIVERSITARE – EDUCAłIE PERMANENTĂ 

PRODUCERE DE SAMANTA SI MATERIAL SADITOR 

Obiective si competente dobandite la absolvirea cursului de specializare profesionala in modulul 

de formare continua "Sef ferma producere de samanta": 

� Aspecte teoretice:  

• sa initieze cursantii cu complexitatea managementului modern al exploatatiilor agricole 

si fermelor vegetale, inclusiv sa poata dezvolta propria lor afacere;familiarizarea 

cursantilor cu legislatia agricola; 

• se va studia atat teoretic cat si practic - prin ore de laborator, reglementarile care sunt 

obligatorii a fi respectate; se vor prezenta si reglementarile europene in acest domeniu; 

• initierea cursantilor cu privire la constructia, proiectarea si utilizarea masinilor pentru 

infiintarea si intretinerea culturilor; 

• exploatarea si repararea utilajului agricol;  

• utilizarea energiei neconventionale in fermele de producere de samanta; 

• baza biotehnologiilor si ecologiei agricole;  

• genetica si ameliorare; 

• insusirea principiilor contabilitatii conform Standardelor Internationale de Contabilitate, 

deprinderea limbajului si terminologiei contabile; modului de intocmire, verificare si 

pastrare a documentelor de evidenta contabila si financiara; 

• insusirea de catre cursanti a principiilor si metodologiei de producere de samanta; 

• initierea in utilizarea calculatoarelor si Internetului. 

� Aspecte practice:  

• insusirea practica a cunostiintelor legate de activitatile de administrare fermelor de 

producere de samanta si material saditor.  

Grup tinta: absolventi de liceu si/sau invatamant superior, sefii de ferme. 

Responsabil curs postuniversitar:  

Prof. univ. dr. Leonte Constantin, e-mail : cleonte@uaiasi.ro 

FacilităŃi: 

- cursurile teoretice se desfaşoară în laboratoarele UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi 

Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi; 

- cursanŃii vor primi suporturi de curs în format tipărit şi electronic.  



ComponenŃa dosarului de inscriere: 

� Fişa de înscriere tip care se primeşte de la comisia de înscriere; 

� Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată; 

� Certificatul de naştere – copie; 

� Carte de identitate – copie; 

� AdeverinŃă medicală eliberată de cabinetul medicului de familie, din care sa rezulte ca este 

apt pentru frecventarea cursului; 

� Două fotografii tip buletin de identitate; 

� Copie dupa certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite; 

� Taxa de înscriere: 30 lei; 

� Taxa de şcolarizare: 800-1500 lei.  

La absolvire, cursanŃilor li se acordă, după caz, diplomă de absolvire a cursurilor de 

specializare sau certificat de absolvire a cursurilor de perfecŃionare, recunoscute de MECI. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


