
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2021-2022 
 

Anul de studiu III / Semestrul I 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie geodezica 

1.5. Ciclul de studii Licenta 

1.6. Programul de studii Măsurători terestre şi cadastru/  

Inginer geodez – 216502  

Inginer topograf – 216504  

Consilier cadastru - 216507 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Pedologie 2.2. Cod disciplină IG31021 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Dimen Levente 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect.univ.dr. Negruț Clement 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 
3.1. Număr ore pe 

săptămână 

3  din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul 

de învăţământ 

42  

 

din care: 3.5. curs 28   3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

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

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi …….  
 

3.7 Total ore studiu individual 66 

3.9 Total ore pe semestru 108 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Geografie/geomorfologie 

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 



- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C7.1  

Utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru realizarea analizelor morfografice şi 

morfometrice  

C7.2  

Efectuarea sondajelor de prelevare a probelor în vederea determinării structurilor geologice şi 

pedologice 

C7.3  

Întocmirea proiectelor privind monitorizarea zonelor sensibile cu o comensurabilitate ciclică în vederea 

efectuării diferitelor predicţii 

 

Competenţe transversale  Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul prezintă într-o concepţie unitară, noţiuni referitoare la elementele componente ale 

învelișului edafic 

7.2 Obiectivele specifice - cursul abordează aspecte privind modului de formare a solurilor, factorii pedogenetici 

care concură la evolușia pedogenezei, respectic funcționalitatea pedosferei ca suport 

pentru acticitățile și suportul agriculturii. Totodată urmărește exemplificarea tipologiei 

solurilor și disfuncțiile de ordin fizic și chimic care apar la nivelul sourilor. 

- prin conţinut şi structură cursul se adresează în special studenţilor de la specializarea 

ingineria mediului dar și studenților de la specializarea cadastru – în vederea evaluării 

economice ale terenurilor cu destinație agricolă 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Factori pedogenetici,  Prelegere, discuţii, exemplificări  
2. Indicatori de caracterizare a unităţilor de relief, climă, 

vegetaţie 
Prelegere, discuţii, exemplificări  

3. Indicatori de caracterizare fizică  şi chimică a solului Prelegere, discuţii, exemplificări  
4. Orizonturile de sol, Clasificarea solurilor şi 

prezentarea tipurilor de sol 
Prelegere, discuţii, exemplificări  

5. Clasa molisoluri Prelegere, discuţii, exemplificări  
6. Cl. Cambisoluri Prelegere, discuţii, exemplificări  
7. Cl. Spodosoluri, Cl. Umbrisoluri Prelegere, discuţii, exemplificări  
8. Cl. soluri hidromorfe şi halomorfe Prelegere, discuţii, exemplificări  
9. Cl. Vertisoluri, Cl. soluri neevoluate, Cl. soluri 

organice 
Prelegere, discuţii, exemplificări  

10. Caracterele morfologice ale solurilor Prelegere, discuţii, exemplificări  

8.2 Bibliografie 
1. Bunescu V., Gh. Blaga, M. Rusu, 1994, Cartarea şi bonitarea terenurilor  agricole, Curs, Tipografia Agronomică, 

Cluj Napoca 

2. Dimen L., Pedologie, Curs, Seria Didactica Universitatea « 1 Decembrie 1918 » Alba Iulia, 2009  

3. ICPA, 1987, Metodologia elaborării studiilor pedologice, III, Indicatorii          ecopedologici, Editura ASAS-M.A. 

4. ICPA - Metode de analiză sol-plante, Ed. Ceres, 1981 

5. OBREJANU, G. şi colab. - Metode de analiza solului, Ed. Academieie, 1964 



6. RUSU, M.;Mărghitaş, M.- Pedologie, caiet lucrări practice, Tipo Agronomia, 1993 

Seminar-laborator   

Elemente de mineralogie și petrologie Lucrare practica de laborator  

Determinarea umindității solurilor Lucrare practica de laborator  

Determinarea Densității solurilor Lucrare practica de laborator  

Determinarea pH-ului solurilor Lucrare practica de laborator  

Determinarea porozității Lucrare practica de laborator  

Determinarea cantității de hunus Lucrare practica de laborator  

Capacitatea de schimb cationic Lucrare practica de laborator  

Bibliografie 
1. Bunescu V., Gh. Blaga, M. Rusu, 1994, Cartarea şi bonitarea terenurilor  agricole, Curs, Tipografia Agronomică, 

Cluj Napoca 

2. Dimen L., Pedologie, Curs, Seria Didactica Universitatea « 1 Decembrie 1918 » Alba Iulia, 2009  

3. ICPA, 1987, Metodologia elaborării studiilor pedologice, III, Indicatorii          ecopedologici, Editura ASAS-M.A. 

4. ICPA - Metode de analiză sol-plante, Ed. Ceres, 1981 

5. OBREJANU, G. şi colab. - Metode de analiza solului, Ed. Academieie, 1964 

6. RUSU, M.;Mărghitaş, M.- Pedologie, caiet lucrări practice, Tipo Agronomia, 1993 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de licenţă, fiind în acord 

cu aşteptările comunităţii specialiştilor şi ale angajatorilor din domeniul ingineriei geodezice. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 70% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări practice, teste 30% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: Minim nota 5 

- Cunoasterea factorilor pedogenetici, identificraea proceselor de transformare fizică și chimică la nivelul substratului 

litologic, cunoașterea principalelor clase de soluri 

Observaţii: Recuperarea laboratoarelor se poate face in regim de consultaţii in timpul semestrului. De 

asemenea, in cazuri bine motivate, recuperarea orelor de laborator se mai poate face prin prezentarea de către 

student a portofoliului complet  de lucrări practice -  in ultima săptămâna din semestrul II,  in orele de 

consultaţii ale cadrului didactic titular. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

01.09.2021   …Prof.dr. Dimen Levente   …Lect.univ.dr. Negruț Clement 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

    

Activitatea didactică se va desfășura după cum urmează: 

- Cursuri/prelegeri  On-line– Platforma TEMS 

- Laborator on-line utilizând platforma TEAMS 


