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1. Clasificarea peştilor în funcţie de caracteristicile aparatului digestiv 
2. Comportamentul alimentar în funcţie de tipul de hrană consumat 
3. Factorii care influenţează creşterea şi reglarea creşterii 
4. Particularităţile respiraţiei la peşti 
5. Corelaţiile dintre caracterele cantitative clasificare, defini ţii, proprietăţi, semnificaţie şi 

utilizarea lor în ameliorarea peştilor 
6. Interacţiunea genotip-mediu şi implicaţiile acesteia în performanţele fenotipice la peşti 
7. Condiţiile generale pentru efectuarea selecţiei la peşti. Etape de început ale selecţiei 
8. Consangvinizarea, cu avantajele şi limitele ei în creşterea peştilor 
9. Heterozisul şi obiectivele încrucişării la peşti 
10. Biotopii şi biocenozele ecosistemelor acvatice; originea organismelor acvatice; trăsături 

generale ale ecosistemului acvatic; circuitul materiei şi energiei în ecositemul acvatic; tipuri 
de producători, consumatori şi reducători acvatici 

11. Marea Neagră: originea bazinului, dinamica şi chimismul apei, complexele biocenotice ale 
Mării Negre, poluarea mediului marin 

12. Amenajarea bazinelor hidrografice pe tipuri şi caracteristici, în scopul utilizării lor în 
acvacultură. 

13. Potamologie (Hidrologia râurilor). Viteza de curgere. Repartiţia vitezelor în secţiunea unui 
râu. Măsurarea şi calcularea vitezei apei râurilor. Debitul râurilor – modalităţi de calcul. 

14. Direcţii şi orientări în domeniul acvaculturii 
15. Tipurile principale de exploataţii piscicole 
16. Aprecierea apelor cu folosinţă piscicolă sub raport chimic şi fizic 
17. Posibilităţi de sporire a productivităţii naturale a bazinelor piscicole 
18. Particularităţi în reproducerea peştilor 
19. Amenajări sistematice piscicole 
20. Condiţii necesare pentru înfiinţarea unei ferme ciprinicole 
21. Condiţii necesare pentru înfiinţarea unei ferme salmonicole 
22. Pregătirea bazinelor pentru iernat şi iernarea peştilor 
23. Tehnologia crapului de consum 
24. Creşterea peştilor în sitemul policultură 
25. Creşterea peştilor răpitori ca specii suplimentare alături de crap 
26. Tehnologii moderne în creşterea superintensivă a ciprinidelor 
27. Direcţii şi obiective în ameliorarea peştilor 
28. Factori limitativi în sporirea producţiei piscicole 
29. Principalele boli întâlnite la peşti 
30. Pescuitul sportiv – motivaţie şi importanţă 
31. Actualităţi în producerea şi administrarea furajelor combinate la peşti 
32. Actualităţi în producerea şi administrarea unor aditivi furajeri la peşti 
33. Specificul alimentaţiei crapului şi a valorificării hranei 
34. Specificul valorificării hranei şi particularităţi în alimentaţia păstrăvului 
35. Specificul alimentaţiei peştilor răpitori şi a valorificării hranei 

 
 



  

36. Importanţa economică şi biologică a cărnii de peşte. Structura şi compoziţia chimică a cărnii: 
definiţie, structura cărnii. 

37. Compoziţia chimică a cărnii de peşte, valoarea calorică şi clasificarea cărnii de peşte 
38. Sortarea, ambalarea, transportul şi depozitarea peştelui 
39. Caracteristicile organoleptice ale peştelui în funcţie de starea de prospeţime 
40. Maturarea cărnii: viteza de maturare a cărnii şi preparate enzimatice pentru accelerarea 

maturării cărnii. Fezandarea cărnii. 
41. Fermentaţia acidă a cărnii (încingerea cărnii). Alterarea cărnii: cauzele alterării, mecanismele 

alterării şi fazele alterării cărnii. 
42. Controlul calităţii peştelui viu, refrigerat şi congelat.. Bolile care pot fi contactate de peşti: 

boli infecţioase, boli parazitare şi indicatorii fizico-chimici mai importanţi la peştele proaspăt 
şi alterat. 

43. Toxinele prezente în carnea de peşte (ciugatoxine). Clasificarea peştilor în funcţie de toxina 
prezentă în carne şi organe. Prezentarea peştelui în consum public: viu, refrigerat şi congelat. 

44. Semiconservele de peşte: definiţie, materii prime şi auxiliare folosite. Sortimente de 
semiconserve de peşte. Condiţiile de păstrare şi constantele fizico-chimice ale 
semiconservelor de peşte 

45. Procesul tehnologic de obţinere a conservelor de peşte: recepţia materiilor primeşi 
auxiliare.Recipientele folosite pentru conservele de peşte, spălarea şi eviscerarea; porţionarea, 
sărarea peştelui 

46. Procesul tehnologic de obţinere a conservelor de peşte: pregătirea culinară (prăjirea, uscarea 
şi aburirea peştelui); dezosarea şi umplerea recipienţilor, scoaterea aerului din recipient 
înainte de închidere şi închiderea ermetică a recipienţilor 

47. Procesul tehnologic de obţinere a conservelor de peşte: sterilizarea, răcirea şi prima sortare a 
recipienţilor; termostatarea, a doua sortare a conservelor de peşte, ştergerea şi umplerea 
cutiilor, marcarea şi etichetarea; ambalarea şi depozitarea conservelor de peşte 

48. Caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice ale conservelor de peşte 
49. Defectelor semiconservelor şi conservelor de peşte: bombajul fizic, chimic şi biologic; 

coroziunea conservelor, lipituri longitudinale anormale, defecte de falţ, deformarea cutiilor de 
conserve de peşte, defecte de gust 

50. Controlul calităţii produselor finite. Examenul cutiei pline: identificarea cutiei de conservă; 
examenul exterior al conservei; verificarea ermicităţii şi termostatarea 

51. Compoziţia chimică a icrelor. Clasificarea icrelor în funcţie de tehnologia de prelucrare, 
conservare şi mod de prezentare 

52. Tehnologia preparării icrelor: icre negre (caviar), icre de Manciuria (icre roşii ), icre tarama 
(ştiucă). Compoziţia chimică, caracteristicile organoleptice, sortimente de calitate, ambalare 
şi depozitare. Mod de preparare. 

53. Controlul calităţii icrelor examenul organoleptic, fizico-chimic (constante fizico-chimice ale 
icrelor) şi examenul microbiologic 

54. Metode de conservare a peştelui. Conservarea peştelui prin frig. Producerea frigului artificial 
(instalaţia de producere a frigului) 

55. Refrigerarea peştelui. Metode de refrigerare. Modificări în carnea de peşte pe timpul 
refrigerării şi depozitării. 

56. Congelarea peştelui. Metode de congelare. Modificări în carnea de peşte pe timpul congelării 
şi depozitării. 

57. Decongelarea cărnii de peşte. Procedee de decongelare a cărnii. Dejivrarea (îndepărtarea 
gheţii de pe elementele de producere afrigului) 

58. Depozitarea, transportul şi valorificarea peştelui conservat prin frig. Antrepozitul frigorific. 
59. Conservarea peştelui prin sărare. Materii prime şi auxuliare pentru sărare. 
60. Metode de sărare a peştelui: factorii care influenţează durata sărării. 
61. Sortimente de peşte sărat întânite pe piaţă. 
62. Transformările care au loc în produsele de peşte sărat. 



  

63. Acţiunea fumului asupra peştelui şi produselor piscicole şi modificările produse în carnea de 
peşte. 

64. Metode şi instalaţii de afumare a peştelui. Defectele peştelui supus afumării. 
65. Tehnologia de afumare a peştelui.  
66. Marinatele de peşte şi alte preparate de peşte. 
67. Pesticidele din produsele alimentare. 
68. Antibioticele din produsele alimentare. 
69. Substanţele hormonale din produsele alimentare. 
70. Calitatea şi controlul calităţii în acvacultură. Programul de asigurare a calităţii în acvacultură. 

Testarea produselor finite. 
71. Principiile HACCP şi modul de aplicare. 
72. Măsuri de protecţie pentru unele specii de peşti şi vieţuitoare acvatice 
73. Tipuri de hrană pentru peşti şi clasificarea hranei peştilor. Ingredientele nutriţionale ale 

hranei peştilor şi pentru funcţiile vitale: conţinutul în apă, în substanţe minerale, în proteină 
brută, în grăsime brută, în celuloză brută şi în glucide, substanţe neazotate şi vitamine. 

74. Hrănirea complementară a ihtiofaunei de cultură în sistemele de producţie: hrana vegetală, 
animală, proteică de origine microscopică, hrana retexturată, minerală şi aditivi furajeri. 

75. Aditivi furajeri: definiţie, clasificare, aditivi nutriţionali şi aditivi nenutriţionali 
76. Tehnologia de preparare a furajelor pentru peşti: tipuri de amestecuri furajere în funcţie de 

nutrienţii pe care îi conţin. Administrarea furajelor la peştii de cultură: principii de bază la 
administrarea furajelor, determinarea cantităţii de furaj administrată şi tehnica de 
administrare a furajelor. 

77. Frecvenţa de administrare zilnică a alimentelor complementare administrarea hranei 
artificiale şi controlul modului de utilizare a alimentelor de către peştii de cultură. 

78. Măsuri de identificare şi control a hazardurilor la hrănirea materialului piscicol. Măsuri de 
identificare şi control a hazardurilor la folosirea furajelor cu aditivi alimentari la hrănirea 
peştilor. 

79. Recoltarea peştelui viu. 
80. Transportul peştelui viu şi parametrii apei de transport. 
81. Organizarea transportului peştelui în apă: operaţiuni premergătoare transportului; ameliorarea 

conţinutului de oxigen dizolvat în apă pe timpul transportului; factorii care influenţează 
capacitatea de transport; transportul peştelui proaspăt şi criterii de transport. 

82. Măsuri de identificare şi control ale hazardurilor în timpul transportului peştelui. 
Ihtiopatologia şi măsurile sanitra-veterinare de combatere a îmbolnăvirilor la peştii de 
cultură. Starea de stres şi factorii care determină starea de stres. 

83. Cultura crustaceelor – ciclul reproductiv la raci 
84. Cultura broaştelor – metode de recoltare 

      85. Cultura scoicilor – particularităţile procesului reproductiv 
      86. Organizarea sectorului pescăresc; Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
      87. Măsuri de protecţie pentru unele specii de peşti şi vieţuitoare acvatice 
      88. Calităţile întreprinzătorului şi reuşita în afaceri; planul de afaceri 
      89. Rentabilitatea fermelor din acvacultură 
      90. Structura costurilor de producţie în acvacultură 
      91. Eficienţa economică a investiţiilor în acvacultură 
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