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I. Preliminarii 

Unitatea de curs Agrotehnica face parte din componenta fundamentală de pregătire a specialistului. 
Unitatea de curs prevede studierea metodelor agrotehnice utilizate la cultivarea culturilor de câmp; 
tehnologiilor de efectuare a lucrărilor ameliorative în scopul sporirii fertilității solurilor şi măsuri de 
protecție contra eroziunilor. De asemenea, se abordează aspecte privind ocrotirea mediului ambiant, 
protecția și securitate în muncă.  

Scopul unității de curs Agrotehnica este formarea la elevi a competențelor de identificare a factorilor de 
vegetație pentru plante de câmp; asigurare a cerințelor de rotație a culturilor în teren protejat și 
asolamentelor în teren deschis și pepiniera pomicolă; evaluare a calității pregătirii patului germinativ, 
terenului pentru plantare și întreținerea plantelor de câmp; asigurare a regimului hidrologic al solului 
adecvat tipului de cultură; elaborare a planului complex de combatere a buruienilor. 

Pentru formarea competențelor specifice unității de curs, elevii vor avea abilități și cunoștințe aplicative 
din: matematică, fizică, bazele biologiei de specialitate, pedologie și agrometeorologie.  

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Actualmente, agenții economici din agricultură solicită specialiști competenți și capabili să contribuie la 
soluționarea problemelor parvenite în activitatea unităților economice. Competențele formate în cadrul 
unității de curs Agrotehnica țin de activitatea viitorului specialist, care va propune soluții în probleme 
legate de eroziunea solului şi combaterea acesteia, ameliorarea culturilor și combaterea buruienilor, 
îmbunătăţirea calităţii solului. 

Astfel, studiind disciplina  Agrotehnica elevii formulează ipoteze, propuneri, concluzii specifice 
activităților agrotehnice, desfăşoară activităţi individuale, fac observații, iau decizii în unele situații 
simulatorii etc.  În procesul de studiere a unității de curs se respectă continuitatea şi caracterul succesiv în 
abordarea conceptelor, prin valorificarea unor tehnici moderne de formare profesională iniţială, diverse 
simulări ale situaţiilor, ceea ce va fi necesar și util în cariera profesională.  

Competențele dezvoltate vor fi folosite în cadrul unităților de curs: mecanizare în agricultură, protecție 
integrată, pomicultură, legumicultură. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei  

Competența profesională din descrierea Calificării: 
1. Gestionarea corectitudinii pregătirii patului germinativ, lucrărilor de întreţinere pentru culturile de  câmp. 

Competențe profesionale specifice disciplinei: 
1. Aplicarea legităților și principiilor agriculturii. 
2. Elaborarea planului de combatere a buruienilor. 
3. Asigurarea cerințelor de rotație a culturilor în asolament.  
4. Pregătirea patului germinativ, terenului pentru semănare/plantare și întreținere a culturilor de câmp. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 
Studiu 

individual 
Modalitatea 
de evaluare 

 Nr. de 
credite Total 

          Contact direct 

   Prelegeri P          Practică 

3 90            40       20 30 E        Examen              3 
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 V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Unitatea de învățare: Factori de vegetație 

CS.  Aplicarea legităților și principiilor 
agriculturii 
Argumentarea importanței agrotehnicii. 
Diferențierea tipurilor, legităților și 
principiilor din agricultură. 
Descrierea factorilor de vegetație a 
plantelor legumicole și pomicole. 

Noțiuni despre agrotehnică. 
Relația agrotehnicii cu agricultura. 
Tipuri de agricultură (tradițională, convențională, mixtă, ecologică). 
Legitățile și principiile agrotehnicii: interacţiunea dintre producţie şi factorii 
de vegetaţie,nesubstituirea şi echivalenţa fiziologică a factorilor de 
vegetaţie, acţiunii în comun şi reciproc condiţionată a factorilor de 
vegetaţie, restituirii, factorii limitativi (minim, optim, maxim). 
Aplicarea practică a principiilor agriculturii în agrotehnică. 

Unitatea de învățare: Combaterea buruienilor 

CS.Elaborarea planului de combatere 
a buruienilor. 
Identificarea surselor de îmburuienire. 
Descrierea metodelor de combatere a 
buruienilor. 
Schițarea planului de combatere a 
buruienilor. 

Sursele de îmburuienire.  
Criterii de clasificare a buruienilor. 
Pagubele/daunele produse de buruieni în agricultură. 
Buruienile specializate și de carantină. 
Metodele de combatere a buruienelor. 
Plan de combarere a buruienilor. 

10 

Unitatea de învățare: Asolamente și rotația de culturilor 

CS. Asigurarea cerințelor de rotație a 
culturilor în asolamente. 
Argumentarea importanței rotației de 
culturi, asolamentului, solei, 
premergătorului, culturii repetate, culturii 
succesive, monoculturii. 
Diferențierea tipurilor de asolamente. 
Constituirea asolamentelor. 
Stabilirea suprafețelor și numărului de sole 
în asolament.  

Noțiuni și importanța rotației de culturi, asolamentului, solei, 
premergătorului, culturii repetate, culturii succesive, monoculturii. 
Tipurile de asolamente și caracteristica lor. 
Principiile de constituire a asolamentelor în diferite condiții agrotehnice. 
Valorificarea asolamentelor și a rotațiilor de culturi.  

 

Unitatea de învățare: Lucrări ale solului 

CS.Pregătirea patului germinativ, 
terenului pentru semănare/plantare și 
întreținere a.culturilor de câmp. 
Caracterizarea proceselor tehnologice de 
lucrare a solului. 
Diferențierea sistemelor de lucrare a 
solului. 
Specificarea lucrărilor solului  
Argumentarea executării lucrărilor solului 
în diverse condiții. 

Evaluarea calității lucrării solului 

Lucrarea solului și rolul acesteia. 
Procesele tehnologice de lucrare a solului pentru pregătirea patului 
germinativ și întreținerea culturilor de câmp (afânarea, fărâmițarea, 
răsturnarea, tasarea, formarea microreliefului etc).  
Sisteme de lucrare a solului: clasic și modern. 
Lucrări de bază (aratul)  
Lucrări superficiale (dezmiriștirea, discuirea, cultivarea, grăparea, 
tăvălugirea, nivelarea). 
Minimalizarea lucrării solului: „minimum tillage”; „notillage” (fără lucrări).  
Lucrarea solului în condiții diverse (premergători, îmburuienire, climă). 
Particularitățile lucrării solului în condițiile de irigare. 
Criterii de evaluare a calității lucrării solului. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Factori de vegetație 6 6 -  

2. Combaterea buruienilor 24 10 6 8 

3. Asolamente și rotația culturilor 26 10 6 10 

4 Lucrări ale solului 34 14 8 12 

 Total 90 40 20 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

Factori de vegetație 

Legea acțiunii în comun a factorilor de 
vegetație la culturile de câmp. 
Legea factorului limitativ pentru culturile de 
câmp. 

Referat  
Prezentare schematică 

Prezentarea 
referatului 
Prezentare  

Săptămâna 2  

Combaterea buruienilor 

Grupe de buruieni în funcţie de durata vieții. 
Avantajele și dezavantajele aplicării 
ierbicidelor la culturile de câmp.  
Folosirea metodelor biologice la combaterea 
buruienilor. 

Tabel 
Graficul T 
 
Proiect în grup 

Tabel completat 
Graficul T completat 
Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 4 

Asolamente și rotația culturilor 

Planificarea asolamentului specializat. 
Planificarea rotației de culturi furagere. 
Premergătorii culturilor de câmp. 

Schițe de asolamente 
Schițe de rotații a culturilor 
furajere 

Prezentarea 
schițelor 

Săptămâna 8 
 

Lucrări ale solului 

Minimalizarea lucrării solului: avantajele şi 
dezavantaje. 
Sistemul de lucrări de conservare a solului. 
Sistemul de lucrări cu biloane.  
Sistemul de lucrări în benzi înguste.  

Test scris 
Prezentare la calculator 

Test rezolvat  
Prezentare cu 
argumentare 

Săptămâna 10 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unități de învățare Practică
/ 

Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Combaterea buruienilor 6 Elaborarea planului de combatere a buruienilor.  

2 

Asolamente și rotația culturilor 6 
Elaborarea schemelor de asolamente a culturilor de câmp. 
Elaborarea schemelor de asolamente furajere. 
Elaborarea tabelei de rotație a culturilor agricole. 

3 

Lucrări ale solului 8 

Elaborarea planului de lucrări pentru întreținerea culturilor de 
câmp. 
Determinarea calității lucrărilor solului, conform indicilor de 
calitate. 

 Total 20  

 

IX. Sugestii metodologice 

Aplicarea curriculum-ului va orienta procesul de predare-învățare pe formarea competențelor cerute la 
nivelul 4 de calificare, lucru posibil de realizat prin folosirea metodelor didactice centrate pe elev. Metode 
ca: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul, jocul de rol, descoperirea, problematizarea, conduc 
la formarea competențelor specifice conținuturilor predate și stimulează creativitatea, gândirea logică. 
Aceste metode determină elevii să-și formeze independent cunoștințele și să găsească soluții la 
problemele apărute. Totodată, nu trebuie neglijate metodele tradiționale de predare (povestirea, 
explicația, descrierea, prelegerea etc.), aplicarea cărora contribuie la realizarea obiectivelor.  

La organizarea studierii disciplinei se vor folosi cele mai eficiente tehnologii de predare – învățare - 
evaluare. Elevii vor lucra în grupuri, în perechi, sau individual, în funcție de complexitatea sarcinii și a 
finalităților dorite de către profesor.  

Activitatea didactică a profesorului de specialitate este orientată cu precădere pe formarea 
competențelor profesionale și specifice cursului. Curriculum este conceput astfel, încât să permită 
profesorilor libertatea de a alege ordinea și modul de organizare a activităților de învățare în raport cu 
viziunea proprie. 

 

                        X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu 
obiectivele planificate, cu rezultatele scontate sau cu rezultatele anterioare. 
Axarea procesului de instruire pe formare de competențe încurajează evaluarea continuă, realizată prin 
evaluare formativă și sumativă.  
Scopul activităților de evaluare este motivarea elevilor prin oferirea unui feedback continuu și constructiv, 
care permite ajustarea operativă a procesului de învățare. În cadrul activităților de evaluare, profesorul va 
stimula autoevaluarea și evaluarea reciprocă, evidențierea dinamicii de învățare, implementarea evaluării 
selective sau individuale.  
Sarcinile de evaluare formativă vor fi elaborate pe nivele de dificultate și conform taxonomii 
corespunzătoare. 
Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode interactive: 
studii de caz, lucrări practice, proiecte, testări interactive. 
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Pentru realizarea eficientă a activităților practice, profesorul va informa elevii despre scopul lucrării, 
condițiile de realizare a activității, precum și modalitatea de evaluare (bareme/grile/criterii de notare). 

Evaluarea sumativă (examen) se va realiza la sfârșitul semestrului. Instrumentele de evaluare 
recomandate sunt testul cu diferite tipuri de itemi sau proba orală.  

                         XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

 
Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul unității de curs Agrotehnică este necesar să 
se creeze un mediul educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev.  
Sala de studiu va fi dotată cu mobilier școlar  
Lucrările practice se vor desfășura în sala de studiu, pe terenuri experimentale.  
Materiale didactice necesare: acte normative ale Republicii Moldova referitoare la culturile de câmp, 
hărți, fișe instructive pentru lucrări practice, materiale pentru activitatea de învățare individuală a 
elevilor, materiale pentru autocontrol/autoevaluare, studii de caz, teste de control, teste-grilă, întrebări 
pentru examene. 

 

                 XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

            Nr. crt. Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 

procurată resursa 

1. Sidorov M., Vanicovici G., Coltun V., Boincean B., Agrotehnică, Bălţi, 2006 Bibliotecă 
Sala de lectură 
 
Cabinetul de                                             
agrotehnică 

2. Budoi Gh., Penescu A., Agrotehnica, ed. ,,Ceres”, Bucureşti, 1996 

3. Lupaşcu M., Agricultura ecologică şi producerea furajerelor în Republica 
Moldova, ed. Ştiinţa ,Chişinău, 1998 

4. Neamţu T., Ecologie, eroziune şi agrotehnica antierozională, editura 
,,Cereş”,Bucureşti, 1996 

5. Budoi G. ş. a. Agrotehnica,Bucureşti, 1984 
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