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FACULTATEA DE AGRICULTURǍ 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMǍ 

Sesiunea iulie 2013 

Specializarea Montanologie 

 
1.  Descrierea principalelor zone agricole din România: 

• regimul termic; 
• regimul pluviometric; 
• solurile caracteristice; 
• vegetaţia specificǎ. 

 
2. Elaborarea structurilor de culturi şi principiile de organizare a asolamentelor în 

exploataţiile agricole din zona colinarǎ şi premontană: 
• grupe de culturi cu cerinţe şi tehnologii asemǎnǎtoare; 
• criterii de organizare a asolamentelor; 
• tipuri şi structuri de culturi; 
• principiile de organizare a asolamentelor;  
• exemple de asolamente pentru zona colinarǎ şi premontană. 

 
3. 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 lucrǎrilor solului; 
• aprecierea indicilor calitativi ai lucrǎrilor. 
 

4. 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 (lucrǎrile 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); 

• particularităţile maşinilor care lucrează în pantă. 
 

5. Factorii restrictivi care influenţează amplasarea culturilor agricole: 
• pH; 
• texturǎ, conţinut de argilǎ; 
• structurǎ; 
• tipuri de sol: podzol, luvosol (brun luvic), preluvosol (brun argiloiluvial); 
• sǎrǎturare, eroziune, alunecǎri de teren, degradǎri antropice, bǎltiri. 

 
6. Compostarea materiilor vegetale: 

• scopul şi utilizǎrile compostului; 
• surse de compostare; 
• implicaţii asupra solului şi nutriţiei; 
• raportul C/N. 
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7. Calculul necesarului de fertilizanţi la cultura cartofului 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: (conţinut 0,50% N; 0,14% P; 0,20% K). 
• Diferenţa:  din azotat de amoniu, superfosfat simplu şi sare potasicǎ. 

 
8. Pregǎtirea seminţelor pentru semǎnat: 

• condiţionarea seminţelor; 
• analizele obligatorii ale seminţelor; 
• 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. 

 
9. 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). 
 

10. 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); 
• categorii biologice şi succesiunea lor în procesul de producere şi înmulţire a 

seminţelor. 
 

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

 
12. Diferenţieri tehnologice la cartoful pentru sǎmânţǎ comparativ cu tehnologia cartofului 
pentru consum privind: 

• amplasarea; 
• rotaţia; 
• fertilizarea; 
• desimea de plantare; 
• lucrǎrile de îngrijire specifice (buruieni, boli, dǎunǎtori specifici); 
• pregǎtirea pentru recoltare; 
• recoltarea, sortarea, calibrarea, depozitarea. 
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13. Evaluarea producţiei la cerealele pǎioase: 
• elementele de productivitate:  

- numǎrul de spice/m2,  
- numǎrul mediu de boabe în spic,  
- MMB, 
- numǎrul mediu ponderat de boabe în spic; 

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

14. Evaluarea producţiei la porumb 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. 
 

15. Cerinţe ecologice specifice ale grâului şi porumbului: 
• cerinţe faţă de factorii climatici; 
• cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici; 
• factorii care restricţionează aceste culturi în zona montană. 

 
16. Cerinţele ecologice specifice ale cartofului: 

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

17.Cerinţele faţă de 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. 

 
18. Cerinţele faţă de 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 fazele critice în nutriţia plantelor; factorii care stau la 

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

 
19.  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, norma de sămânţă). 

 
20.  Semănatul porumbului boabe şi siloz: 

• valoarea culturală a materialului de semănat; 
• tratamente la sămânţă, perioada optimă de semănat; 
• tehnica semănatului (desime, distanţe între rânduri, adâncime, norme de sămânţă). 
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21. 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, 

maşini de plantat şi reglarea acestora). 
 

22. Recoltarea cerealelor păioase: 
• condiţiile pentru începerea recoltatului; 
• condiţiile pentru recoltarea optimǎ, fǎrǎ pierderi; 
• combinele pentru recoltare şi reglǎri în funcţie de condiţiile de lucru; 
• producţiile realizabile, pregǎtirea spaţiilor pentru depozitarea temporarǎ. 

 
23. Recoltarea cartofului: 

• momentul recoltǎrii cartofului timpuriu, de varǎ, de toamnǎ şi de sǎmânţǎ; 
• operaţiile la pregǎtirea recoltǎrii; 
• maşini şi agregate de recoltare a cartofului; 
• operaţiile tehnologice la recoltarea cartofului; 
• sortarea şi calibrarea cartofului; 
• cerinţele pentru depozitarea cartofului. 

 
24. Recoltarea sfeclei pentru zahǎr: 

• metodele de recoltare în funcţie de metoda de semǎnat; 
• începerea recoltatului; 
• utilaje pentru recoltat; 
• operaţiile tehnologice la recoltarea sfeclei; 
• depozitare temporarǎ; 
• aprecierea calitǎţii sfeclei recoltate; 
• producţiile de rǎdǎcini şi colete realizate. 

 
25. Strategiile de control a buruienilor din culturile de cereale păioase: 

• principalele specii de buruieni din culturile de cereale păioase; 
• metodele de combatere; 
• strategiile de combatere chimică; 
• utilajele folosite şi reglarea acestora. 
 

26. Strategiile de control a buruienilor din cultura cartofului: 
• principalele specii de buruieni din culturile de cartof; 
• metodele de combatere; 
• strategii de combatere chimică; 
•  utilajele folosite şi reglarea lor. 

 
27. Strategia de control a complexului de boli  ale cerealelor. Se vor prezenta pe specii: 

• principalele boli ale foliajului şi spicului la cereale; 
• metodele preventive şi curative; 
• programul de combatere; 
• utilajele şi cerinţele tehnologice. 
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28. Strategia de control a complexului de dăunători la cereale. Se vor prezenta pe specii: 
• principalii dăunători la cereale; 
• metodele preventive şi curative; 
• program de combatere; 
• utilaje şi cerinţe tehnologice. 

 
29. Strategia de control a bolilor cartofului: 

• metode preventive şi curative; 
• unele produse de control aflate pe piaţǎ şi modul lor de utilizare; 
• programul de control; 
• utilajele şi cerinţele tehnologice. 

 
30. Strategia de control a gândacului din Colorado: 

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

 
31. Strategia de control a bolilor şi dǎunǎtorilor porumbului: 

• principalii dǎunǎtori 
• principalele boli; 
• metode preventive şi curative de combatere; 
• metode de aplicare a insecticidelor; 
• utilaje şi cerinţe tehnologice. 

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

• la culturi semǎnate în rânduri dese şi la plantele prǎşitoare; 
• noţiunea de concept integrat de control a îmburuienării; 
• caracteristicile conceptului integrat (ecologic, tehnologic, economic); 
• componentele conceptului de control integrat (agrotehnice, chimice, fizice). 

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

• principii; 
• metode şi tehnici. 

 
34. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la speciile seminţoase. Se vor prezenta pe 
specii: 

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

 
   35. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la speciile sâmburoase. Se vor prezenta pe    

specii: 
• boli şi dǎunǎtori specifici; 
• mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 
• momente de aplicare a tratamentelor. 
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36. Pregǎtirea maşinilor pentru semǎnat: 
• 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 semǎnǎt; 
• calculul lungimii marcatorului. 

 
37. Folosirea pajiştilor prin cosit: 

• faza optimǎ pentru cosit; 
• înǎlţimea de recoltare; 
• maşini de cosit, răvăşit şi adunat; 
• sisteme de uscare a fânului. 

 
38.  Folosirea pajiştilor prin pǎşunat: 

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

 
39. Sisteme de pǎşunat: 

• sistemul liber intensiv; 
• pǎşunatul prin rotaţie. 

 
40. Lucrǎri mecanice de întreţinere a pajiştilor: 

• necesitatea lucrǎrilor mecanice de întreţinere; 
• principalele tehnologii de întreţinere; 
• maşini utilizate în funcţie de tehnologia aplicatǎ. 

 
41. Maşini şi utilaje folosite pentru amenajarea terenurilor din zona montanǎ: 

• maşini pentru tǎiat arboret; 
• maşini pentru scos cioate; 
• maşini pentru nivelat şi fǎcut terase; 
• maşini pentru afânarea solului; 
• maşini pentru eliminarea exesului de umiditate (izvoare de coastǎ). 

 
42. Construcţia şi funcţionarea maşinilor pentru doborât arbori şi prelucrarea primarǎ a 
acestora: 

• fierǎstraie mecanice; 
• agregate multifuncţionale pentru doborât arbori; 
• gatere, fierǎstraie panglicǎ şi circulare. 

 
43. Evaluarea resurselor turistice, a potenţialului local şi zonal: diagnoza terenului: 

• analiza potenţialului turistic: resurse naturale, culturale, istorice, antropice, 
infrastructură, analiza SWOT; 

• criterii de selecţie, tabele de selectare (21 după normele europene). 
 

44. Turismul în spaţiul rural, produsul turistic şi componentele ofertei de turism rural: 
• turismul rural sau agroturism tematic; 
• produsul turistic; 
• politica de produse şi ofertele de servicii; 
• componentele produsului turistic rural: de bază şi auxiliare; 
• noţiunea de “gamă”; 
• formele de turism rural; 
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• motivaţiile economice, sociale şi culturale, beneficii. 
 
45. Managementul primar al cazǎrilor turistice şi cel al serviciilor: 

• etapele parcurse în elaborea planului de afaceri; 
• modalităţi de aplicare a proiectului de afaceri; 
• previziuni în privinţa veniturilor şi cheltuielilor; 
• politica preţurilor; 
• cum se realizează o afacere profitabilă din agroturism: etapă îniţială, etapele 

activităţi propriu – zise. 
 
46. 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                                                                                     Preşedinte comisie 

        Prof. univ. dr. Ioan ROTAR 
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