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I. Preliminarii 

 

Practica de inițiere în  specialitate  Tehnologii de obținere a produselor vegetale și 

animale 

este axată pe aplicarea cunoștințelor elevului privind tehnologiile de obținere a  produselor  

vegetale și animale inofensive pentru sănătatea oamenilor; bazate pe respectarea legislației în 

protecția plantelor de boli și vătămători; aplicarea fertilizanților pentru mărirea productivității 

culturilor agricole; aplicarea preparatelor medicinale și nutrienților pentru obținerea produselor 

animaliere. 

  Practica de inițiere în  specialitate  Tehnologii de obținere a produselor vegetale și 

animale contribuie la dezvoltarea competențelor specifice de identificare a particularităților 

morfologice și biologice ale culturilor de câmp; studierea soiurilor și hibrizilor  culturilor de 

câmp cultivate în Republica Moldova; clasificarea speciilor pomicole; determinarea gradului de 

maturitate a fructelor și pomușoarelor; identificarea calității lor în corelație cu destinația 

procesului de recoltare și valorificare  a strugurilor conform cerințelor europene; aplicarea 

produselor de uz fitosanitar în protecția plantelor; alcătuirea rației de nutriție pentru rasele de 

animale și păsări; producerea produselor apicole și piscicole. 

  În momentul implicării la practică, elevii vor fi instruiţi şi vor respecta regulile de 

securitate şi sănătate în muncă, la toate activităţile desfăşurate. Elevul va folosi cunoştinţele 

teoretice dobândite pe perioada de studii în domeniu, pentru a realiza sarcinile practice.  

 

                        II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Se acordă o mare atenţie principiului legării teoriei de practică. Noţiunea de teorie vizeaza  

ansamblul cunoştinţelor, legilor, principiilor ce urmează să fie predate şi învăţate, noţiunea de 

practică presupune întreaga scară a formelor de activitate concretă, care transformă teoria în 

practică. Pornind de la esenta teoriei instruirii si de la modelul de predare a disciplinei prezenta 

programa: 

- Dezvoltă interesul față de profesia aleasă, orientând elevii spre activități  independente de 

mini-cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competente, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfășurarea 

independentă a activitatii individuale, formularea de concluzii și argumentarea lor, luarea de 

decizii; 

- Propune desfășurarea de activități independente și în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-si asuma responsabilități, de a coopera, de a face 

observații; 

- Oferă elevului și profesorului posibilitatea de autoevaluare a activității. 

   Deci, principiul legării teoriei de practică are în vedere faptul că lecţiile trebuie să aiba ocazii de 

valorificare în practică a cunoaşterii teoretice şi a capacităţilor de învăţare. 

Întrebuințarea intensivă a substanțelor chimice în industrie, gospodării agricole, medicină 

și în alte domenii a determinat poluarea mediului înconjurător, apariția noilor maladii la oameni și 

animale, micșorarea densității și moartea unor specii de organisme. Din acest motiv a apărut 

necesitatea studierii proceselor tehnologice și influiența diferitor factori asupra unor specii de 

organisme, populații și sisteme ecologice. 

  Cursul de pracică prevede însușirea de către elevi a tehnologiilor de obținere a producției 

vegetale și animaliere. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

1 .Identificarea particularităților biologice şi a cerințelor de calitate la culturile horticole; 

2. Aprecierea influienței factorilor  ecologici și a cerințelor viței de vie la producerea soiurilor de  

    calitate; 

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

4. Aplicarea tehnologiei de producere, recoltare și păstrare a culturilor cerealiere; 

5. Explicarea importanței produselor ecologice de origine animală pentru nutriția omului. 

6. Aplicarea tehnologiilor de obținere a produselor animaliere. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Codul 

disciplinei 

Denumirea stagiului de 

practica 
Sem 

Numărul 

de sapta 

mini 

Numa

rul  

de ore 

Perioada 
Modalitatea 

de evaluare 

Nr 

credite 

 

 

P.02.O.043 Practica de inițiere în 

specialitate: 

Tehnologii de obținere a 

produselor vegetale și 

animale 

2 3      90 Aprilie- 

mai 

examen       3 

 

V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica 

Activitati/Sarcini de lucru 
Produse de  

elaborat 

Modalitati 

de evaluare 

Durata de 

realizare 

(ore) 

CS1. Identificarea particularităților biologice şi a cerințelor 

de calitate la culturile horticole  

  Explicarea conținutului nutritiv a   produselor  pomicole. 

 Clasificarea speciilor pomicole. 

 Cunoașterea gradului de maturitate a  fructelor și 

pomușoarelor. 

Identificarea calității fructelor pentru  diferite destinații. 

 Fișa  

tehnologică. 

 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

  12 

CS2. Aprecierea  influenței factorilor ecologici asupra 

obținerii strugurilor de  viță de vie de calitate  

 Identificarea valorii nutritive a produselor viticole. 

 Enumerarea factorilor ecologici și     

explicarea influienței lor la producerea  

soiurilor de calitate. 

Distingerea metodelor de apreciere  tehnologică a soiurilor de 

viță de vie. 

Cunoașterea procesului de recoltare și     valorificare  a 

strugurilor conform   cerințelor europene. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

    6    
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CS 3. Descrierea proceselor de recoltare, condiționare și 

valorificare a legumelor  

Identificarea importanței  nutritive a legumelor. 

Clasificarea culturilor legumicole. 

Cunoașterea procesului de recoltare, condiționare  și  

valorificare a recoltei. 

Explicarea metodelor de păstrare  a legumelor și a cartofilor, 

conform cerințelor. 

 

 Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

    6  

CS4. Aplicarea tehnologiei de producere,   recoltare și 

păstrare a culturilor cerealiere 

Determinarea cultuirilor cerialiere pentru producere, conform 

condițiilor ecologice. 

Aplicarea tehnologiilor noi în producerea producției cerialiere. 

Enumerarea cerințelor de calitate la   păstrarea cerealelor. 

 

Fișa  

tehnologică. 

 

 Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS5. Identificarea metodelor de protecție a culturilor 

agricole de boli și dăunători 

 Clasificarea produselor de uz fitosanitar. 

Cunoașterea regulelor de importare,  depozitare, evidență a 

preparatelor de uz  fitosanitar. 

Aplicarea produselor de protecție a culturilor agricole. 

Evidența lucrărilor de protecție a culturilor agricole. 

Clasificarea fertilizanților pentru culturile  agricole. 

Aplicarea fertilizanților pentru obținerea  producției agricole 

inofensive. 

 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

   12 

CS6. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de 

bovine 

Descrierea raselor de bovine. 

Studierea tehnologiei producerii laptelui și cărnii în unități 

specializate . 

Aprecierea parametrilor tehnologiei în încăperile specializate de 

producere a laptelui și cărnii de bovine. 

Alcătuirea rației de nutriție pentru bovine specializate în 

producția de lapte și carne. 

 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS7 Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de suine 

Descrierea raselor de porcine. 

Studierea tehnologiei de obținere a cărnii de porc în diferite 

categorii de gospodării. 

Aplicarea parametrilor tehnologiei în    încăperile de nutrețuri 

ale suinelor. 

Alcătuirea rației de nutriție pentru suine. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 
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CS8.  Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de 

ovine și caprine 

Descrierea raselor de ovine și caprine. 

Studierea tehnologiei obținerii lânii, laptelui și cărnii de oaie, 

peilicelelor, pieilor și blănurilor. 

Aprecierea  tehnologiei obținerii produselor de caprine. 

Studierea parametrilor tehnologiei în încăperile specializate de 

creștere a ovinelor și caprinelor. 

Alcătuirea rației de nutriție pentru ovine și caprine 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS9. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor avicole 

 Descrierea speciilor și raselor de păsări domestice. 

 Studierea tehnologiei de obținere a produselor avicole. 

 Aprecierea parametrilor tehnologici în încăperile specializate de 

creștere a galinaceelor. 

 Alcătuirea rației de nutriție pentru pamipedelor și galinacee. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS10. Aplicarea tehnologiei de incubare a ouălelor de păsări 

domestice 

Recoltarea ouălelor pentru incubația artificială 

Analiza calității ouălelor pentru incubație 

Asigurarea procesului tehnologic de incubație a ouălelor de 

păsări 

Descrierea organelor de lucru a incubatorului artificial pentru 

incubarea păsărilor domestice 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS11. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor 

animaliere de blană 

 Descrierea raselor cunicole și altor animale cu blană. 

 Studierea tehnologiei de obținere a produselor cunicole și altor 

animale cu blană. 

Aprecierea parametrilor tehnologic în încăperile cunicole și ale 

altor animale cu blană. 

Alcătuirea rației de nutriție pentru iepuri de casă și nutrii. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS12. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de pești 

Descrierea raselor de pești. 

Studierea tehnologiilor de creștere a peștelui de consum în 

diferite gospodării piscicole din Republica Moldova. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

CS13. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor  apicole 

Organizarea tehnologiei de polenizare a    plantelor agricole. 

Studierea tehnologiei obținerii produselor   

Apicole. 

Aplicarea lucrărilor de primăvară la prisacă. 

Aplicarea pregătirii albinelor pentru iernat. 

Fișa  

tehnologică. 

 

Agenda 

practicii 

completată 

 

6 

 Total   90 



7 

 

VI. Sugestii metodologice 

Pentru formarea competenţelor profesionale în cadrul stagiilor de practică de inițiere în 

specialitate la componenta Tehnologii de obținere a produselor vegetale și animale, este 

necesară implicarea responsabilă atât a profesorului, cât si a elevului. 

Este recomandată organizarea activităţilor practice de învăţare în asa mod, încât acestea 

să permită elevilor un grad mai mare de independenţă în realizarea sarcinilor, dar și oportunităţi 

de a lua anumite decizii în ceea ce priveste propriul proces de învăţare. 

Stagiul prevede activităţi și sarcini de lucru cum ar fi: modelarea, desfăsurarea și monitorizarea 

proceselor de cultivare a culturilor pomicole, de analiză a situaţiilor reale și de propunere a unor 

soluţii concrete. 

În cadrul stagiilor practicii vor fi utilizate acele tehnologii didactice care asigură un 

randament înalt în formarea competenţelor profesionale conform calificării. Activităţile de 

învăţare vor fi axate pe observare, descoperire, problematizare. 

Elevii vor desfăsura activităţi individuale și de grup, care sunt în conformitate cu unităţile 

de competenţă și conţinuturile curricula modulare la componenta Tehnologii de obținere a 

produselor vegetale și animale. Totodată, cadrul didactic va alege și aplica forme și metode  de 

învăţare adecvate  experienţei de lucru și capacităţilor individuale ale elevilor. 

Profesorul va proiecta și elabora în prealabil fișe de observaţie, fișe de calcul, structura 

raportului și a agendei de practică, care să conţină criterii clare de evaluare. Pregătirea 

materialelor, instrumentelor, echipamentelor, precum şi a spaţiului de lucru, se va realiza în 

conformitate cu nomenclatorul laboratorului și cerinţelor de securitate și sănătate  în muncă. 

 

Nr. 

ord 

Unități de învățare Numărul 

de ore 

1.  Identificarea particularităților biologice şi a cerințelor de calitate la 

culturile horticole 

12 

2.  Explicarea influienței factorilor  ecologici și a cerințelor viței de vie la 

producerea soiurilor de calitate 

6 

3.  Descrierea proceselor de recoltare, condiționare și valorificare a legumelor 6 

4.  Aplicarea tehnologiei de producere,   recoltare și păstrare a culturilor 

cerealiere 

6 

5.  Identificarea metodelor de proecție a culturilor agricole de boli și dăunători 12 

6.  Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de bovine 6 

7.  Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de suine 6 

8.  Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de ovine și caprine 6 

9.  Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor avicole 6 

    10. Aplicarea tehnologiei de incubare a ouălelor de păsări domestice 6 

    11. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor animaliere de blană 6 

    12. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor de pești 6 

13. Aplicarea tehnologiei de obținere a produselor  apicole 6 

Total  90 



8 

 

 

VII. Sugestii de evaluare 

  Evaluarea rezultatelor stagiilor de practică de specialitate permite determinarea gradului 
de formare a sistemului de priceperi si deprinderi profesionale, abilitatea elevilor de a aplica în 
practică cunostinţele achiziţionate în cadrul modulelor de specialitate și disciplinelor 
fundamentale. 

Obiectivul major al evaluării priceperilor și deprinderilor practice ale elevilor este 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute în raport cu competenţele profesionale proiectate. 

În procesul de executare a sarcinilor practice, fiecare elev va argumenta acţiunile realizate, 
precum și deciziile luate, ceea ce va permite cadrului didactic să aprecieze nu doar gradul de 
însusire a conţinuturilor teoretice, dar si nivelul lor de aplicare în practică. 

Evaluarea curentâ va fi realizată zilnic pentru diferite secvenţe ale activităţilor/sarcinilor 
la locul de muncă, de exemplu: realizarea operaţiilor de altoire a pomilor, pichetare în cadrul 
parcelei, proiectarea livezii noi, formarea coroanei pomului, îngrijirea de sol și de pomi, 
recoltarea fructelor și păstrarea lor, analiza și verificarea documentelor tehnologice, efectuarea 
calculelor etc. 

Evaluarea sumativâ se va desfăsura la finele fiecărei activităţi sau sarcini de lucru, prin 
prezentarea raportului sau fisei de evaluare completate conform unei structuri clare. Spre 
exemplu: data, locul desfăsurării practicii, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi 
deprinderilor căpătate în timpul practicii, concluzii. 

Evaluarea va purta un caracter continuu si va permite determinarea cât mai obiectivă a 
nivelului de pregătire a elevului pentru activitatea practică, și, în mod special, pentru 
activitatea profesională. 

Nota generală pentru practica de specialitate este constituită din media notelor de 
evaluare curentă . 

                            

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

1.  Cimpoieş, G., Balan V.,, Pomicultura”, Universitas, 2001. ISBN 

9975-906-39-7 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

2.  Babuc, V., „Producerea materialului săditor pomicol”, ACSA, 

Chişinău, 2002 

Sala de lectura, 

Bibliotecă,  

3.  Babuc, V., „Pomicultura”, Chişinău, 2010 Sala de lectura, 

Bibliotecă 

4.  Cimpoieş, G., „Conducerea şi tăierea pomilor ”, Chişinău, 2000, 

ISBN9975-67-148-9 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

5.  Babuc, V., Peşteanu, A., „Producerea merelor”, Chişinău 2013, 

ISBN978-9975-80-590- 2 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 
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6.  Popa, S., Manziuc, V., „Producerea merelor" Chişinău, 2016, 

ISBN978-9975-87-067-2 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

7.  Bucătaru, N., Radionov, V., „Creşterea ovinelor şi prelucrarea 

produselor”, Chișinău, 2000, ISBN 5-10-00-001141-6 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

8.  Bularga, I.,  „Nutriţia şi alimentaţia animalelor domestice”, 

Chișinău, 2009,  INBN 978-9975-9930-8-1 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

9.  Dinu, I. ş.a., „Tehnologia creşterii suinelor”,Bucureşti, 1990, 

ISBVS 362-01078-6. 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

10.  Nichiforov, E., „Creşterea şi îngrijirea calului de muncă”, 

Chișinău,  2002,  ISBN 5-10-000 735-4 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

11.  Plecaru, V., Popescu, G., „Zootehnie”,Bucureşti,1989, ISBN  5-

332-00-121-6, 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

12.  Rusu S. ş.a. „Zootehnie”, Bucureşti, 1981, IABN 5-452-00-134-5 Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

13.  Stăncilescu, M., „Creşterea iepurilor de casă”, Bucureşti, 1988, 

BBC  4671-47.1-6368- 639.1 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

14.  Vasilovschi, N., „Tehnologia creşterii bovinelor”, Chișinău, 1995, 

ISBN 9975-63-064-2 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

15.  Lupan, V., Chilimar, S., „Tehnologia creşterii bovinelor”, 

Chișinău, 1997, ISBN 5-10-000 471-1 

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

16.  Pop, A. „Tehnologia creşterii animalelor domestice”, Bucureşti, 

1989.  

Sala de lectura, 

Bibliotecă 

17.  Teodor, V., Iliev, „Ameliorarea animalelor”, Chişinău,1992, 5-

362-00944-3 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, 

 


