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I. Preliminarii 
Unitatea de curs Bazele producerii materiei prime face parte din componenta disciplinelor 

fundamentale care prevede studierea importanţei alimentare şi tehnologia producerii, recoltării şi 

recepţionării fructelor, legumelor, strugurilor , produselor fitotehnice și zootehnice ca materie primă 

pentru consum în stare proaspătă şi pentru procesare. 

Scopul studierii disciplinei Bazele producerii materiei prime constă în însuşirea 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 amănunțită a compoziției 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 animală sau 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 de în 

relaţie cu procesele tehnologice asociate; 

- Studierea factorilor şi căilor de obţinere a produselor animaliere ca materie primă pentru industria 

prelucrătoare precum ar fi: carnea de la diverse specii de animale, laptele, ouăle; cunoaştere factorilor 

care influenţează asupra cantităţii produselor alimentare şi asupra calităţii lor. 

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

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

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 
Unitatea de curs Bazele producerii materiei prime asigură formarea competenţelor profesionale 

specifice de organizare a procesului de recoltare/producere şi valorificare a produselor de origine 

vegetală și animală. Cunoștințele acumulate la disciplina dată vor servi la rândul lor drept bază 

pentru studierea ulterioară a disciplinilor de specialitate: „Tehnologia generală a produselor 

alimentare”, „Bazele analizei organoleptice, ş.a. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

1.Identificarea particularităților biologice şi ecologice a culturilor horticole și viticole ; 

2.Distingerea tehnologiilor de producere a materialului săditor şi semincer ; 

3.Cunoașterea procesului de recoltare  şi valorificare a produselor; 

4. Tehnologia producerii culturilor tehnice; 
5. Identificarea importanței produselor de origine animală pentru nutriția omului. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

4 60 35 10 15 examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

 

 
 

Unităţi de competenţă* Unităţi de conţinut  

1.POMICULTURA 

1.Identificarea particularităților 
biologice şi ecologice ale culturilor 
pomicole; 
 
2.Distingerea tehnologiilor de 
producere a materialului săditor 
pomicol; 
 
3.Cunoașterea procesului de recoltare și 
valorifiacre a produselor pomicole. 

1.1. Importanța nutritivă a produselor pomicole; 
1.2. Organele pomilor și arbuștilor fructiferi; 
1.3. Ciclul de viață și anual al plantelor pomicole; 
1.4. Metode de înmulțire a plantelor pomicole; 
1.5. Gradul de maturitate a fructelor și pomușoarelor; 
1.6. Calitatea fructelor pentru diferite destinații; 
 

2. VITICULTURA 

1.Identificarea particularităților 
biologice şi ecologice a viţei de vie; 
 
2.Distingerea tehnologiilor de 
producere a materialului săditor viticol; 
 
3.Cunoașterea procesului de recoltare și 
valorificare  a strugurilor. 

2.1. Importanța valorii nutritive a produselor viticole; 
Originea și sistematica viței de vie; 
2.2.Ciclul de viață și anual al viței de vie cu fazele lui; 
 Factorii ecologici și cerințele viței de vie față de aceștia; 
2.3. Metode de înmulțire a viței de vie. Altoirea viței de vie. 
2.4. Pregătirea terenului și solului către plantare; 
2.5.Recoltarea și valorificarea strugurilor.Cerințele 
standardului SM-153,84. 

3. LEGUMICULTURA 

1. Identificarea importanței  legumelor 
și clasificarea culturilor legumicole; 
 
2. Distingerea factorilor ecologici și 
metodelor de înmulțire a culturilor 
legumicole; 
 
3. Cunoașterea procesului de 
recoltare,condiționare și valorificarea 
recoltei. 

3.1. Importanța alimentară a legumelor pentru nutriția 
omului 
3.2 Centre geografice de origine ale plantelor legumicole 
3.3 Înmulțirea plantelor legumicole  

3.4. Importanţa  legumiculturii  pe teren  protejat.   
3.5.Recoltarea,condiționarea  și valorificarea recoltei. 
 

4.  FITOTEHNIA 

4.Tehnologia producerii culturilor 
tehnice; 
 

4.1. Recoltarea: termenii, metodele și criteriile de apreciere 
la: grâu,floarea soarelui și sfecla de zahăr. 
 

5. ZOOTEHNIA 

5.Identificarea importanței produselor 
de origine animală pentru nutriția 
omului. 

5.1 Importanța alimentară a produselor de origine animală. 
5.2 Ameliorarea animalelor domestice.Constituția 
animalelor. 
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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 16 10 2 4 

2. VITICULTURA 16 10 2 4 

3. LEGUMICULTURA 19 10 4 5 

4. FITOTEHNIA (grâul, floarea soarelui şi sfecla de 
zahăr) 

5 2 2 1 

5. ZOOTEHNIA 4 3 - 1 

 Total 60 35 10 15 

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. 

1.1 Tabel 
completat 
1.2 Referat 
 
 
1.3 Investigație 
 
 
1.4 Imagini/Desene 
tipuri de ambalaje 

Prezentarea tabelului 
 
Prezentarea  referatului 
 
 
Prezentarea investigației 
 
 
Prezentarea 
desenelor/imaginilor 

Săptămâna 1 
 
Săptămâna 2  
 
 
Săptămâna 3 
 
 
Săptămâna 4 
 

2. Viticultura 

 2.1 Organografia butucului 
 
 2.2 Forme de butuci aplicate în RM 
 
2.3 Bolile și dăunătorii viței de vie și 
combaterea lor.  
 
2.4 Tehnica recoltării strugurilor 
după destinația lor. 
 

 2.1 Desenarea 
organelor 
butucului 
 2.2 Desenarea 
formelor de butuci 
2.3 Referat 
2.4 Rezumat 

Desene prezentate 
 
Desene prezentate 
 
 
Prezentarea referatului 
 
Prezentarea rezumatului 

Săptămâna 5 
 
Săptămâna 6 
 
 
Săptămâna 7 
 
Săptămâna 8 
 

3. Legumicultura 

3.1. Clasificarea culturilor legumicole 3.1 Tabel Prezentarea tabelului Săptămâna 9 
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3.2. Tipuri de sere aplicate în RM 
 
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. 
 

completat 
3.2 Scheme de sere 
3.3 Referat 
 
 
3.4 Tabel 
completat 
 
3.5 Tabel 
completat 

 
Scheme argumentate 
 
Prezentarea referatului 
 
 
Prezentarea tabelului 
 
 
Prezentarea tabelului 
 

 
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 
 
 

Prezentare tabel 
 
 

Săptămâna 14 
 
 

5. Zootehnia 

5.1 Rasa și structura ei. Referat Prezentarea referatului Săptămâna 15 
 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 
 

Nr. Unități de 

învățare 
Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Pomicultura Studierea și descrierea organelor culturilor pomicole.  
Studierea cerințelor de standard față de pomii altoiţi şi 
produsele pomicole. 

2 

2. Viticultura Studierea organelor butucului viței de vie. 

Studierea cerinţelor de standard faţă de 

strugurii recoltaţi. 

2 

3. Legumicultura Elaborarea schemelor de asolamente legumicole. 
Studierea tipurilor de sere, solarii şi răsadniţe. 
Studierea principalelor soiuri şi hibrizi de culturi 
legumicole. 

2 
 

2 

4. Fitotehnia Studierea calităţii seminţelor şi soiurilor de grâu 
omologate în RM 

2 

 Total 10 

IX. Sugestii metodologice. 

Ţinând cont de faptul, că unitatea de curs Bazele producerii materiei prime constă din 4 discipline 

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

reflecția și extinderea învățării. 

Vor fi utilizate forme şi metode de instruire precum: instruirea problematizată, algoritmizarea, 
demonstrarea, modelarea, schematizarea. 

La formarea gândirii logice și creative profesorul va folosi următoarele metode: 
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- asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza standardelor, ghidurilor, 
literaturii din domeniu; 

- organizarea lucrului în grupe mici şi mari,; 
- elaborarea referatelor, rezumatelor; 
- rezolvarea sarcinilor practice de diferite tipuri în baza schemelor propuse pentru fiecare din 

culturile studieate; 
- efectuarea sarcinilor individuale și de grup, precum studiul de caz; 
- completarea portofoliului cu materiale necesare studierii disciplinei. 

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. 

Studiul individual al elevului ghidat de profesor include studiul conținuturilor și materiilor 

suplimentare în conformitate cu temele, sarcinile şi numărul de ore indicate în tabelul „Repartizarea 

orelor pe unităţi de învăţare”, consultaţii individuale sau de grup, realizarea evaluării produselor 

elaborate. Formele interactive aplicate în procesul studiului individual ghidat de profesor sunt: 

expunerea euristică, discuția, studiul de caz. 

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. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 
Evaluarea din cadrul curriculumului disciplinar Bazele producerii materiei prime va fi realizată ca un 
proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate, 
cu rezultatele obținute sau cu cele anterioare. 

Se recomandă evaluare inițială de a se efectua la începutul studierii unității de curs pentru a stabili 
nivelul de pregătire a elevilor în domeniul agriculturii și a realiza conexiunea cu unitățile de curs 
studiate anterior. 

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 Bazele producerii materiei prime 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, examinare fiind 
organizată în formă orală sau scrisă la decizia cadrului didactic. 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 
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recomandă utilizarea itemilor cu răspuns deschis, itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală. De 
asemenea pot fi utilizate probe practice care vor include exerciții sau probleme din domeniul practic.  

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

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

producerii materiei prime este necesară realizarea formări 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 terenurile agricole. 

Sala de studiu şi laboratorul trebuie să fie dotate cu mobilier pentru elevi, mobilier pentru cadrul 

didactic şi mobilier pentru păstrarea materialelor şi utilajelor didactice. 

Se recomandă următoarele materiale didactice: planşe, manuale, reviste, broşuri, ghiduri metodice 

pentru lucrările de laborator, panouri, 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, machete de 

sere, ghiveciuri, substraturi, calculator, proiector, mostre de plante de specii  etc. 

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

pomicole, viticole şi agricole a Staţiunii didactico-experimentală a  CEHTAȚ. 

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, 
662 p. ISBN 978-9975-53-067 

Bibliotecă 
Sala de lectură 

10 

2. Perstniov V; Surugiu V; Moroşan  E.; Coropca  V. 
”Viticultura”, Chișinău, 2002. 

Sala de lectură 
Bibliotecă 

10 

3. Patron  P. ”Legumicultura”..,  Chișinău, 1990; 
 

Biblioteca 
 Sala de lectură  

10 

4. Patron  P.” Legumicultura intensivă”, Chișinău., 1986 Sala de lectură 
Bibliotecă 

10 

5. Care sunt perioadele de vârstă în ciclul de viață al pomilor 

fructiferi. 

www.flori-cultura.ro/perioadele de vârstă-în ciclul-de-viată 

Sala de lectură  

6. https://www.gazetadeagricultura.info/plante/legume.html Sala de lectură  

 


