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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Combaterea integrata a daunatorilor 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S06F068 facultativ III VI 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DS 

Titular activităţi curs Lector univ. dr. Daniela Ilie 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lector univ. dr. Daniela Ilie 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 - - 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

12 12 - - 24 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  51 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Sistematica criptogamelor, Sistematica fanerogamelor, Biologie animală, Sistematica 
nevertebratelor, Ecologie generală 

De competenţe Cunoaşterea principalelor grupe de criptogame, fanerogame, protozoare şi 
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metazoare. Cunoașterea relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediul de viaţă. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

− cunoaşterea termenilor, conceptelor specifice disciplinei; 
− utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 
− înţelegerea fenomenelor fundamentale specifice disciplinei; 
− perceperea unor relaţii şi conexiuni. 
− explicarea şi interpretarea unor procese şi a ideilor teoretice şi 

practice ale disciplinei ; 
− realizarea de conexiuni între rezultate ; 
− capacitatea de analiză şi sinteză.                                               

Competenţe transversale 

− aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe 

diverse paliere ierarhice; 

− documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, 
pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi 
adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea unor aspecte legate de dăunători şi menţinerea sub 
control a populaţiilor lor. 

Obiectivele specifice Înţelegerea corectă a noţiunii de dăunător, etichetă atribuită unor 
vieţuitoare prin prisma intereselor umane. Cunoaşterea metodelor şi 
mijloacelor de limitare a populaţiilor sub pragul economic de dăunare, 
evidenţiind avantajele integrării acestora din punct de vedere 
economic, al sănătăţii consumatorilor şi al plantelor. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni introductive. Obiectul de studiu al protecţiei plantelor. Noţiunea de 
dăunător. Dăunători primari şi secundari. Dăunători vectori. 

1 

Curs 2 Estimarea daunelor şi pagubelor produse de dăunători. Controlul fitosanitar. Daune şi 
pagube. Estimarea pagubelor. 

1 

Curs 3 Prognoza şi avertizarea. Prognoza – activitate de bază, premergătoare combaterii. 
Prognoza de lungă durată. Prognoza de scurtă durată. Criterii folosite pentru 
avertizare. 

2 
 Curs 4 

Curs 5 Metode generale de combatere a dăunătorilor animali. Carantina fitosanitară. Măsuri 
agrofitotehnice. Metode mecanice, metode fizice, metode chimice şi metode 
biologice. Metode de luptă integrată. 

2 Curs 6 

Curs 7 Pesticidele. Tipuri de pesticide după acţiunea asupra agenţilor patogeni. Principalele 
grupe de substanţe chimice folosite. Circuitul în natură al pesticidelor. Remanenţa 
pesticidelor. Stabilitatea în sol. Grupa de toxicitate a pesticidelor. Condiţii de păstrare 
şi de utilizare a pesticidelor. 

3 Curs 8 

Curs 9 
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Curs 10 Insecte auxiliare. Insecte parazite. Insecte prădătoare. Creşterea dirijată a 
entomofagilor. 

 
3 Curs 11 

Curs 12 

Total ore curs: 12 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Virusuri şi viroze la plante. Micoplasme şi micoplasmoze.Bacterii şi bacterioze la 
plante. Ciuperci parazite la plante. 

2 

Sem 2 

Sem 3 Grupe sistematice de dăunători animali (Nematode. Gastropode. Acarieni. Insecte.) 2 

Sem 4 

Sem 5 Dăunători la culturile de cereale; dăunătorii plantelor tehnice – descriere, biologie, 
daune, combatere. 

Dăunători ai leguminoaselor; dăunătorii culturilor furajere – descriere, biologie, 
daune, combatere. 

 
2 
 

Sem 6 

Sem 7 Dăunătorii materiilor vegetale depozitate; dăunătorii pomilor fructiferi – descriere, 
biologie, daune, combatere. 
Dăunători ai speciilor silvice – descriere, biologie, daune, combatere. 

 
2 Sem 8 

Sem 9 Vizită la o instituţie de profil (Agenţia pentru Protecţia Plantelor etc.) 
Dăunători la culturile de cereale; dăunătorii plantelor tehnice – descriere, biologie, 
daune, combatere. 

 
2 Sem 10 

Sem 11 Dăunători ai leguminoaselor; dăunătorii culturilor furajere – descriere, biologie, 
daune, combatere. 

Dăunătorii materiilor vegetale depozitate; dăunătorii pomilor fructiferi – descriere, 
biologie, daune, combatere. 

Dăunători ai speciilor silvice – descriere, biologie, daune, combatere. 

 
2 Sem 12 

Total ore seminar/laborator 12 

Metode de predare 

Prelegerea, explicația, problematizarea, expunerea, descrierea, 
proiecții video demonstrative, trimiteri bibliografice. 
Online: Google Classroom, Google Meet 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

BAICUT, T, SĂVESCU, A., Combaterea integrată în protecţia plantelor, Ed. Ceres, Bucureşti, 
1978. 

CIOCHIA, V.,  MOISE, CRISTINA, Protecţia  ecologică  a  plantelor  de  cultură  şi  mediul 
înconjurător, Ed. Pelecanus, Braşov, 2005. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

CIOCHIA, V., ISAC, GR., STAN, GH., Tehnologii de creştere industrială a câtorva 

specii de insecte auxiliare folosite în combaterea biologică a dăunătorilor, Ed. Ceres, 

Bucureşti, 1993. 
CIOCHIA, V.,  TĂNASE, MARIA, Protecţia  plantelor  de  cultură  din  zona  montană,  

Ed. Universitatea "Transilvania", Braşov, 1998. 
GHIZDAVU, J.. şi colab., Entomologie agricolă, Edit. Did. şi Ped., Bucureşti, 1997. 
MIHALACHE, GH., PÎRVESCU, D., Microorganismele în combaterea biologică a 

dăunătorilor forestieri, Ed. Ceres, Bucureşti, 1980. 
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ROMAN, T., COSTACHE, M., Ghid pentru recunoaşterea şi combaterea agenţilor 

patogeni şi a dăunătorilor la legume, Agris-Red. Rev. Agricole, Bucureşti, 2001. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Examen final Lucrare scrisă 66,66% CEF 

 Google Forms   

Seminar 
Proiect Susţinere orală 33,33% nCPE 

CEF 

 Google Meet   

Standard minim de performanţă 

îndeplinirea condiţiilor din barem pentru obţinerea notei 5: să explice înţelesul termenilor/ cum se face: 
prognoza, avertizarea, control fitosanitar, combaterea dăunătorilor (cu accent pe combaterea biologică) 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lector univ. dr. Daniela Ilie  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


