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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 
Sesiunea Iulie 2023 

 

Programul de studii: Montanologie 

 
1. Tehnologia de cultivarea a cerealelor păioase de toamnă (secară, triticale): 

 cerințele de climă și sol; 
 asolamente; 
 fertilizarea și calculul dozelor de fertilizanți, consumul specific de elemente 

nutritive, fazele critice în nutriția plantelor; stabilirea dozelor de îngrășăminte; 
perioada de aplicare; metode și tehnici de administrare. 

 sisteme de lucrarea a solului: tipuri de sisteme, agregate, mod de execuție și 
apreciere calitativă. 

 semănatul: valoarea culturală a materialului de semănat; tratamente la sămânță; 
perioada optimă de semănat; tehnica semănatului (desime, distanțe între 
rânduri, adâncime, norme de sămânță, mașini pentru semănat și reglarea 
acestora). 

 lucrări de întreținere:  
Strategiile de control a buruienilor (principalele specii de buruieni; mașini și 
utilaje folosite; exemplu de strategie de control chimic);  
Strategia de control a complexului de boli foliare și ale spicului (principalele 
boli foliare și ale spicului (agenți patogeni, simptome) determinarea gradului 
de atac, metode preventive și curative, program de combatere);  
Strategia de control a dăunătorilor (principalii dăunători (morfologie, 
biologie, mod de dăunare), metode preventive și curative de control; metode 
de aplicare a tratamentelor fitosanitare). 

 recoltarea: momentul recoltării, combine pentru recoltare și reglări în funcție de 
condițiile de lucru în vederea diminuării pierderilor; producții realizabile, 
depozitare temporară. 
 

2. Tehnologia de cultivarea a cerealelor păioase de primăvară (orzoaica, ovăz): 
 cerințele de climă și sol; 
 asolamente; 
 fertilizarea și calculul dozelor de fertilizanți, consumul specific de elemente 

nutritive, fazele critice în nutriția plantelor; stabilirea dozelor de îngrășăminte; 
perioada de aplicare; metode și tehnici de administrare. 

 sisteme de lucrarea a solului: tipuri de sisteme, agregate, mod de execuție și 
apreciere calitativă. 

 semănatul: valoarea culturală a materialului de semănat; tratamente la sămânță; 
perioada optimă de semănat; tehnica semănatului (desime, distanțe între 
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rânduri, adâncime, norme de sămânță, mașini pentru semănat și reglarea 
acestora). 

 lucrări de întreținere:  
Strategiile de control a buruienilor (principalele specii de buruieni; mașini și 
utilaje folosite; exemplu de strategie de control chimic);  
Strategia de control a complexului de boli foliare și ale spicului (principalele 
boli foliare și ale spicului (agenți patogeni, simptome) determinarea gradului 
de atac, metode preventive și curative, program de combatere);  
Strategia de control a dăunătorilor (principalii dăunători (morfologie, 
biologie, mod de dăunare), metode preventive și curative de control; metode 
de aplicare a tratamentelor fitosanitare). 

 recoltarea: momentul recoltării, combine pentru recoltare și reglări în funcție de 
condițiile de lucru în vederea diminuării pierderilor; producții realizabile, 
depozitare temporară. 

 
3. Tehnologia de cultivare a cartofului: 

 cerințele de climă și sol; 
 asolamente; 
 fertilizarea și calculul dozelor de fertilizanți, consumul specific de elemente 

nutritive, fazele critice în nutriția plantelor; stabilirea dozelor de îngrășăminte; 
perioada de aplicare; metode și tehnici de administrare. 

 sisteme de lucrarea a solului: tipuri de sisteme, agregate, mod de execuție și 
apreciere calitativă. 

 semănatul: valoarea culturală a materialului de semănat; tratamente la sămânță; 
perioada optimă de semănat; tehnica semănatului (desime, distanțe între 
rânduri, adâncime, norme de sămânță, mașini pentru semănat și reglarea 
acestora). 

 lucrări de întreținere:  
Strategiile de control a buruienilor (principalele specii de buruieni; mașini și 
utilaje folosite; exemplu de strategie de control chimic);  
Strategia de control a complexului de boli (principalele boli (agenți patogeni, 
simptome) determinarea gradului de atac, metode preventive și curative, 
program de combatere);  
Strategia de control a dăunătorilor (principalii dăunători (morfologie, 
biologie, mod de dăunare), metode preventive și curative de control; metode 
de aplicare a tratamentelor fitosanitare). 

 recoltarea: momentul recoltării, combine pentru recoltare și reglări în funcție de 
condițiile de lucru în vederea diminuării pierderilor; producții realizabile, 
depozitare temporară. 

 
4. Sisteme neconvenționale de lucrare a solului (no-tillage și minimum tillage): 

 agregate utilizate; 
 aprecierea indicilor calitativi ai lucrărilor 
 culturi la care se pretează 

 
5. Asolamente și rotații de culturi specifice zonei agricole montane și submontane 

 criterii care stau la baza elaborării asolamentelor şi a rotațiilor raționale de 
culturi; 

 exemple de asolamente şi rotații specifice pentru zona montană. Analiza unei 
rotații. 
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6. Elemente de agrotehnicǎ diferenţiatǎ pe terenurile în pantǎ şi sisteme antierozionale: 
 elemente de agrotehnicǎ diferenţiatǎ (lucrǎrile solului, fertilizare, semǎnat, 

erbicidat, lucrǎri mecanizate de întreţinere a culturilor - particularităţi); 
 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 - descriere); 

 particularităţile maşinilor care lucrează în pantă. 
 

7. Fotosinteza plantelor 
 importanța 
 mecanism de funcționare 
 factori de influență. 

 
8. Păstrarea și condiționarea semințelor: 

 condiționarea semințelor; 
 analizele obligatorii în vederea semănatului; 
 formula de calcul a cantității de sămânță la hectar; 
 tratamente fitosanitare; 
 ambalarea şi etichetarea; 
 lotizarea şi depozitarea; 
 mașini şi instalații pentru condiționarea şi tratarea semințelor. 

 
9. Tipuri de cultivare folosite în agricultură, definirea și succesiunea categoriilor 

biologice de sămânță: 
 plante autogame şi alogame (definiții, exemple); 
 soiuri, hibrizi, populații locale (definiții, exemple); 
 categorii biologice şi succesiunea lor în procesul de producere şi înmulțire a 

semințelor. 
 

10. Controlul integrat al bolilor și dăunătorilor la speciile pomicole. Se vor prezenta pe 
specii: 
 boli și dăunători specifici; 
 măsuri generale și speciale de protecție; 
 momente de aplicare a tratamentelor. 
 

11. Înființarea plantațiilor pomicole 
 

12. Tehnologiile întreținerii plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi 
 

13. Lucrări de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor 
 curățirea pajiștilor și combaterea mușuroaielor; 
 îndepărtarea vegetației lemnoase; 
 fertilizarea pajiștilor 
 supraînsămânțarea și autoînsămânțarea. 

 
14. Folosirea pajiștilor prin cosit: 

 faza optimă pentru cosit; 
 înălțimea de recoltare; 
 mașini de cosit, răvășit și adunat; 
 sisteme de uscare a fânului. 
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15. Folosirea pajiștilor prin pășunat: 
 organizarea pășunatului; 
 pregătirea pășunilor și animalelor pentru pășunat. 
 sisteme de pășunat 
 capacitatea de pășunat 

 
16. Cultura trifoiului roșu și ghizdeiului 

 importanță; 
 cerințe față de climă și sol; 
 tehnologia de cultivare  
 lucrări de întreținerea (controlul bolilor, dăunătorilor și buruienilor) 

 
17. Întocmirea amestecurilor în vederea înființării de pajiști temporare 

 alegerea speciilor 
 calculul normei de sămânță 

 
18. Conveierul verde 

 Tipuri de conveier verde 
 Principii de organizare a conveierului verde 
 Sortimentul de plante furajere din conveierul verde 
 Procedee de eșalonare a producției de nutreț verde 
 Tehnica organizării sistemelor de conveier verde 
 Folosirea mesei verzi din conveierul verde 

 
19. Leguminoase anuale (borceagurile): Măzărichile și Mazărea furajeră 

 Răspândire 
 Importanță 
 Cerințe ecologice 
 Cultura pentru furaj 
 Cultura pentru sămânță  

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

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

 
21. Mașini pentru doborât arbori şi prelucrarea primarǎ a acestora: 

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

 
22. Elemente de zootehnie generală 

 Însușirile biologice generale care influențează producția animalelor 
 Producția de lapte 
 Producția de ouă 
 Producția de carne și grăsime 
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23. Alimentația animalelor  
 Importanța nutriției și aprecierea valorii nutritive şi a calității nutrețurilor 
 Tipuri de furaje 
 Tehnologia preparării furajelor 

 
24. Tehnologia creșterii bovinelor  

 Rasele de taurine specifice zonei montane 
 Tehnologia reproducției la taurine   
 Tehnologia exploatării pentru lapte    
 Tehnologia exploatării pentru carne 

 
25. Tehnologia creşterii cabalinelor  

 Rasele de cabaline specifice zonei montane 
 Tehnologia creşterii manjilor si tineretului  
 Tehnologia exploatării cabalinelor pentru muncă 

 
26. 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). 
 

27. Turismul în spaţiul rural, produsul turistic şi componentele ofertei de turism rural: 
 turismul rural și agroturismul; 
 produsul turistic; 
 politica de produse şi ofertele de servicii; 
 componentele produsului turistic rural: de bază şi auxiliare; 
 formele de turism rural; 
 motivațiile economice, sociale și culturale, beneficii. 

 
28. Elemente de tehnică experimentală 

 proiectarea și organizarea experiențelor; 
 părțile componente ale experiențelor; 
 metode de așezare a experiențelor; 
 preluarea, prelucrarea și interpretarea datelor 

 
29. Interacțiunile dintre grupele de microorganisme și implicațiile lor în agricultură 

 Interacțiuni pozitive - Comensalismul, Protocooperarea, Sinergismul, Mutualismul 
- Simbioze, Sintrofia 

 Interacțiuni negative - Competiţia, Amensalismul, Antibioza, Parazitismul 
(Parazitismul  intracelular, Parazitismul  absolut, Micoparazitismul), Prădarea 

 Factorii tehnologici care influențează numărul și răspândirea microorganismelor 
în sol și rolul lor în determinarea fertilității acestora 

 
 
Cluj – Napoca  
   09.12.2022                                                                                             Decan, 
       Prof. univ. dr. Roxana VIDICAN 
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