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FACULTATEA DE AGRICULTURǍ 

 

 

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMǍ 

Sesiunea  iunie  2017 

Specializarea Agricultură 

 

 

1. Bonitarea terenurilor: 

 definiție, tipuri de bonitare: naturală și potențată; 

 indicatori utilizați în bonitare; 

 categorii de favorabilitate. 

 

2. Principalele soluri din Transilvania și pretabilitatea lor pentru diferite culturi agricole: 

 enumerare; 

 favorabilitatea pentru diferite culturi agricole; 

 factori restrictivi pentru producție și măsuri agropedoameliorative. 

 

3. Principii de organizare a asolamentelor şi de întocmire a rotațiilor de culturi: 

 criterii de organizare a asolamentelor; 

 grupe de culturi cu cerințe tehnologice asemănătoare; 

 exemple de asolamente cu rotațiile specifice zonei colinare 

 

4. Sisteme convenționale de lucrare a solului: 

 lucrări de bază ale solului și lucrări de pregătire a patului germinativ; 

 agregate utilizate; 

 aprecierea indicilor calitativi ai lucrărilor. 

 

5. Sisteme neconvenționale de lucrare a solului: 

 tipuri de sisteme; 

 agregate utilizate; 

 aprecierea indicilor calitativi ai lucrărilor. 

 

6. Elemente de agrotehnică diferențiată pe terenurile în pantă şi sisteme antierozionale: 

 caracteristicile tehnologice şi pedo-climatice care impun agrotehnica diferenţiatǎ pe 

terenurile în pantǎ; 

 elemente de agrotehnicǎ diferenţiatǎ (structuri de culturi, lucrările solului, fertilizare, 

semǎnat, erbicidat);  

 sisteme antierozionale (sistemul de cultură pe direcţia curbelor de nivel, sistemul de 

cultură în fâşii, sistemul de cultură cu benzi înierbate, sistemul de cultură în terase). 

 

7. 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; 

 Diferenţa:  din azotat de amoniu (33%), superfosfat concentrat (46%) şi sare potasicǎ 

(50%). 
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8. 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. 

 

9. Procesul de simbiozǎ la plantele fabaceae (leguminoase). Bacterizarea seminţelor şi 

controlul bacterizǎrii în câmp: 

 procesul de simbiozǎ; 

 specii de bacterii corespondente pentru speciile de leguminoase; 

 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 ; 

 categoriile biologice şi succesiunea lor în procesul de producere şi înmulţire a 

seminţelor. 

 

11. Plante transgenice în agriculturǎ (OMG): 

 definiţie; 

 gene de interes; 

 culturi transgenice cunoscute; 

 avantaje şi dezavantaje. 

 

12. Fazele critice pentru apă la plantele de cultură: 

 necesarul de apă al plantelor; 

 consumul specific de apă; 

 fazele critice pentru apă, cu exemplificări. 

 

13. Cerinţele ecologice specifice ale grâului şi porumbului: 

 cerinţe faţă de factorii climatici; 

 cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 

14. Cerinţele ecologice specifice la mazăre şi soia: 

 cerinţe faţă de factorii climatici; 

 cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 

15. Cerinţele ecologice specifice ale florii-soarelui şi rapiţei: 

 cerinţe faţă de factorii climatici; 

 cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 

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

 cerinţe faţă de factorii climatici; 

 cerinţe faţă de factorii edafici şi orografici. 

 

17. Cerinţele pentru îngrăşăminte, metodele şi tehnicile de aplicare a fertilizanţilor la 

culturile de grâu şi porumb: 

 consumul specific de elemente nutritive; 
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 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 pentru îngrăşăminte, 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. 

 

19. Semănatul grâului: 

 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). 

 

20. Semănatul porumbului pentru boabe: 

 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). 

 

21.  Semănatul soiei: 

 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). 

 

22.  Semănatul florii soarelui: 

 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). 

 

23. 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). 

24. Evaluarea producţiei la cerealele pǎioase: 

 elementele de productivitate:  

- numǎrul de spice/m
2
 (500), 

- numǎrul mediu de boabe în spic (34), 

- MMB (36 g), 

 formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 

 



 4 

25. Evaluarea producţiei la porumbul pentru boabe: 

 elementele de productivitate: 

       - numǎrul de ştiuleţi/ha (70000), 

     - numǎrul mediu ponderat de boabe pe ştiulete (450), 

     - MMB (260 g), 

 formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 

 

26. Evaluarea producţiei la soia pentru boabe: 

 elementele de productivitate: 

- numǎrul de plante/m
2
 (32), 

- numǎrul de pǎstǎi pe plantǎ (25), 

- numǎrul de boabe în pǎstaie (2), 

- MMB (150 g), 

 formula de calcul, exemplu de calcul cu elemente concrete. 

 

27. Evaluarea producţiei la floarea soarelui: 

 numărul mediu de calatidii / ha (56000); 

 numǎrul de seminţe pe calatidii (750); 

 MMB (60 g). 

 

28. 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. 

 

29. Recoltarea porumbului: 

 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. 

 

30. 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. 

 

31. 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. 

 

32. Principalele plante medicinale anuale cultivate în ţara noastră: coriandrul, busuiocul şi 

gălbenelele: 

 importanţă, utilizări; 
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 tehnologiile de cultivare;  

 materia primă vegetală, particularităţile recoltării şi condiţionarea producţiei. 

 

33. Principalele plante medicinale bienale și perene cultivate în ţara noastră: chimionul, 

menta şi lavanda: 

 importanţă, utilizări; 

 tehnologiile de cultivare;  

 materia primă vegetală, particularităţile recoltării şi condiţionarea producţiei. 

 

34. Strategia de control a complexului de boli ale spicului la cereale. Se vor prezenta pe 

specii: 

 principalele boli ale spicului la cereale; 

 determinarea gradului de atac; 

 metode preventive şi curative; 

 program de combatere; 

 maşini şi agregate. 

 

35. Strategia de control a complexului de boli foliare la cereale. Se vor prezenta pe specii: 

 principalele boli ale spicului la cereale; 

 determinarea gradului de atac; 

 metode preventive şi curative; 

 program de combatere; 

 maşini şi agregate. 

 

36. Strategia de control a bolilor și dǎunǎtorilor porumbului: 

 principalele boli și dǎunǎtori ai porumbului în Transilvania; 

 metode preventive şi curative de control; 

 metode de aplicare a tratamentelor fitosanitare; 

 maşini şi agregate. 

 

37. Strategia de control a bolilor și dăunătorilor cartofului: 

 principalele boli și dăunători; 

 metode preventive şi curative; 

 program de combatere; 

 maşini şi agregate. 

 

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

 principalele specii de buruieni din culturile de cereale păioase; 

 maşini şi utilaje folosite 

 exemplu de strategie de control chimic; 

 diferenţierile necesare la cerealele de primăvară faţă de cele de toamnă 

 

39. Strategiile de control a buruienilor din cultura de porumb: 

 principalele specii de buruieni din culturile de porumb; 

 maşini şi utilaje folosite  

 exemplu de strategie de control chimic; 

 

40. Strategiile de control a buruienilor din cultura de soia: 

 principalele specii de buruieni din culturile de soia; 

 maşini şi utilaje folosite;  

 exemplu de strategie de control chimic. 
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41. Strategiile de control a buruienilor din cultura de cartof: 

 principalele specii de buruieni din culturile de cartof; 

 maşini şi utilaje folosite; 

 exemplu de strategie de control chimic. 

 

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

 principii; 

 metode şi tehnici. 

 

43. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la floarea soarelui.  

 boli şi dǎunǎtori specifici; 

 mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 

 momente de aplicare a tratamentelor. 

 

44. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la plantele tehnice – sfecla: 

 boli specifice; 

 mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 

 momente de aplicare a tratamentelor. 

 

45. Controlul integrat al bolilor şi dǎunǎtorilor la plantele tehnice – rapița și soia: 

 boli specifice; 

 mǎsuri generale şi speciale de protecţie; 

 momente de aplicare a tratamentelor. 

 

46.  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. 

 

47.  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 

 

48. Folosirea pajiştilor prin cosit: 

 faza optimǎ pentru cosit; 

 înǎlţimea de recoltare; 

 maşini de recoltat; 

 sisteme de uscare a fânului. 

 

49. Folosirea pajiştilor prin pǎşunat: 

 organizarea pǎşunatului; 

 pregǎtirea pǎşunilor şi animalelor pentru pǎşunat. 
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50. Sisteme de pǎşunat: 

 sistemul liber intensiv; 

 pǎşunatul prin rotaţie. 

 

51. Experienţa de câmp: 

 proiectarea şi organizarea experienţelor; 

 părţile componente ale experienţelor; 

 metode de aşezare a experienţelor; 

 tehnologia aplicată în experienţele de câmp; 

 

52. Metode de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale: 

 reguli de înregistrare a datelor 

 analiza varianței la experiențele monofactoriale; 

 analiza varianței la experiențele polifactoriale. 

 

53. Obiectivele ameliorării grâului 

 capacitatea de producţie 

 calitatea 

 rezistenţă la boli şi dăunători 

 

54. Obiectivele ameliorării porumbului 

 capacitatea de producţie 

 calitatea 

 rezistenţa la boli şi dăunători 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj – Napoca  

15.01.2017                                                                              Preşedinte comisie 

       Prof. univ. dr. Dan Ioan VÂRBAN 
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