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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 
Conf. Dr. Teodor Stan 
Conf. Dr. Irimia Liviu 
Sef lucr. Dr. Dascălu Marius 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina Tehnologia culturilor horticole ,alături de alte discipline de specialitate, 

contribuie la formarea bazei de cunoştinţe de specialitate necesare specialiştilor din agricultură. 

Principalele obiective ale disciplinei sunt:  

- pregătirea teoretică şi practică a studenţilor cu elemente generale şi speciale ale cultivării 

plantelor legumicole, asigurând completarea cunoştinţelor profesionale, ce permit o mai 

bună folosire a terenului şi a construcţiilor destinate producerii legumelor, în vederea 

obţinerii unor producţii superioare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pe cât posibil 

nepoluate, care în final să ducă la obţinerea unor profituri superioare pentru cultivatori.  

- cunoaşterea de către studenţi a informaţiilor privind importanţa, răspândirea şi zonarea 

culturii viţei de vie pe plan mondial, european şi naţional;   
- cunoaşterea noţiunilor de bază privind biologia, ecologia şi fiziologia viţei de vie;  
- formarea bazei de cunoştinţe privind producerea materialului săditor viticol, înfiinţarea şi 

întreţinerea plantaţiilor viticole. 
- cunoaşterea particularităţilor biologice, ecologice şi tehnologice ale pomilor şi arbuştilor 

fructiferi, pentru fundamentarea tehnologiilor de cultură; tehnologia de producere a 

materialului săditor pomicol; înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor pomicole în vederea 

obţinerii unor recolte de fructe superioare cantitativ şi calitativ în condiţii de eficienţă 

economică. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
A. Legumicultură 

Importanţa, dezvoltarea şi obiectivele legumiculturii 

Bazele biologice ale  cultivării plantelor legumicole 

Înmulţirea plantelor legumicole 

Ecologia plantelor legumicole 

Elemente de bază ale tehnologiilor 

Tehnologia generală a producerii răsadurilor de plante legumicole 

Tehnologia generală a cultivării plantelor legumicole în câmp neprotejat 

Recoltarea, condiţionarea, transportul, păstrarea şi valorificarea produselor legumicole 



B. Viticultură 

Noţiuni introductive.  

Răspândirea geografică a culturii viţei de vie 

Ecologia şi biologia viţei de vie 

Producerea materialului săditor viticol 

Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare 

Întreţinerea plantaţiilor viticole 

C. Pomicultură 
Importanţa, dezvoltarea şi obiectivele pomiculturii 

Bazele biologice ale  speciilor pomicole 

Ecologia speciilor pomicole 

Producerea materialului saditor pomicol 

Sisteme de cultură si tipurile de plantatii pomicole 

Infiintarea plantatiilor pomicole 

Tehnologia intretinerii plantatiilor pomicole 

Tehnologia cultivării speciilor pomicole din grupa pomaceae (mar si par). 

Tehnologia cultivării speciilor pomicole din grupa drupaceae (cires, visin, cais, prun, piersic si migdal)  

 

Lucrări practice 
A. Legumicultură 

Cunoaşterea sortimentului de plante legumicole cultivate în ţară şi pe glob 

Controlul calităţii seminţelor de plante legumicole 

Producerea răsadurilor de plante legumicole la culturile în câmp liber, forţate şi protejate 

Înfiinţarea culturilor legumicole în sere, solarii şi în câmp liber 

Lucrări de îngrijire cu caracter general aplicate la culturile legumicole în câmp, sere şi solaria 

Recoltarea şi valorificarea legumelor 

B. Viticultura 
Recunoaşterea organelor lemnoase ale butucului la viţa de vie 

Studiul sistemului radicular la viţa de vie 

Morfologia şi anatomia mugurilor 

Determinarea suprafeţei foliare totale şi expuse a butucilor de viţă de vie 

Evaluarea fertilităţii şi productivităţii soiurilor de viţă de vie 

Altoirea în uscat la masă, stratificarea şi forţarea butaşilor altoiţi   

Determinarea viabilităţii ochilor de iarnă 

Stabilirea încărcăturii de ochi care se lasă pe butuc la tăiere 

Pichetarea terenului în vederea plantării viţei de vie 

C. Pomicultură 



Ramurile de rod la pomaceae 

Ramurile de rod la drupaceae 

Ramurile de rod la nucifere si principalii arbusti fructiferi 

Forme de coroana – piramide si vas 

Forme de coroana - palmete 

Forme de coroana – cordon, fus, 

Altoirea cu muguri detasati 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisa 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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