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I. Preliminarii 

 

      Unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor vegetale face parte din componenta 

disciplinelor fundamentale care prevede studierea tehnologieide producere, recoltării şi recepţionării 

produselor vegetale atât ca materie primă pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru procesare. 

     Scopul studierii disciplinei Tehnologii de obținere a produselor vegetale constă în asimilarea de 

către elevi a însușirilor alimentare,  biologice și agrotehnice a culturilor pomicole, legumicole, viței de 

vie, culturilor tehnice, produsele cărora servesc drept materie primă pentru prelucrarea și păstrarea lor. 

    În procesul didactic profesorul va urmări :  

-Cunoaterea compoziției chimice și rolului fiziologic al diverselor clase de nutrimente prezente în 

produsele alimentare, etc; 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază privind compoziţia chimică a materiei prime şi a alimentelor de 

origine vegetală, modificările survenite pe durata recoltării, prelucrării, valorificării  şi reflectarea 

acestor modificări în calitatea produsului finit; 

- Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii materiei prime în 

relaţie cu procesele tehnologice asociate; 

În procesul studierii acestei discipline elevii vor folosi cunoştinţele căpătate la studierea disciplinelor: 

Biologia, Chimia, ş.a. în temeiul cărora profesorul va stabili corelații interdisciplinare.  

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională  

 

 Unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor vegetale asigură formarea 

competenţelor profesionale specifice de organizare a procesului începând cu administrarea 

îngrășămintelor în sol, calitatea semințelor pentru însămânțare, creșterea și maturizarea plantelor 

conform standardelor de calitate, recoltarea, producerea şi valorificarea  produselor vegetale. 

Cunoștințele acumulate la disciplina dată vor servi la rândul lor drept bază pentru s tudierea 

ulterioară a disciplinelor de specialitate: „Tehnologii de procesare a produselor alimentare”, 

„Inspecție și control fitosanitarˮ, ,,Toxicologia alimentelorˮş.a. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 Competențe profesionale din descrierea Standardului de calificare: 

-  Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă; 

-  Organizarea  procesului și locului de muncă; 

-  Verificarea condițiilor sanitare în procesul de valorificare a spațiilor de producție; 

-  Supravegherea și asigurarea controlului calității produselor pe întregul lanț alimentar; 

-  Monitorizarea desfășurării procesului tehnologic în concordanță cu cerințele documentelor     

normative  și  interne, și a standardelor de sănătate, siguranță, calitate și de reciclare a deșeurilor. 

 

Competențe profesionale specific unității de curs: 

 

CS1. Descrierea particularităților biologice şi a cerințelor de calitate la culturile horticole; 

CS2. Explicarea influienței factorilor  ecologici și a cerințelor viței de vie la producerea soiurilor de 

calitate; 

CS3. Descrierea proceselor de recoltare, condiționare și valorificare a legumelor; 

CS4. Descrierea tehnologiei de  recoltare și păstrare a culturilor cerealiere; 

CS5.  Identificarea metodelor de proecție a culturilor agricole de boli și dăunători; 
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IV. Administrarea unității de curs 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul de 

credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

I 60 20 10 30 examen 2 

 

 

 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă* Unităţi de conţinut  

1. Pomicultura 

CS1.Descrierea particularităților biologice şi a 

cerințelor de calitate la culturile horticole 

- Clasificarea speciilor pomicole.  

- Descrierea gradului de maturitate a fructelor și 

pomușoarelor. 

- Compararea diferitor metode de fertilizare și 

acțiunea lor pozitivă la sporirea producției. 

- Descrierea cerințelor de calitate și comercializare 

pentru fructe, pentru diferite destinații. 

1.1.Clasificarea speciilor pomicole. Înființarea 

plantațiilor pomicole.  

1.2. Irigarea plantațiilor pomicole. Metode și 

norme. 

1.3. Fertilizarea culturilor pomicole. 

1.4.Protecția culturilor pomicole. 

1.5. Gradul de maturitate a fructelor și 

pomușoarelor. 

1.6. Calitatea fructelor pentru diferite destinații. 

1.7. Certificarea și comercializarea produselor 

pomicole. 

2. Viticultura 

CS2. Explicarea influienței factorilor  ecologici și 

a cerințelor viței de vie la producerea soiurilor 

de calitate 

- Descrierea valorii nutritive a produselor viticole. 

- Explicarea influienței factorilor ecologici la 

producerea soiurilor de calitate. 

- Explicarea procesului de recoltare și valorificare  a 

strugurilor conform cerințelor europene. 

- Aplicarea metodelor de apreciere tehnologică a 

soiurilor de viță de vie. 

2.1. Importanța valorii nutritive a produselor 

viticole. 

2.2.Influiența factorilor ecologici și cerințele viței 

de vie la producerea soiurilor de calitate. 

2.3. Metode de apreciere tehnologică a soiurilor 

de viță de vie. 

2.4. Recoltarea și valorificarea strugurilor.Cerințe 

conform standardelor naționale și europene. 

3. Legumicultura 

CS3. Descrierea proceselor de recoltare, 

condiționare și valorificare a legumelor 
- Clasificarea culturilor legumicole. 

- Descrierea procesului de recoltare, condiționare și 

valorificarea recoltei. 

- Descrierea metodelor de păstrare a legumelor și a 

cartofilor conform cerințelor de calitate. 

3.1. Importanța alimentară a legumelor pentru 

nutriția omului. Legume recoltate în R.M. 

3.2  Clasificarea plantelor legumicole. 

3.3 Recoltarea, condiționarea și valorificarea 

legumelor. 

3.4. Păstrarea legumelor și a cartofilor conform 

cerințelor. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

Crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Pomicultura 14 4 2 8 

2. Viticultura 12 2 2 8 

3. Legumicultura 18 4 4 10 

4. Fitotehnia 6 2 2 2 

5 Protecția plantelor  de boli și dăunători. Fertilizarea 

culturilor agricole. 

10 8 - 2 

 Total 60 20 10 30 

 

 

 

 

 

 

4.  Fitotehnia 

CS4. Descrierea tehnologiei de  recoltare și 

păstrare a culturilor cerealiere 

 

4.1. Recoltarea și păstrarea cerealelor. Cerințe de 

calitate conform standardelor europene. 

5.   Protecția plantelor  de boli și dăunători. Fertilizarea culturilor agricole. 

CS5.  Identificarea metodelor de protecție a 

culturilor agricole de boli și dăunători 

- Clasificarea produselor de uz fitosanitar. 

- Descrierea regulilor de importare, depozitare, 

evidență a preparatelor de uz fitosanitar. 

- Clasificarea fertilizanților pentru culturile agricole. 

- Explicarea realizării lucrărilor de protecție la 

culturile agricole. 

- Aplicarea produselor de protecție a culturilor 

agricole. 

- Aplicarea fertilizanților pentru obținerea 

producției agricole inofensivă. 

5.1. Clasificarea produselor de uz fitosanitar. 

5.2. Regulile de importare, depozitare, evidență a 

preparatelor de uz fitosanitar. 

5.3. Lucrările de protecție a culturilor agricole. 

5.4. Fertilizarea solului și foliară a plantelor. 

Verificarea conținutului de compuși chimici în 

sol. 

5.5. Registrele de evidență a utilizării 

fertilizanților și preparatelor de uz fitosanitar. 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Pomicultura 

1.1 Clasificarea speciilor pomicole. 

 

1.2 Protejarea pomilor și plantațiilor de boli și 

dăunători. 

 

1.3 Cerințele standardelor față de produsele 

pomicole. 

 

1.4 Tipuri de ambalaje pentru fructe și 

pomușoare. 

Tabel completat 

 

Referat 

 

 

Investigație 

 

 

Imagini/Desene 

tipuri de 

ambalaje 

Prezentarea 

tabelului 

Prezentarea  

referatului 

 

Prezentarea 

investigației 

 

Prezentarea 

desenelor/imagini

lor 

Săptămâna 1 

 

Săptămâna 2 

 

 

Săptămâna 3 

 

 

Săptămâna 4 

 

2.Viticultura 

 2.1 Organografia butucului. 

 

 

2.2 Forme de butuci aplicate în R.M. 

 

 

2.3 Bolile și dăunătorii viței de vie și 

combaterea lor.  

 

2.4 Tehnica recoltării strugurilor după 

destinația lor. 

Desenarea 

organelor 

butucului 

Desenarea 

formelor de 

butuci 

Referat 

 

 

Rezumat 

Desene 

prezentate 

 

Desene 

prezentate 

 

Prezentarea 

referatului 

 

Prezentarea 

rezumatului 

Săptămâna 5 

 

 

Săptămâna 6 

 

 

Săptămâna 7 

 

 

Săptămâna 8 

 

3.Legumicultura 

3.1. Clasificarea culturilor legumicole. 

 

3.2. Tipuri de sere aplicate în R.M. 

 

3.3 Cultura ciupercilor comestibile-origine, 

importanța, cerințe față de condițiile de 

creștere. 

3.4 Legume cultivate din familia Brasicacee. 

 

 

3.5 Legume din familia Aliacee. 

 

Tabel completat 

 

Scheme de sere 

 

 

Referat 

 

 

Prezentare 

 

Tabel completat 

Prezentarea 

tabelului 

Scheme 

argumentate 

 

Prezentarea 

referatului 

 

Prezentarea PPT 

 

Prezentarea 

tabelului 

Săptămâna 9 

 

Săptămâna 10 

 

 

Săptămâna 11 

 

 

Săptămâna 12 

 

Săptămâna 13 

 

4.Fitotehnia 

4.1 Soiuri şi hibrizi omologaţi de grâu de 

toamnă, floarea soarelui, sfeclă pentru zahăr 

Tabel completat 

 

 

Prezentarea 

tabelului 

Săptămâna 14 

 

 

5. Protecția plantelor  de boli și dăunători. Fertilizarea culturilor agricole 

5.1 Produse fitosanitare și fertilizanți 

omologate în R.M. 

Tabel completat Prezentarea 

tabelului 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unități de 

învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Pomicultura Studierea și descrierea organelor culturilor pomicole. 

Studierea cerințelor mediului față de pomii altoiţi şi 

produsele pomicole. Soiuri  omologate.  

2 

2. Viticultura Studierea cerinţelor de standard faţă de 

strugurii recoltaţi. 

Aprecierea tehnologică a soiurilor de viță de vie. 

2 

3. Legumicultura Elaborarea schemelor de asolamente legumicole. 

Studierea principalelor soiuri şi hibrizi de culturi 

legumicole. 

2 

 

2 

4. Fitotehnia Studierea calităţii seminţelor şi soiurilor de grâu 

omologate în R.M. 

2 

 Total 10 

 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

    Ţinând cont de faptul, că unitatea de curs Tehnologii de obținere a produselor vegetale constă din 4 

discipline agronomice, realizarea demersului  didactic propriu-zis se va desfășura prin: învățare, 

descoperire, reflecția și extinderea învățării. 

    Vor fi utilizate forme şi metode de instruire precum: instruirea problematizată, algoritmizarea, 

demonstrarea, modelarea, schematizarea. 

    Pentru organizarea studierii unității decurs cadrul didactic va folosi cele mai eficiente tehnologii de 

predare – învăţare-evaluare, adecvate tipului lecției, nivelului de grup de elevi. Profesorul poate alege şi 

aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor, care sunt adecvate 

specialităţii, experienței de lucru și capacităţilor individuale ale elevilor şi care asigură cel mai înalt 

randament la realizarea obiectivelor preconizate. 

    Lecțiile practice presupun forme de activitate, ce țin de demonstrarea de către cadrul didactic a unei 

sarcini concrete, urmată de practica ghidată de către grupuri mici sub îndrumarea cadrului didactic, apoi 

realizarea sarcinii individuale de către fiercare elev. Un accent deosebit va fi pus pe cerinţele de standard 

făţă de produsele horticole şi fitotehnice, ca materie primă pentru industria alimentară şi consum în stare 

proaspătă după păstrarea lor. 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

    Evaluarea din cadrul curriculumului disciplinar Tehnologii de obținere a produselor vegetale va fi 

realizată ca un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele 

planificate, cu rezultatele obținute sau cu cele anterioare. 

    Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul procesului didactic prin diverse metode, forme și 

tehnici: comunicări orale, antrenarea elevilor în completări, evaluarea răspunsurilor, testare, evaluarea 

abilităților la lecțiile practice, investigația, autoevaluarea. Vor fi evaluate conform unor criterii specifice 

clar stabilite. 

    Unitatea de învățare Tehnologii de obținere a produselor vegetale poate fi evaluată în baza 

documentelor normative în vigoare (standarde, Reglementări tehnice), care recomandă cerințe specifice 

față de calitatea fructelor, strugurilor, legumelor şi produselor fitotehnice.  

    Evaluarea sumativă se realizează la finele studierii unității de curs și determină în ce măsură fiecare 

competență specifică disciplinei a fost formată. Metodele de evaluare utilizate trebuie aplicate în corelare 

cu criteriile de evaluare și competențele individuale ale elevilor, ținînd cont de rezultatele evaluării 

inițiale și celei formative. Evaluarea sumativă se realizează prin examen, examinarea fiind organizată în 

formă orală sau scrisă. Obiectivitatea examenului ține de evaluarea competențelor specifice și în baza 

criteriilor de evaluare. În cazul când examenul se desfășoară în baza unei testări, criteriile de evaluare 

vor fi în corespundere cu baremul de corectare. Se recomandă utilizarea itemilor cu răspuns deschis, 

itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală. De asemenea,  pot fi utilizate probe practice care vor include 

sarcini autentice.  

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

    Pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorului specialist la unitatea de curs Tehnologii 

de obținere a produselor vegetale este necesară realizarea formării centrate pe elev, care se va baza pe 

următoarele principii: 

-crearea unui mediu de învăţare autentic şi relevant  intereselor elevilor pentru formarea competenţelor,  

-însuşirea de cunoştinţe autentice, formarea de deprinderi şi abilităţi personale şi profesionale practice 

în sala de clasă, laborator și terenuri agricole. 

   Laboratorul trebuie să fie dotat cu mobilier pentru elevi, mobilier pentru cadrul didactic şi mobilier 

pentru realizarea lucrărilor practice și păstrarea materialelor şi utilajelor didactice. 

    Se recomandă un spectru larg de materiale didactice: planşe, manuale, ghiduri de performanță, 

machete de butuci de viţă de vie, de forme de coroane de pomi, mostre de seminţe, de puieţi şi pomi, 

material de înmulţire şi săditor viticol şi pomicol, calculator, videoproiector, balanță analitică, calibre, 

veselă de laborator, etc. 

    Pentru lucrările practice de la „Pomicultura”, Viticultura” și ,,Fitotehnia” vor fi utilizate plantaţiile 

pomicole, viticole şi agricole a Staţiunii didactico-experimentală a  CEHTA din Țaul. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ 

procurată resursa 

Numărul 

de 

exemplare 

disponibile 

1. Babuc, V.  Pomicultura. Chişinău, Tipografia Centrală, 2012, 

ISBN 978-9975-53-067. 

Sala de lectură 10 

2. Perstniov, V., Surugiu, V., Moroşan,  E., Coropca,  V., 

,,Viticultura”, Chișinău, 2002. 

Sala de lectură  10 

3. Patron,  P., ,,Legumicultura”,  Chișinău, 1990. Sala de lectură  10 

4. LEGE Nr. LP119/2004 din 2004-06-22  cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi,                   

Publicat : 2004-06-25 în MONITORUL OFICIAL, Nr. 100-

103 art. 510 

Internet   

5. Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor,  Manualul 

privind funcționarea depozitului specializat de păstrare a 

pesticidelor, Chișinău, 2016. 

Internet   

6. https://www.gazetadeagricultura.info/plante/legume.html Internet   

 


