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 I.  Preliminarii  

Curriculumul pentru disciplina „Tehnologii în fitotehnie” este elaborat  pentru planul de 

învățământ la specialitatea „Achiziții publice”, ediția 2016. Disciplina face parte din aria 

conţinuturilor componenței  fundamentale şi se studiază în semestrul II, finalizându-se cu examen. 

Disciplinei îi sunt rezervate 60 de ore total, distribuite în 30 ore contact direct (20 ore teorie, 10 

ore practice) şi 30 ore studiu individual, 2 credite. Studierea disciplinei se bazează parţial pe 

cunoştinţele și abilități dobântite  la disciplina „Biologia”, servind ca suport considerabil  la 

desfăşurarea stagiilor de practică şi la studierea  disciplinelor de specialitate. Scopul curriculumului 

este formarea competențelor profesionale specifice în domeniul tehnologiilor  în fitotehnie și 

educarea unei personalităţi cu  o gândire economică, capabilă să însuşească cu succes şi să aplice 

în producere cunoştinţele obţinute. Prin intermediul „Tehnologiilor în fitotehnie” elevii îşi vor 

putea dezvolta competenţele profesionale. În rezultatul studierii disciplinei elevii vor poseda 

cunoștințe și abilități privind  cultivarea plantelor agricole din Republica Moldova: culturile de 

câmp, culturile legumicole, precum și noțiuni generale în fitotehnie, necesare specialiștilor în 

achiziții publice pentru integrarea profesională.  

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională  

Disciplina „Tehnologii în fitotehnie” se centrează pe dezvoltarea abilităţilor profesionale 

necesare specialiştilor sectorului agrar. Această disciplină familiarizează viitorii specialişti al 

sectorului agrar cu noţiunile agronomice de bază. În timpul studierii disciplinei, elevii vor dobândi 

cunoştinţe şi practici necesare desfăşurării activităţilor curente, vor îmbunătăţi capacităţile 

existente, astfel contribuid la dezvoltarea profesională. Acest fapt presupune tratarea expunerii 

materialului despre plantele de cultură în aşa mod, încât să contribuie la pregătirea profesională a 

elevilor la specialitatea dată. În acest scop se va acorda atenţia la întrebările referitoare 

particularităţilor  morfologice ale plantelor, compoziţiei chimice a producţiei, realizărilor ştiinţei 

agricole. Unitățile de învățare incluse în curriculum oferă profesorilor din instituțiile de 

învățământ profesional tehnic, posibilitatea de a-și elabora strategii proprii de proiectare și 

organizare a demersului educațional în vederea formării la elevi a competențelor ce corespund 

necesităților sectorului agrar.  

  

III. Competenţe profesionale specifice disciplinei  

  

1. Descrierea aspectelor generale ale fitotehniei;  

2. Caracterizarea particularităților  biologice și morfologice ale plantelor pomicole;  

3. Descrierea  particularităţilor morfologice și biologice ale viţei-de-vie;  

4. Caracterizarea culturilor de câmp.  

  

 IV.  Administrarea disciplinei   

  

  

  

Semestrul  

Total 

ore  

Contact direct, ore  Studiu 

individual, 

ore  

Modali- 

tatea de 

evaluare  

Număr 

ul de 

credite  
total  prelegeri  practice  

II  60  30  20  10  30  Examen   2  

V. Unităţile de învăţare  
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Unitatăţi de competen  ă  Unităţi de con  inut  

1. Aspecte generale ale fitotehniei  

1. Descrierea aspectelor generale ale fitotehniei.   

- definirea noțiunii de fitotehnie;  

-caracterizarea factorilor de vegetație a plantelor;   

-caracterizarea tipurilor de sol;  

-descrierea asolamentelor și îngrășămintelor; -

caracterizarea buruienilor, bolilor, dăunătorilor 

plantelor de cultură și a metodelor de combatere a 

lor.  

1.1.Introducere. Obiectivele și sarcinile 

disciplinei.  

1.2.Factorii de vegetație a plantelor 

și legile agrotehnicii. 1.3.Lucrările 

solului.  

1.4.Asolamentele. Îngrășămintele.  

1.5.Buruienile, bolile și dăunătorii 

plantelor de cultură și combaterea lor.  

2. Pomicultura  

2.  Caracterizarea particularităților  biologice și 2.1.Particularităţile biologice și  

morfologice ale plantelor pomicole. morfologice ale plantelor pomicole.  

- clasificarea plantelor pomicole; 2.2.Pepiniera pomicolă.   

-descrierea structura pepinierei pomicole; 2.3.Înfiinţarea livezilor. Lucrările de -

caracterizarea tipurilor de livezi. îngrijire a livezilor.  

 2.4.Arbuștii fructiferi.  

3. Viticultura  

3. Descrierea  particularităţilor morfologice și 

biologice ale viţei-de-vie.  

- explicarea cerinţelor  viţei-de-vie faţă de 

condiţiile mediului şi solului;  

- descrierea metodelor de înmulţire ale  viţei-

de-vie;  

- descrierea  tehnicii de plantare a viţei-de-vie;  

- descrierea procesului de recoltare a viței-de-

vie.  

3.1. Particularităţile morfologice și 

biologice ale viţei-de-vie.  

3.2.Producerea materialului săditor.  

3. 3.Înfiinţarea și îngrijirea 

plantaţiilor de viţă- de- vie.   

3.4. Recoltarea strugurilor.  

  

4. Cultura plantelor de cîmp  

4  Caracterizarea culturilor de câmp.  

- descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere;  

-descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a plantelor legumicole; - 

descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor rădăcinoase; 

-descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor 

tuberculifere;  

-descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor oleaginoase; 

- descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor bostănoase; - 

descrierea particularităților morfobiologice   și 

tehnologia de cultivare a culturilor narcotice.  

4.1. Culturile cerealiere.  

4.2. Particularităţile biologice și 

clasificarea plantelor legumicole. 

Tehnologia de cultivare a plantelor 

legumicole.  

Culturile leguminoase pentru boabe: 

soia, fasolea, mazărea.  

4.3. Culturile rădăcinoase: sfecla de 

masă, morcovul.  

4.4. Culturile tuberculifere: cartoful. 

4.5. Culturile oleaginoase: floarea 

soarelui, rapiţa. 4.6. Culturile 

bostănoase: dovleacul, pepenele 

verde.  

4.7. Culturile narcotice.  
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi  
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Nr. 

d/o  

  

Denumirea temelor  

  Numărul de ore   

  

Total  

 Contact direct  Studiul 

individual  
total  teoretice  practice  

1.  Aspecte generale ale fitotehniei  12  8  6   2       4  

2.  Pomicultura   8  4  4    4  

3.  Viticultura   6  4  4  -  2  

4.  Cultura plantelor de câmp  34  14  6  8  20  

  Total pe disciplină  60  30  20  10  30  

  

VII. Studiu individual ghidat de profesor   

Materii pentru studiu individual  Produse de 

elaborat  

Modalități de 

evaluare  

Termenii de  

realizare  

1. Aspecte generale ale fitotehniei   

1.Răspândirea culturilor  în raioanele Republicii. 

Institu  iile de cercetări știin  ifice și savan  ii de 

bază în domeniu.  

Tabel  Prezentarea 

tabelului  

Săptămâna I  

2. Interacțiunea între producție și factorii de 

vegetație. Legile agriculturii și utilizarea lor 

practică.  

Schemă  

  

Prezentarea 

schemei  

Săptămâna I  

3. Obiectivele la lucrarea solului. Procesele 

tehnologice, evaluarea agronomică și importanța 

lor. Procedeele  agrotehnice de lucrare de bază și 

superficială ale solului. Noțiune de ameliorare a 

terenurilor. Irigarea și desecarea terenurilor.  

Portofoliu   

  

Test  

Prezentarea 

portofoliului  

  

Testare scrisă  

Săptămâna  

II   

  

4. Pagubele cauzate de buruieni. Sursele de 

îmburuienire și căile de răspândire a buruienilor. 

Metodele de combatere a buruienilor. Pagubele 

roadei  cauzate de bolile și dăunătorii plantelor 

agricole. Metodele de combatere a bolilor și 

dăunătorilor.  

Portofoliu  

  

  

Prezentare  

Prezentarea 

portofoliului  

  

Testare scrisă  

Săptămâna  

II  

2. Pomicultura   

5.Alegerea teritoriului pentru livadă, organizarea, 

repartizarea speciilor, soiurilor.  

Pregătirea solului înainte de plantare, pregătirea 

pomilor, schemele și termenii de plantare.  

Sistemele de întreținere a solului.  Irigarea în 

livezi, tipurile de irigare. Principiile de formare și 

tăiere a pomilor fructiferi. Completarea golurilor 

în livezile tinere și de rod. Recoltarea, sortarea și 

ambalarea fructelor.  

  

Portofoliu  

  

Referat  

  

Test  

  

Prezentarea 

portofoliului  

Comunicare 

orală  

  

Testare scrisă  

Săptămâna  

III  
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6.Biologia și agrotehnica de cultivare a 

arbuștilor fructiferi: a căpșunului, zmeurei, 

coacăzului și agrișului. Particularită  ile 

biologice.   

Portofoliu  

  

Prezentare  

Prezentarea 

portofoliului  

  

Săptămâna 

IV  

3. Viticultura   

7.Recoltarea strugurilor. Cerinţele de calitate. 

Transportarea. Păstrarea.  

Portofoliu  

  

Prezentarea 

portofoliului  

Săptămîna 

V  

4. Cultura plantelor de cîmp   

8.Cerealiere spicoase: grâul, orzul, ovăzul, secara  

  

9.Cerealiere panicoide: porumbul, sorgul, meiul, 

hrișca  

  

  

Portofoliu  

  

Prezentare   

  

Test  

  

Prezentarea 

portofoliului  

  

Testare scrisă  

Săptămâna 

VI  

Săptămâna 

VII  

Săptămâna 

VIII  

Săptămâna 

IX  

10.Tipurile de asolamente legumicole.   

Varza. Particularitățile de creștere și dezvoltare. 

Tehnologia de cultivare.  

Ardeii. Particularitățile de creștere și dezvoltare. 

Tehnologia de cultivare.  

Vinetele. Particularitățile de creștere și 

dezvoltare. Tehnologia de cultivare.  

Ceapa. Particularitățile de creștere și dezvoltare. 

Tehnologia de cultivare.  

Usturoiul. Particularitățile de creștere și 

dezvoltare. Tehnologia de cultivare.  

  

Portofoliu  

  

  

Prezentare   

  

  

Test  

  

Prezentarea 

portofoliului  

  

  

Testare scrisă  

  

Săptămâna  

X  

  

  

  

Săptămâna 

XI  

11.Culturile  rădăcinoase: sfecla de masă, 

morcovul. Particularitățile morfobiologice.  

Tehnologiile de cultivare.  

Portofoliu  

Prezentare 

Test  

Prezentarea 

portofoliului  

Testare   

Săptămâna 

XII  

12. Culturile tuberculifere - cartoful.  

Particularitățile morfobiologice. Tehnologiile de 

cultivare.  

Portofoliu  

Prezentare  

Test  

Prezentarea 

portofoliului  

Testare   

Săptămâna 

XIII  

13.Particularitățile morfobiologice și 

tehnologiile de cultivare a rapiței.  

Portofoliu  

  

Prezentarea 

portofoliului  

Săptămâna 

XIV  

14. Culturile bostănoase: dovleacul, pepenele 

verde.  

Particularitățile morfobiologice. Tehnologiile de 

cultivare.  

Portofoliu  

Prezentare  

Test  

Prezentarea 

portofoliului  

Testare   

Săptămâna 

XV  

15. Culturile narcotice. Particularitățile 

morfobiologice. Tehnologiile de cultivare.  

Portofoliu  

Prezentare  

Test  

Prezentarea 

portofoliului  

Testare   

Săptămâna 

XV  
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VIII. Lucrări practice recomandate  

Nr  Unităţi de învăţare  Lista lucrărilor practice / de laborator  Ore  

1.  Aspecte generale ale 

fitotehniei  

1. Studierea buruienilor. Aprecierea după ierbar 

și determinarea apartenen  ei la grupa 

biologică. Studierea celor mai răspândite 

boli și dăunători a plantelor agricole.  

Recunoașterea pe materialul natural.  

2  

2.  Pomicultura    -  

3.  Viticultura    -  

4.  Cultura plantelor de 

câmp  

2. Studierea particularităților morfologice ale 

culturilor spicoase (grâului, secării, orzului, 

ovăzului) şi panicoide (porumbului, 

sorgului, meiului, hrişcăi). Recunoașterea 

culturilor după tulpină, frunze,  

inflorescențe, semințe. Calcularea normei 

de semănat.  

3. Studierea particularităților morfologice ale 

plantelor leguminoase pentru boabe. soia, 

fasolea, mazărea. Recunoașterea culturilor 

după tulpină, frunze, inflorescențe, 

semințe.    

4. Studierea particularităților  morfobiologice 

ale  cartofului. Recunoașterea după 

materialul în natură.      

5. Studierea particularităților  morfobiologice 

ale  florii soarelui. Recunoașterea după 

materialul în natură.      

2  

  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

2  

  Total:   10  

  

IX.  Sugestii metodologice  

Dirijor al procesului educaţional, profesorul apelează la o serie întreagă de instrumente pentru a 

uşura şi accelera asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor. Metodele de învăţare sunt selectate de 

profesor în funcţie de finalităţile educaţionale, particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor, 

conţinutul procesului de predare-învăţare, natura mijloacelor de învăţământ, experienţa sa 

didactică.   

  

Strategia didactică în cadrul studierii „Tehnologiilor în fitotehnie” se construiește în funcție de: 

a. Competențe;  

b. Subiectul lecției;  

c. Experiența profesorului;  

d. Resursele utilizate;  

e. Formele de organizare;  

f. Tipul lecției.  
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În realizarea scopului major al disciplinei „Tehnologii în fitotehnie”, un rol decisiv îl au 

competenţele, care orientează cadrul didactic spre aplicarea armonioasă a metodelor şi strategiilor 

didactice pe care le grupăm în trei categorii:  

  

1. Centrate pe acţiunea profesorului:  

a. Discurs, prelegere;  

b. Descriere, demonstraţie, explicaţie.  

2. Centrate pe acţiunea profesorului şi a elevilor:  

a. Dialog didactic argumentativ;  

b. Conversaţie euristică;  

c. Discuţie colectivă.  

3. Centrate pe acţiunea elevilor:  

a. Problematizare;  

b. Activitate în grup;  

c. Studiu de caz;  

d. Joc de rol;  

e. Exerciţii mixte.  

  

Se vor aplica metode ce formează la elevi valori şi atitudini personale precum: metoda deductivă, 

metoda inductivă, expunerea, studiul de caz, investigaţia, prezentări Power Point ş.a. Unele 

metode/tehnici utilizate în procesul de formare a competenţei se realizează în cadrul activităţilor 

în grup sau individuale. Aceste forme de activitate prezintă anumite valenţe formative: activitatea 

în grup contribuie la formarea abilităţilor/competenţelor de comunicare, parteneriat, cooperare, 

colaborare, luare de decizii etc.  

  

Studiul individual al studentului este realizat pe fiecare temă, propunându-se în acest scop sarcinile 

respective. Pentru elevii cu rating scăzut, care întâmpină dificultăţi în găsirea răspunsurilor la 

întrebările şi problemele propuse pentru studiul individual, se oferă consultaţii suplimentare. 

Forma interactivă de ocupaţie este discuţia.  

  

Denumire modul   Metode recomandate  

Aspecte generale ale fitotehniei    expunere;  

   conversație euristică;   

   exemplificare;  

   studiul de caz;  

   problematizare;  

   lucru individual;  

   exerciţiu didactic.  

Pomicultura     expunere;  

   conversație euristică;   
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   exemplificare;  

   studiul de caz;  

   problematizare;  

   lucru individual;  

   exerciţiu didactic.  

Viticultura     expunere;  

   conversație euristică;   

   exemplificare;  

   studiul de caz;  

   problematizare;  

   lucru individual;  

   exerciţii practice la calculator.  

Cultura plantelor de câmp    expunere;  

   conversație euristică;   

   exemplificare;  

   studiul de caz;  

   problematizare;  

   lucru individual;  

   exerciţiu didactic.  

  

X. Sugestii  de evaluare a competenţelor profesionale  

Evaluarea competenţelor elevilor este o activitate de măsurare a calităţii rezolvării 

situaţiilorproblemă şi a sarcinilor problematizării. Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă 

pedagogică a activităţii. Evaluarea bazată pe succes este o condiţie a calităţii procesului 

educaţional, care depinde de calitatea predării, a modului de organizare a lecţiilor şi a relaţiilor 

profesor-elev, de prezenţa materialelor didactice.  

În cadrul procesului educaţional la disciplina „Tehnologii în fitotehnie” se vor utiliza: evaluarea 

iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală.  

  

Evaluarea iniţială se va realiza la începutul cursului prin investigaţie, testare, chestionare.  

  

În procesul de evaluare continuă în cadrul lecţiilor de „Tehnologii în fitotehnie” se vor folosi 

atât metode tradiţionale de evaluare: chestionare orală şi scrisă, cît şi metode interactive: 

investigaţii, lucrări practice, lucrări de laborator, portofoliul etc. utilizate în vederea evaluării 

capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice, precum şi a gradului de stăpânire a 

priceperilor şi deprinderilor de ordin practic.    
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Pentru realizarea cu succes a unei activităţi practice, elevii trebuie să fie avizaţi de către profesor 

asupra:   

  

- tematicii lucrărilor;   

- modului în care ele vor fi evaluate (baremele/grilele/criteriile de notare);   

- condiţiilor care le sînt oferite pentru a realiza aceste activităţi.   

  

Toate aceste metode permit profesorului să dispună de puncte de reper şi să adune informaţii asupra 

desfăşurării activităţii elevului, oferindu-i astfel elevului posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie 

într-o varietate de contexte şi situaţii. Pe baza acestor informaţii profesorul îşi fundamentează 

judecata de valoare într-o apreciere obiectivă a achiziţiilor elevilor şi a progreselor înregistrate.   

  

Evaluarea finală/ sumativă se va realiza la sfârşitul unui compartiment sau la finele cursului 

„Tehnologii în fitotehnie” prin teste, probe scrise, examen.  

  

Disciplina dată se finalizează cu susţinerea de către elevi a examenului de promovare. Examenul 

e susţinut în formă scrisă în baza testelor de examinare, la sfârşitul semestrului II.  

  

La elaborarea itemilor pentru evaluarea cunoştinţelor se ţine cont ca ei să poarte un caracter 

problematizat,  pentru a aprecia gândirea logică şi a forma competenţe profesionale.            Decizia 

evaluării finale este exprimată printr-o notă conform sistemului de apreciere de 10 puncte care 

permite promovarea elevului în etapa următoare a procesului didactic.  

  

La examenul de promovare în cadrul  disciplinei „Tehnologii în fitotehnie", nu sunt admişi elevii 

cu media semestrială sub nota 5, precum şi elevii care nu au recuperat absenţele la lecţiile practice.   

  

Nota finală de la disciplină constă din 2 componente: nota medie a cunoștințelor teoretice 

(coeficientul 0,6) și media de la examen (coeficientul 0,4).  

  

Media la disciplină =((media teorie+media practică)/2+nota examen)/2  

  

Neprezentarea (nemotivată) la examen se înregistrează cu “nu s-a prezentat” şi se consideră 

restanţier.     Elevul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului.  

  

Denumire modul  Produse de elaborat  Modalități de evaluare  

Aspecte generale ale fitotehniei  Portofoliu  

  

Prezentarea portofoliului  

Pomicultura   Portofoliu  Prezentarea portofoliului  

Viticultura   Referat   Comunicare verbală  

Cultura plantelor de câmp  Proiect în grup  Prezentarea  proiectului 

elaborat  

  

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu  
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Pentru a forma competenţele profesionale planificate în cadrul disciplinei „Tehnologii în 

fitotehnie” trebuie asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant şi centrat pe elevi. Sala de curs 

va fi dotată cu mobilier, material didactic ilustrativ.   

  

Echipament: halate.   

  

Lista materialelor didactice:   

-fişe ilustrative;  

-fișe tehnologice-instructive;  

- instrucţiuni de lucru;  

- exemple de acte oficiale;  

-filmuleţe video;  

-planşe;  

-prezentări power point; -ciclu 

de prelegere.  

  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor  

  

Nr. 

d/o  

Denumirea resursei  Locul în care poate fi consultată/accesată/procurată 

resursa  

1  Bălănuță  M.  Bazele 

agronomiei. ed APC, 

Chișinău.: 1998.  

Biblioteca, sala de lectură, cabinetul de biotehnologii   

2  Budoi Gh. Agrotehnica, ed.  

Tehnică agricolă, București.:  

1992.  

Sursa electronică. Adresa:  

http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/grade_dida 

ctice/2016/programe_gr2/Agricultura.pdf  

3  Budoi  Gh., Pleșca, I.   

Agrotehnica, ed. Cereș, 

București.: 1984.  

Sursa electronică. Adresa:  

http://dac.usamvcluj.ro/data/evaluare/DOSAR%20CO 

MPLET%20Evaluare%20institutionala/Anexe%20A/P 

DF/Anexa%20A%202.1.2%20c%20Dotarea%20Bibli 

otecii%20cu%20fond%20de%20carte%20Licenta%20 

-Master.pdf  

4  Rein   Șt. ;  Trifin  Gh.  

Agrotehnica, ed. Cereș, 

București.: 1987.  

Sursa electronică. Adresa:  

http://www.fifim.ro/images/pdf/Fondul_de_carte_prop 

riu_FIFIM.pdf  

5  Ващенко  И.;  Ланге  К.  

Практикум по основам 

сельского хозяйства  

Москва,  изд.  

Просвещение.: 1991.  

Sursa electronică. Adresa:  

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.ex 

e?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=E 

KRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_pri 

nt&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1 

&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%8 

9%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0 

%98.%20%D0%9C.  
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