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1.Caracterizarea producţiei horticole.  

2.Clasificarea produselor horticole. 

3.Creşterea şi maturarea produselor horticole. 

4.Propietăţile produselor horticole. Propietăţi fizice. Însuşiri senzoriale. Compoziţie 

chimică. 

5.Principalele procese biologice şi rolul lor tehnologic. Respiraţia. Transpiraţia. Maturarea, 

Fotosinteza. 

6.Calitatea produselor horticole. 

7.Operaţii premergătoare păstrării: Recoltarea. Condiţionarea. Ambalarea. Prerăcirea, 

Depozitarea. 

8.Păstrarea produselor horticole: definiţii, consideraţii generale, elementele păstrării, 

mijloace folosite pentru asigurarea factorilor de păstrare.  

9.Spaţii pentru păstrarea produselor horticole. 

10.Tehnologia păstrarii produselor pe specii (legume, fructe). 

11.Materii auxiliare utilizate în industria conservelor. Operaţii utilizate în industria 

conservelor de fructe şi legume. 

12.Ambalaje utilizate în industria conservelor de fructe şi legume. 

13.Congelarea produselor horticole. Conservarea produselor horticole prin termotratare, 

deshidratare și  concentrare. 

14.Conservarea chimică a produselor horticole. Tehnologia conservării produselor 

horticole prin fermentaţie lactică. 

15.Tehnologia de obţinere a sucurilor. 

16.Tehnologia obţinerii produselor secundare. 

17. Principiile biologice ale cultivării plantelor legumicole. 

17.1.Clasificarea plantelor legumicole (după familia botanică, după durata de viață, 

după organelle comestibile). 

17.2.Creşterea şi dezvoltarea plantelor legumicole. 

17.3.Înmulţirea plantelor legumicole (înmulţirea sexuată şi înmulţirea asexuată). 

18.Ecologia plantelor legumicole 
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18.1.Cerinţele plantelor legumicole faţă de factorii de vegetaţie şi însemnătatea 

acestora pentru tehnologia de cultură. 

- factorul lumină 

- factorul căldură 

- factorul apă 

- solul şi hrana 

19.Asigurarea şi pregătirea materialului biologic pentru înfiinţarea culturilor legumicole 

19.1.Producerea răsadurilor de plante legumicole. 

20.Tehnologia generală a cultivării plantelor legumicole în diferite sisteme de cultură 

(câmp neprotejat, sere şi solarii). 

20.1.Pregătirea terenului şi a solului. 

20.2.Înfiinţarea culturilor legumicole în câmp neprotejat prin semănat direct şi prin 

plantare. 

20.3.Înfiinţarea culturilor legumicole în sere şi solarii. 

20.4.Lucrări de întreţinere (cu caracter general şi special) aplicate culturilor 

legumicole în funcţie de sistemul de cultură. 

21.Recoltarea legumelor. 

22.Clasificarea speciilor pomicole (taxonomică, pomicolă, după habitus). 

23.Morfologia plantelor pomicole. 

24.Particularităţile biologice ale plantelor pomicole în ciclul individual de viaţă. 

25.Particularităţile biologice ale plantelor pomicole în ciclul anual. 

26.Ecologia pomilor şi arbuştilor fructiferi. 

 27.Producerea materialului săditor pomicol (organizarea pepinierei, bazele biologice ale 

înmulţirii sexuate, bazele biologice ale înmulţirii asexuate, tehnologia obţinerii portaltoilor, 

metode de înmulţire vegetativă, sectorul de producere a pomilor altoiţi). 

 28.Înfiinţarea plantaţiilor pomicole (sisteme de cultură, alegerea, organizarea şi pregătirea 

terenului, alegerea şi amplasarea speciilor şi soiurilor). 

 29.Tehnologia de întreţinere şi de exploatare a livezilor (operaţii tehnice folosite pentru 

dirijarea creşterii şi rodirii, lucrări de formare şi întreţinere a coroanelor, fertilizarea, irigarea, 

protejarea pomilor împotriva accidentelor climatice, îngrijirea recoltelor). 

 30. Recoltarea fructelor. Estimarea şi evaluarea producţiei la plantele pomicole. Stabilirea 

momentului optim de recoltare a fructelor. 

31.Fenomene biofizice și biochimice care au loc la transformarea mustului în vin. 

32.Compoziția chimică a vinului. 

33.Tehnologiile de bază privind obținerea vinurilor stricto-sensu sau propriu-zise. 

34. Anatomia şi morfologia viţei de vie. 

35. Particularităţi biologice ale viţei de vie. Ciclul biologic al viţei de vie,  fenofaze ale 

organelor vegetative, fenofaze ale organelor vegetative şi de rod,  fenofaze ale organelor de rod). 

36. Particularităţi fiziologice ale  viţei de vie. Particularităţi fiziologice privind nutriţia viţei 

de vie. Particularităţi fiziologice privind reacţiile de apărare  ale viţei de vie. Particularităţi 

fiziologice privind înmulţirea viţei de vie.  

37. Particularităţi ecologice - evaluarea oenoclimatică a arealelor viticole. Ecosistemul 

viticol. Climatologie viticolă. Factori edafici. Factori orografici. Biosistemul altoi – portaltoi. 

Relaţii în biocenoza viticolă. 

38. Producerea materialului săditor viticol.  



39. Înfiinţarea plantaţiilor viticole roditoare. Organizarea şi amenajarea terenurilor 

destinate plantării viţei de vie. Alegerea şi amplasarea soiurilor stabilirea distanţelor de plantare 

şi orientarea rândurilor. Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor viticole roditoare. 

40. Întreţinerea plantaţiilor viticole tinere. 

41. Îngrijirea şi exploatarea plantaţiilor viticole roditoare. 

42. Recoltarea strugurilor. 

43. Metodologia folosită la descrierea şi recunoaşterea soiurilor de viţă de vie. 

44. Zonarea spaţiului viticol românesc. 

45.Clasificarea plantelor floricole după: durata ciclului biologic, locul de cultură, însuşirile 

decorative, modul de utilizare (exemple). 

46.Relaţiile plantelor floricole cu factorii de vegetaţie (temperatura, lumina, apa, aerul, 

substratul de cultură).  

47.Înmulţirea plantelor floricole prin seminţe (avantaje, dezavantaje, caracteristicile 

tehnice şi biologice ale seminţelor de flori, pregătirea seminţelor în vederea semănatului, epoci 

de semănat, metode de semănat, norma de semănat, lucrări de îngrijire aplicate semănăturilor); 

înmulţirea vegetativă (avantaje, dezavantaje, metode, exemple).  

48 Înfiinţarea culturilor floricole în câmp şi spaţii protejate.  

49.Întreţinerea culturilor floricole în câmp şi spaţii protejate (lucrări cu caracter general şi 

special).  
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