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                                                                         I. Preliminarii 

Practica de specialitate P.07.O.049 Inspecție și control fitosanitar este axată pe aplicarea 

cunoștințelor elevului privind organizarea  inspectării și controlului calității, inofensivității 

producției agroalimentare vegetale și animaliere, verificarea organoleptică a materiei prime 

destinate exportului, materialelor auxiliare, etichetei și ambalajului prin eșanționare (selectarea 

mostrelor) conform documentelor normative, controlarea respectării tehnologiilor de producere a 

producției agroalimentare, respectarea utilizării și păstrării preparatelor de uz fitosanitar, 

verificarea calității produselor de nutriție animalieră, determinarea calităților germinativeale 

semințelor și corespunderii identităţii soiului, purităţii biologice, valorii culturale ale materialului 

săditor și altele. 

  Practica de specialitate P.07.O.049 Inspecție și control fitosanitar contribuie la dezvoltarea  

competențelor specifice în efectuarea controlului fitosanitar al câmpurilor și plantațiilor agricole, 

familiarizarea cu metodele care ofera un raspuns rapid în analiza controlului fitosanitar și 

veterinar,completarea documentației  de serviciu, procedurile de prelevare a probelor producției 

vegetale și animale importate și exportate pentru identificarea obiectelor de carantină fitosanitară 

și depistarea rezidurilor de pesticide, procedura de eliberare a  actelor permisive pentru export  a 

producției vegetale și animale etc. Elevii vor aplica cunoștințele teoretice dobândite în cadrul 

studierii disciplinei Inspecție și control fitosanitar, Patologia vegetală, Tehnologii de obținere a 

producției de origine vegetală, sanităție și igienă, Toxicologia alimentelor ș.a. 

 

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: 

- Dezvolta interesul fata de profesia aleasa, orientind elevii spre activitati independente de 

mini-cercetare; 

- Ofera posibilitatea exersarii de competente, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfasoara 

independenta activitatii individuale, formularea de concluzii si argumentarea lor, luarea de 

decizii; 

- Propune desfasurarea de activitati independente si in grup; 

- Ofera elevului posibilitatea de a-si asuma responsabilitati, de a coopera, de a face 

observatii; 

- Ofera elevului și profesorului posibilitatea de autoevaluare a activitatii. 

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. 

 Conținutul practicii de specialitate in Toxicologia alimentelor contribuie la familiarizarea 

elevilor cu acțiunea factorului chimic, fizic, biologic asupra organismului uman și a mediului 

înconjurător. 

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 
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organisme, populații și sisteme ecologice. Pentru preîntîmpinarea acțiunii toxice asupra 

organismului uman și mediului înconjurător au fost elaborate norme sanitar igienice pentru unele 

substanțe chimice, fizice, biologice. În ultimii ani au fost obținute succese remarcabile în 

medicină, toxicologie și alte științe care studiază profilaxia și tratamentul intoxicațiilor.  

    Practica prevede însușirea de către elevi a unor metode de determinare/identificare  a 

substanțelor toxice, nivelul maxim de poluare admis și riscul pentru sănătatea consumatorului, 

metode teoretice/practice de depoluare a produselor alimentare. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

1. Desfășurarea controlului gestionarilor de produse de uz fitosanitar și fertilizanți; 

2. Inspecția în câmp în sectoarele de producere a semințelor și emiterea Documentului de 

inspecție în câmp; 

3. Inspectarea și controlul pepinierilor de material săditor. Certificarea materialului săditor 

fructifer; 

4. Inspecția producției destinate exportului. Prelevarea probelor de producție pentru  

Laboratorul de Diagnostificare; 

5. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine 

vegetală; 

6. Controlul întreprinderilor de procesare a produselor vegetale 

7. Controlul depozitelor de producție cerialiere și tehnice. 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Codul 

disciplinei 

Denumirea stagiului de 

practica 
Sem 

Numărul 

de sapta 

mini 

Numarul 

de ore 
Perioada 

Modalit

a 

tea de 

evaluare 

Nr 

credite 

 

 

P.07.O.049 Practica de specialitate: 

Inspecție și control 

fitosanitar  

7 2      60 Septembrie- 

Noiembrie 

examen       2 
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V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica 

Activitati/Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalitati de 

evaluare 

Durata 

de 

realizare 

(ore) 

CS1. Desfășurarea controlului 

gestionarilor de produse de uz 

fitosanitar și fertilizanți: 

- Verificarea documentelor aferente 

activității legate de utilizare a produselor 

de uz fitosanitar și fertilizanți.  

- Verificarea respectării condițiilor ce 

asigură protejarea personalului antrenat 

în activitatea de utilizare, comercializare 

și depozitare a produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți (PUFF), 

diminuarea impactului negativ asupra 

mediului ambient. 

 - Verificarea integrității ambalajului 

produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;  

- Înregistrarea actelor de control și 

raportarea rezultatelor inspecției. 

 Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată 

cu descrierea respectării 

condițiilor de depozitare a 

fertilizanților și a  produselor 

de uz fitosanitar. 

 - Respectarea cerințelor 

Securității muncii ce asigură 

protejarea personalului 

antrenat în activitatea de 

utilizare, comercializare și 

depozitare a produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți 

(PUFF). 

- Observarea comletării 

Registrului de aplicare a 

 produselor de uz fitosanitar 

și fertilizanți (PUFF). 

 

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației 

de serviciu 

 completată 

 

      6 

CS 2. Inspecția în câmp în sectoarele 

de producere a semințelor și emiterea 

Documentului de inspecție în camp 

- Desfășurarea controlului semincer și     

  certificarea semințelor. 

- Determinarea calităţii seminţelor; 

- Prelevarea probelor pentru controlul    

  calității  semințelor. 

- Verificarea documentației de    

  autorizarea a sectoarelor de producere   

  a semințelor. 

- Efectuarea controlului sectoarelor  

  Semincere. 

Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată  

cu descrierea situației 

administrative, geografice ale 

sectorului de producere a 

semințelor. 

- Prezentarea documentației 

 de serviciu la prelevarea 

probelor pentru control. 

- Prezentarea imaginilor cu 

lotul de producere a 

semințelor, etichetelor 

completate pentru 

ambalajul produsului. 

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației  

de serviciu 

completată 

Demonstrarea 

abilităților 

practice 

la prelevarea 

probelor 

    6    

CS 3. Inspectarea și controlul pepinie-

rilor de material săditor. Certificarea 

materialului săditor fructifer. 

- Desfășurarea controlului pepinierii   

  pomicole. 

- Determinarea vizuală  a stării de   

  vitalitate și fitosanitare a puieților. 

- Prelevarea probelor pentru controlul    

  calității  puieților. 

- Determinarea corespunderii calității   

 Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată cu 

descrierea situației 

administrative, geografice ale 

pepinierii pomicole. 

-Prezentarea documenteției de 

serviciu la prelevarea probelor 

pentru control. 

- Prezentarea imaginilor cu 

pepiniera de material săditor, 

etichetelor completate pentru 

ambalajul produsului. 

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației 

de serviciu 

 completată 

 

    6  
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  materialului săditor cerințelor prevăzute   

  de STAS. 

- Verificarea documentației de autorizare   

 a sectoarelor de producere a materialului  

 săditor. 

- completarea documentației de serviciu 

conform procedurii PO (D03/03B)-02/02 

“Certificarea materialului 

săditor/viticol”. 

CS 4.  Inspecția producției destinate 

exportului. Prelevarea probelor de 

producție pentru  Laboratorul de 

Diagnostificare. 

- Expunerea  obiectivelor și principiilor  

inspecției, cerințelor față de inspecție. 

- Efectuarea procedurii de inspecție 

preliminară. 

- Prelevarea probelor de producție pentru  

Laboratorul de Diagnostificare. 

-Completarea documentației de serviciu 

conform procedurii  PO (D03/1C)-02/01 

Inspecția producției destinate exportului. 

Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată  

cu descrierea situației 

administrativ-geografice a 

producătorului de producție 

ce urmează a fi exportată. 

- Descrierea produsului 

destinat comercializării. 

-Prezentarea documenteției de 

serviciu la prelevarea  

probelor pentru control. 

- Prezentarea imaginilor cu 

producția ambalată,  

etichetelor completate pentru 

ambalajul produsului. 

 

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației 

de serviciu 

 completată 

- completarea 

certificatelor 

de însoțire a 

producției la 

export (copii 

de certificate)  

12 

CS 5. Controlul oficial al reziduurilor 

de pesticide de pe și din plante și 

produse de origine vegetală. 

- Stabilirea procedurii de prelevare a 

probelor pentru depistarea  reziduurilor de 

pesticide de pe și din plante și produse de 

origine vegetală. 

-Prelevarea  probei în vrac. 

-Pregătirea  probei de laborator.  

-Ambalarea și expedierea probelor de 

laborator. 

Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată cu 

descrierea situației 

administrativ-geografice a  

producătorului de produse 

de origine vegetală. 

- Acte de control și de 

prelevare a probelor 

completate. 

  

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației 

de serviciu 

 completată 

Demonstrarea 

abilităților 

practice la 

prelevarea 

probelor de 

laborator 

   12 

CS 6. Controlul depozitelor de 

producție cerialiere și tehnice. 

 - Expunerea  obiectivelor și principilor  

inspecției, cerințelor față de inspecție, 

responsabilităților Laboratorului de  

Diagnostificare. 

 - Efectuarea procedurii de inspecție 

preliminară. 

- Prelevarea probelor de laborator pentru 

investigații. 

- Întocmirea actelor de control, proceselor 

verbale. prescripțiilor de îmbunătățire . 

Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii completată cu 

descrierea situației . 

Prezentarea 

actelor de 

control,  

documentației 

de serviciu 

 completată 

 

   12 
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CS 7. Controlul întreprinderilor de 

procesare a produselor vegetale. 

-  Analizarea organoleptică a  

produselor pomicole la recepție. 

- Determinarea conținutului de 

 micotoxine. 

- Verificarea cerialelor  și produselor 

oleaginoase la prezența semințelor de 

ierburi toxice. 

- Determinarea indicilor de calitate 

organoleptici a fructelor și legumelor, 

destinate procesării. 

Fișa  tehnologică. 

- Agenda practicii completată.  

- Acte de control și  fișe de 

inspecție conform Procedurii  

Specifice. 

Demonstrarea 

de machete si 

modele, 

jurnalul de 

laborator. 

    6 

 

 

                                                      VI.  Sugestii metodologice 

Pentru achiziționarea competenţelor vizate de parcurgerea temelor pentru practica de 

specialitate P.07.O.049 Inspecție și control fitosanitar se impune implicarea responsabilă, atât a 

profesorului, cât şi a elevului, prin folosirea unor tehnologii didactice adecvate în desfăşurarea 

orelor practice care să capteze atenţia elevilor şi să le permită acestora un grad de independenţă şi 

oportunităţi de a lua anumite decizii în ceea ce priveşte propriul proces de aplicare a cunoștințelor.    

Cadrul didactic va alege şi aplica acele forme şi metode de organizare, de activitate a 

elevilor, care sunt adecvate specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor 

şi care asigură cel mai înalt randament la formarea competenţelor preconizate.  

Sarcinile și activitățile de identificare a neconformităților calității produselor vegetale,  

analizare a  condițiilor de păstrare și procesare a producției agricole, verificare a indicilor calitativi 

organoleptici ale fructelor și legumelor, observării îndeplinirii de către producător a prescripțiilor 

procedurilor și reglementărilor tehnice privind colectarea, condiționarea, sortarea, depozitarea 

fructelor și legumelor, se vor realiza în grupuri mici și individual. Utilizarea unor metode cu 

activitatea didactică centrată pe elev cum sunt: studiul de caz, descoperirea, problematizarea, 

dezvoltă la elevi gândirea logică, cauzală, analitică, critică, imaginaţia, creativitatea şi îi deprind să 

colaboreze în cadrul echipei.  

Pentru eficientizarea procesului de predare – învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze 

din timp activitatea didactică prin elaborarea de fişe de observație, fişe de documentare, criterii de 

evaluare, probe de evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor, instrumentarului, 

echipamentelor necesare, precum şi a spaţiului de lucru.  

Cele mai multe ore de practică se vor realiza prin inspectări în camp, livezi, depozite atât 

ale instituției de învățământ, cât și a agenților economici. 

 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

Stagiul de  practică permite determinarea gradului de formare a priceperilor  şi 

deprinderilor profesionale, abilitatea elevilor de a aplica cunoştinţele profesionale obţinute, în 

practică.  

În decursul executării sarcinilor practice,  fiecare  elev argumentează deciziile proprii, ce 

permit aprecierea  nivelului însuşirii materiei de studiu. Pentru controlul curent pot fi propuse 
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diverse probe: Prelevare de probe de produs pentru analize de laborator, detarminarea fermității 

fructelor, verificarea documentelor tehnologice, efectuarea calculelor etc. La finele fiecărei teme 

practice, elevii întocmesc darea de seamă după următoarea  schemă: data,locul desfăşurării 

practicii, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi depreinderilor căpătate în timpul practicii. 

Obiectivul major  al  evaluării  deprinderilor  practice  ale  elevilor  este  măsurarea  şi  

aprecierea  rezultatelor  obţinute  în  raport  cu  competenţele  proiectate. 

Evaluarea  poartă  un  caracter  continuu  care permite  de a determina, cât mai obiectiv, nivelul de 

pregătire a elevului pentru activitatea  practică şi poate fi aplicată prin diferite forme şi metode în 

producere. 

  Evaluarea iniţială – la  începutul  activităţii,  folosind  metodele:  asalt  de  idei,  studiul  de  

caz etc. 

 Evaluarea curentă – zilnică, folosind metodele: observarea procesului îndeplinirii 

sarcinilor de către elevi, discuţii, exerciţii, controlul practic de îndeplinire a programului practicii, 

calitatea priceperilor practice obţinute, atitudinea faţă de muncă. 

Nota generală pentru practica  de instruire este  media  notelor de evaluare curentă şi susţinere a 

dării de seamă. 

 

 

 

 

                       VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

   Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul stagiului de practică la Inspecție și 

control fitosanitar este necesar să fie creat un mediu de învățare adecvat, calitativ şi productiv,  

centrat pe elev. 

    Elevii vor efectua vizite  în câmpuri, livezi, depozite de ceriale, depozite frigorifice a 

producătorilor de produse agroalimentare vegetale. 

 

Lista de utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru realizarea stagiului 

de practică: 

     • Utilaje: balanță electrică, cântar portativ, lupe, sonde de diferite mărimi, penitrometru,  

       refractometru portabil;  

     • Instrumente și materiale: foarfece de grădină, cuțite, vase și pungi pentru ambalarea  

        probelor; 

     • Echipamente: halate, mănuși. Măști individuale și respiratore; 

     • Lista materialelor didactice: standarde, procedure, ghiduri de performanță. 

.  
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                                      IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

1. LEGE Nr. 306 din 2018-11-30 privind siguranța alimentelo. Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet  

2. LEGE Nr. 68 din  05.04.2013 despre seminţe,Monitorul Oficial Nr. 

130-134     art Nr : 417      

Sala de lectura 

Bibliotecă, Internet 

3. LEGE Nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz 

fitosanitar şi la fertilizanţi, Monitorul Oficial Nr. 100-103 art Nr : 

510 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

4. HG1004/2010 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru controlul oficial al    reziduurilor de 

pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală și 

animală 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

5. Manual privind efectuarea controlului oficial în unităţile care fac 

obiectul ANSA, http://ansa.gov.md/uploads/files/Comert 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

6. 

 

Strategia națională de siguranță alimentară pentru Republica 

Moldova  pentru anii 2017-2022,Draft,decembrie 2016 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

7.  Procedură specială privind Inspecția unităților de alimentație 

publică, Cod : ps 002. 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

8. PO (D03__1C)-01_01 Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru 

export și re-export, ANSA 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

9. PS_(DO0303A)-0103 Eliberarea certificatului de calitate a 

semințelor, ANSA 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

10. PS (D03_03A)-02_03 Eliberarea certificatului de calitate la 

exportul semințelor,ANSA 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

11. PS (D03_03A)-02_02 Eliberarea certificatului de calitate la 

importul semințelor, ANSA 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

12. PS-(D03_03A)-01_02 Inspecția în câmp în sectoarele de producere 

a semințelor și a emiterea Buletinului de inspecție în camp, ANSA 

Sala de lectura, 

Bibliotecă, Internet 

 


