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FACULTATEA DE AGRICULTURǍ 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMǍ 

Sesiunea  iulie 2013 

Specializarea Agriculturǎ 

 
1.  Descrierea principalelor zone agricole din România. Zonarea ecologică a plantelor. 

• regimul termic; 
• regimul pluviometric; 
• solurile caracteristice; 
• vegetaţia specificǎ. 
• zonele de favorabilitate ale plantelor de cultură. 

 
2. Bonitarea terenurilor: 

• definiţie, tipuri de bonitare: naturalǎ şi potenţatǎ; 
• indicatori utilizaţi în bonitare; 
• calculul notelor de bonitare; 
• categorii de favorabilitate. 

 
3. Principalele soluri din Transilvania şi pretabilitatea lor pentru diferite culturi agricole: 

• enumerare; 
• caracterizare;  
• favorabilitatea pentru diferite culturi agricole 
 

4. Elaborarea structurilor de culturi şi principiile de organizare a asolamentelor şi a 
rotaţiei culturilor în exploataţiile agricole: 

• grupe de culturi cu cerinţe şi tehnologii asemǎnǎtoare; 
• criterii de organizare a asolamentelor; 
• tipuri şi structuri de culturi; 
• exemple de asolamente pentru zona colinarǎ. 

 
5. Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului: 

• principalele lucrǎri de bazǎ ale solului; 
• agregate utilizate şi pregǎtirea lor pentru lucru; 
• sisteme neconvenţionale – agregate complexe; 
• principalii indici calitativi ai lucrărilor solului; 
• aprecierea indicilor calitativi ai lucrǎrilor. 
 

 6. Elemente de agrotehnicǎ diferenţiatǎ pe terenurile în pantǎ şi sisteme antierozionale: 
• caracteristicile tehnologice şi pedo-climatice care impun agrotehnica diferenţiatǎ 

pe terenurile în pantǎ; 
• elemente de agrotehnicǎ diferenţiatǎ (lucrarea solului, fertilizare, semǎnat, 

erbicidat, lucrǎri mecanizate de întreţinere a culturilor); 
• sisteme antierozionale (culturi în fâşii, culturi cu benzi înierbate, sistem de lucrare 

pe direcţia generalǎ a curbelor de nivel, descriere şi caracteristici). 
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7. Factorii restrictivi care influenţează amplasarea culturilor agricole: 

• pH; 
• texturǎ, conţinut de argilǎ; 
• structurǎ; 
• panta terenului, tipuri de soluri improprii unor culturi; 
• sǎrǎturarea, eroziune, alunecǎri de teren, degradǎri antropice, bǎltiri. 

 
8. Compostarea materiilor vegetale: 

• scopul şi utilizǎrile compostului; 
• surse de compostare; 
• implicaţii asupra solului şi nutriţiei; 
• raportul C/N. 
 

9. Calculul necesarului de fertilizanţi la cultura sfeclei pentru zahǎr pentru nivelul de 
fertilizare: 

N- 200,  P2O5- 150,  K2O- 250 kg/ha din: 
• 300 kg/ha îngrǎşǎminte complexe 15:15:15; 
• 30 t/ha gunoi de grajd: (conţinutul de 0,50% N; 0,14% P; 0,20% K). 
• Diferenţa:  din azotat de amoniu, superfosfat simplu şi sare potasicǎ. 
 

10. Etapele producerii de sǎmânţǎ, cerinţele pentru atestarea producǎtorilor - 
multiplicatori de sǎmânţǎ şi actele oficiale care stau la baza producerii şi certificǎrii 
seminţelor: 

• enumerarea etapelor de certificare a culturilor semincere în câmp şi în laborator; 
• conţinutul dosarului de atestare ca multiplicator; 
• denumirea actelor eliberate şi conţinutul acestora. 
 

11. Pregǎtirea seminţelor pentru semǎnat: 
• condiţionarea seminţelor; 
• analizele obligatorii în vederea semǎnatului; 
• formula de calcul a cantităţii de sămânţă la hectar; 
• tratamente fitosanitare; 
• ambalarea şi etichetarea; 
• lotizarea şi depozitarea; 
• maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi tratarea seminţelor. 

 
12. Procesul de simbiozǎ la plantele fabaceae (leguminoase). Bacterizarea seminţelor şi 
controlul bacterizǎrii în câmp: 

• morfologia şi fiziologia bacteriilor simbiotice; 
• descrierea procesului de simbiozǎ; 
• specii de bacterii corespondente pentru speciile de leguminoase; 
• inocularea seminţelor cu bacterii specifice, tehnica de tratare a seminţelor 

(bacterizarea seminţelor). 
 

13. Tipuri de cultivare folosite în agriculturǎ, definirea şi succesiunea categoriilor 
biologice de sǎmânţǎ: 

• plante autogame şi alogame (definiţii, exemple); 
• soiuri, hibrizi, populaţii locale-definiţii, exemple ; 
• categoriile biologice şi succesiunea lor în procesul de producere şi înmulţire a 

seminţelor. 
 



 3

14. Plante transgenice în agriculturǎ (OMG): 
• definiţie; 
• gene de interes; 
• culturi transgenice cunoscute; 
• avantaje şi dezavantaje. 

 
15. Fazele critice pentru apă la plantele de cultură: 

• necesarul de apă al plantelor; 
• consumul specific de apă; 
• fazele critice pentru apă, cu exemplificări. 

 
16. Cerinţele ecologice specifice ale grâului şi porumbului: 

• cerinţe faţă de factorii climatici; 
• cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 
17. Cerinţele ecologice specifice la mazăre şi soia: 

• cerinţe faţă de factorii climatici; 
• cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 
 

18. Cerinţele ecologice specifice ale florii-soarelui şi rapiţei: 
• cerinţe faţă de factorii climatici; 
• cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 
19. Cerinţele ecologice specifice ale cartofului şi sfeclei pentru zahăr: 

• cerinţe faţă de factorii climatici; 
• cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 
20. Cerinţele pentru îngrăşăminte, stabilirea dozelor, metodele şi tehnicile de aplicare a 
fertilizanţilor la culturile de grâu şi porumb: 

• consumul specific de elemente nutritive; 
• rolul elementelor nutritive şi fazele critice în nutriţia plantelor; 
• factorii care stau la baza stabilirii dozelor de îngrăşăminte; 
• perioada de aplicare; 
• metode şi tehnici de administrare. 

 
21. Cerinţele pentru îngrăşăminte, stabilirea dozelor şi tehnicile de aplicare a 
fertilizanţilor la cultura cartofului şi sfeclei pentru zahăr: 

• consumul specific de elemente nutritive; 
• rolul elementelor nutritive şi faze critice în nutriţia plantelor, factorii care stau la 

baza stabilirii dozelor de îngrăşăminte; 
• perioada de aplicare; 
• metode şi tehnici de administrare. 
 

22. Desimea optimǎ de cultivare a plantelor şi factorii de influenţǎ: specie, soi (hibrid), 
fertilizare, irigare, boli şi dăunători. Exemplificări. 
 
23. Semănatul cerealelor păioase. Se vor prezenta pe specii: 

• valoarea culturală a materialului de semănat; 
• tratamente la sămânţă; 
• perioada optimă de semănat; 
• tehnica semănatului (desime, distanţe între rânduri, adâncime, norme de sămânţă, 

maşini pentru semănat şi reglarea acestora). 
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24. Semănatul porumbului pentru boabe şi pentru siloz: 
• valoarea culturală a materialului de semănat; 
• tratamente la sămânţă; perioada optimă de semănat; 
• tehnica semănatului (desime, distanţe între rânduri, adâncime, norme de sămânţă, 

maşini pentru semănat şi reglarea acestora). 
 

25.  Semănatul soiei şi rapiţei pentru ulei: 
• valoarea culturală a materialului de semănat; 
• tratamente la sămânţă; 
• perioada optimă de semănat; 
• tehnica semănatului (desime, distanţe între rânduri, adâncime, norme de 

sămânţă/ha, maşini pentru semănat şi reglarea acestora). 
 

26. Pregătirea materialului de plantare şi plantarea cartofului: 
• sortarea şi calibrarea tuberculilor; 
• perioada optimă de plantare; 
• tehnica plantării (desime, distanţe între rânduri, adâncime, cantitatea de 

tuberculi/ha, reglarea maşinilor de plantat). 
 

27. Particularitǎţile fitotehnice comparative ale orzului şi orzoaicei: 
• morfologice; 
• biologice; 
• ecologice (zona de culturǎ); 
• de compoziţie chimicǎ ; 
• tehnologice; 
• de valorificare. 

 
28. Evaluarea producţiei la cerealele pǎioase: 

• elementele de productivitate:  
- numǎrul de spice/m2,  
- numǎrul mediu de boabe în spic,  
- MMB 

• formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 
 

29. Evaluarea producţiei la porumbul pentru boabe: 
• elementele de productivitate: 

       - numǎrul de ştiuleţi/ha; 
     - numǎrul mediu ponderat de boabe pe ştiulete; 
     - MMB; 

• formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 
 
30. Evaluarea producţiei la leguminoasele pentru boabe: 

• elementele de productivitate: 
- numǎrul de plante/m2,  
- numǎrul de pǎstǎi pe plantǎ,  
- numǎrul de boabe în pǎstaie,  
- MMB; 

• formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 
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31. Evaluarea producţiei la sfecla pentru zahǎr: 

• perioada de începere a estimǎrilor; 
• numǎrul şi perioada determinǎrilor; 
• tehnica de determinare. 

 
32. Recoltarea grâului: 

• condiţii pentru începerea recoltatului; 
• condiţii pentru recoltarea optimǎ fǎrǎ pierderi; 
• combine pentru recoltare şi reglǎri în funcţie de condiţiile de lucru; 
• producţii realizabile, pregǎtirea spaţiilor pentru depozitare temporarǎ. 

 
33. Recoltarea cartofului: 

• momentul recoltǎrii cartofului timpuriu, de varǎ, de toamnǎ şi de sǎmânţǎ; 
• operaţii de pregǎtire a recoltǎrii în câmp; 
• maşini şi agregate de recoltare a cartofului; 
• operaţii tehnologice la recoltarea cartofului; 
• sortarea şi calibrarea producţiei; 
• cerinţe pentru depozitarea cartofului. 

 
34. Recoltarea sfeclei de zahǎr: 

• metode de recoltare în funcţie de metoda de semǎnat; 
• începerea recoltatului; 
• maşini şi agregate de recoltat; 
• operaţii tehnologice la recoltarea sfeclei; 
• depozitare temporarǎ; 
• aprecierea calitǎţii sfeclei recoltate; 
• producţii de rǎdǎcini şi colete realizate. 

 
35. Principalele plante medicinale cultivate în ţara noastră: coriandrul, chimionul, menta, 
busuiocul şi gălbenelele. 

• importanţă, utilizări; 
• zonarea şi tehnologiile de cultivare;  
• materia primă vegetală, particularităţile recoltării şi condiţionarea producţiei. 

 
36. Elementele de irigare a culturilor: 

• plafonul minim; 
• intervalul umiditǎţii active; 
• norma de udare; 
• numǎr de udǎri; 
• agregate de udare; 
• norma de irigare. 

 
37. Particularitǎţile cultivǎrii plantelor în culturǎ irigatǎ: 

• distanţa dintre rânduri; 
• fertilizarea; 
• desimea; 
• soiuri şi hibrizi; 
• tratamente fitosanitare. 
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38. Conceptul de agriculturǎ intensivǎ (industrialǎ): 
• factorii de intensivizare ai producţiei; 
• consecinţele practicǎrii agriculturii intensive. 

 
39. Conceptul de agriculturǎ ecologicǎ (biologicǎ, organicǎ): 

• principiile agriculturii ecologice; 
• elementele agriculturii ecologice; 
• avantajele şi dezavantajele practicǎrii agriculturii ecologice. 

 
40. Strategia de control a complexului de boli foliare la cereale. Se va prezenta pe specii: 

• principalele boli ale foliajului la cereale; 
• metode preventive şi curative; 
• unele produse de control aflate pe piaţǎ; 
• program de combatere; 
• maşini şi agregate. 
 

41. Strategia de control a complexului de boli ale spicului la cereale. Se vor prezenta pe 
specii: 

• principalele boli ale spicului la cereale; 
• metode preventive şi curative; 
• unele produse de control aflate pe piaţǎ; 
• program de combatere; 
• maşini şi agregate. 

 
42.  Strategia de control a dǎunǎtorilor porumbului: 

• principalii dǎunǎtori ai porumbului în Transilvania; 
• metode preventive şi curative de control; 
• unele produse de combatere aflate pe piaţǎ; 
• metode de aplicare a insecticidelor; 
• maşini şi agregate. 

 
43. Strategia de control a manei cartofului: 

• metode preventive şi curative; 
• unele produse de control aflate pe piaţǎ şi modul lor de acţiune; 
• program de combatere; 
• maşini şi agregate. 

 
44. Strategia de control a gândacului din Colorado: 

• numǎr de generaţii; 
• momentul tratamentelor; 
• produse insecticide aflate pe piaţǎ; 
• maşini de tratat, norme tehnologice; 
• elemente strategice de prevenire a rezistenţei. 

 
45. Conceptul de control integrat a buruienilor din culturile agricole: 

• la culturi semǎnate în rânduri dese şi la plantele prǎşitoare; 
• noţiunea de concept integrat de combatere a buruienilor; 
• caracteristicile conceptului integrat (ecologic, tehnologic, economic); 
• componentele conceptului de combatere integratǎ (agrotehnice, chimice, fizice). 
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46. Strategiile de combatere a buruienilor din culturile de cereale păioase: 
• principalele specii de buruieni din culturile de cereale păioase; 
• metode de combatere; 
• strategii de combatere chimică; 
• maşini şi utilaje folosite. 

 
      47.  Strategiile de combatere a buruienilor din cultura porumbului: 

• principalele specii de buruieni din culturile de porumb; 
• metode de combatere; 
• strategii de combatere chimică; 
• maşini şi utilaje folosite. 

 
      48. Strategiile de combatere a buruienilor din cultura cartofului: 

• principalele specii de buruieni din culturile de cartof; 
• metode de combatere; 
• strategii de combatere chimică 
• maşini şi utilaje folosite. 

 
49. Conceptul de control integrat al bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole: 

• principii; 
• metode şi tehnici. 

 
 50. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la speciile seminţoase. Se va prezenta pe    
specii 

• boli şi dǎunǎtori specifici; 
• mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 
• momente de aplicare a tratamentelor. 

 
             51. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la speciile sâmburoase. Se va prezenta pe 

specii: 
• boli şi dǎunǎtori specifici; 
• mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 
• momente de aplicare a tratamentelor. 

 
52.  Pregǎtirea maşinilor pentru semǎnat cereale păioase: 

• tipuri de semǎnǎtori; 
• reglaje la semǎnǎtori pentru adâncimi de semǎnat, uniformitatea distribuţiei, 

cantitǎţi diferite de sǎmânţǎ; 
• calculul cantitǎţii de sǎmânţǎ la hectar; 
• proba maşinii de semǎnat; 
• calculul lungimii marcatorului. 
 

53.  Pregǎtirea maşinilor pentru semǎnat prăşitoare: 
• tipuri de semǎnǎtori şi funcţionarea acestora; 
• reglarea adâncimii de lucru şi a distanţei dintre boabe pe rând; 
• verificarea ditasnţei dintre seminţe pe rând 
• calculul cantitǎţii de sǎmânţǎ la hectar; 
• proba maşinii de semǎnat; 
• calculul lungimii marcatorului 
• calculul lungimii marcatorului 
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54. Folosirea pajiştilor prin cosit: 
• faza optimǎ pentru cosit; 
• înǎlţimea de recoltare; 
• maşini de recoltat; 
• sisteme de uscare a fânului. 

 
55. Folosirea pajiştilor prin pǎşunat: 

• organizarea pǎşunatului; 
• pregǎtirea pǎşunilor şi animalelor pentru pǎşunat. 

 
56. Sisteme de pǎşunat: 

• sistemul liber intensiv; 
• pǎşunatul prin rotaţie. 

 
57. Experienţa de câmp: 

• proiectarea şi organizarea experienţelor; 
• părţile componente ale experienţelor; 
• metode de aşezare a experienţelor; 
• tehnologia aplicată în experienţele de câmp. 

 

 
 

Cluj – Napoca  

15.01.2013                                                                                        Prşedinte comisie 

        Prof. univ. dr. Ioan ROTAR 
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