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Facultatea Facultatea de Agricultură
Departament Biologie și Protecția plantelor
Poziția în statul 
de funcții 

3/IV 

Funcție Șef de lucrări 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Entomologie, Acarieni, nematozi și entomofagi, Zoologie aplicată în agroecosisteme, 
Agrotehnică, Herbologie specială, Protecția plantelor 

Domeniul 
științific 

Biologie 

Tematica 
probelor de 
concurs 

I) Entomologie  
1. Noțiuni elementare în entomologie 
2. Insectele: structura externă 
3. Insectele: structura internă 
4. Reproducerea insectelor  
5. Dezvoltarea insectelor 
6. Principalele grupe de insecte  
7. Hrana insectelor: Vătămări asupra plantelor 
8. Combaterea insectelor fitofage dăunătoare. 
II) Zoologie aplicată în agroecosisteme 
1. Obiectul şi importanţa zoologiei agricole 
2. Încrengătura Nemathelminthes - clasa Nematoda 
3. Încrengătura Annelida- clasa Gastropoda 
4. Încrengătura Arthropoda - clasa Arachnida 

Clasa Insecta (Ordinele: Orthoptera, Heteroptera, Thysanoptera, Homoptera, 
Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera) 

5. Încrengătura Chordata  - clasa Aves şi Mamalia 
III) Acarieni, nematozi și entomofagi  
1. Noțiuni generale despre entomofagi. 
2. Procesele de interacțiune: prădătorismul, parazitisimul și relația pradă – 

prădător. 
3. Rolul și locul entomofagilor în agroecosisteme și în combaterea biologică. 
4. Coccinelidele și importanța lor în combaterea biologică 
5. Viespile parazite și importanța lor în combaterea biologică   
6.  Caracterizarea generală a acarienilor și nematozilor fitofagi 
7. Acarieni și nematozii viței de vie, cerealelor și leguminoaselor 
8. Acarienii pomilor și arbuștilor fructiferi 
9. Nematozii legumelor. 
IV) Agrotehnică și herbologie specială  
1. Relaţiile de concurenţă dintre plantele de cultură şi buruieni. Categorii de 

concurenţă. Forme de manifestare a daunelor produse de buruieni agriculturii 
şi factorii care influenţează dimensiunea pagubelor produse de buruieni.  

2. Biologia buruienilor. Influențele factorilor pedo-climatici asupra buruienilor. 
Tipurile de înmulţire şi căile de răspândire ale buruienilor. Sursele de 
îmburuienare a culturilor agricole. 

3. Buruienile–problemă: generalităţi. principalele buruieni–problemă şi 
particularităţile lor biologice. Caracterizarea principalelor categorii de buruieni: 
buruienile dicotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate perene, buruieni 
pteridofite, buruienile parazite, buruieni monocotiledonate anuale, buruienile 
monocotiledonate perene. 

4. Combaterea buruienilor: metodele de combatere a buruienilor şi criteriile de 
alegere a metodelor; managementul integrat al buruienilor. 

      V) Protecția plantelor  
1. Noțiuni generale despre patogenii plantelor. 
2. Noțiuni generale despre dăunătorii plantelor. 
3. Daune, pagube și estimarea lor. 
4. Profilaxia și terapia integrată a bolilor și dăunătorilor plantelor. 
5. Managementul și controlul bolilor și dăunătorilor:  culturilor de câmp (cereale), 

plantelor legumicole (tomate, castraveți, ardei), viței de vie și pomilor fructiferi 
Director departament, 
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