




I.Preliminarii 

Unitatea de curs Legumicultura generală este un modul inițial, cu un caracter preparatoriu și 
cu un rol de organizator cognitiv pentru parcurgerea modulelor de specialitate pentru 
calificarea Agronom. Modulul Legumicultura generală prevede studierea particularităților de 
creștere și dezvoltare ale plantelor legumicole, precum și tipurilor de sol și asolamentelor ca 
componentă cheie în legumicultură.  

Scopul unității de curs legumicultura generală este de a contribui la dezvoltarea 
competențelor profesionale privind diagnosticarea solului și crearea asolamentelor 
legumicole. Studierea modulului contribuie la formarea competențelor profesionale de 
gestionare eficientă a solului și stabilirea unor asolamente corecte pentru culturile 
legumicole în diferite condiții meteorologice și climaterice. 

Conceptele de bază studiate sunt: specii de legume, funcții ale solului, ecosistem, sole, 
asolamente, culturi succesive.  

Pentru formarea competențelor specifice modulului în cauză, elevul trebuie să dețină 
cunoștințe și abilități achiziționate la disciplinele fundamentale: Pedologia și 
agrometeorologia, Agrotehnica și îmbunătățiri funciare. 

II.Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Modulul Legumicultura generală are un rol esențial în formarea inițială, cât și cea continuă a 
specialistului din domeniul agriculturii. Toate conceptele producerii legumelor au la bază 
elemente despre sol (tipuri, profiluri, proprietăți etc.) și asolamente. La fel, specialistul 
competent aplică metode şi tehnici de analiză a datelor meteorologice şi climatice pentru a 
folosi într-un mod optimal resursele agricole în scopul planificării şi dezvoltării afacerii sale. 

Studiul acestui modul va contribui la formarea competenței profesionale de identificare a 
amplasamentului, condițiilor pedologice și climaterice pentru cultivarea speciilor 
legumicole. Tendințele și perspectivele de dezvoltare profesională țin de exploatarea 
eficientă și sporirea suprafețelor de terenuri agricole pentru produse legumicole. 

Studiind prezentul modul elevul va fi capabil să propună soluții concrete pentru probleme 
profesionale referitor la crearea asolamentelor în dependență de tipul solului și condițiile 
climaterice. 

Studierea prezentului modul va contribui la formarea competențelor profesionale din 
modulele de specialitate, care vor fi ulterior studiate: Producerea răsadului în teren protejat, 
Producerea legumelor în teren protejat, Producerea legumelor în teren neprotejat, Păstrarea 
legumelor. 

III.Competențe profesionale specifice modulului 

Competențe profesionale din descrierea Calificării: 

1. Identificarea amplasamentului, condițiilor pedologice și climaterice. 
2. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

Competențe profesionale specifice modulului  

1. Clasificarea speciilor legumicole. 
2. Identificarea amplasamentului, condițiilor pedologice și climaterice. 
3. Elaborarea asolamentelor legumicole. 

 



IV.Administrarea modulului 
 

Semestrul Numărul de ore Modalitate  
de evaluare Nr de 

credite 
Total Contact direct Lucrul 

individual 
Prelegeri Practică/Seminar 

4 90 40 20 30 Examen 3 

 
V.Unității de învățare 

 

Unități de 
competență 

Unități de conținut 
Abilități Ore 

Specii legumicole 

UC 1. Clasificarea 
speciilor 
legumicole 

1. Caracteristica generală, originea, 
aria de răspândire, particularitățile 
creșterii și dezvoltării, soiurile și 
hibrizii omologați, tehnologia de 
cultivare a speciilor din familiile:  

- Solanacee (tomate, ardei, vinete, 
cartof legumicol). 

- Brassicaceae (grupa verzei, ridiche, 
hrean). 

- Alliaceae (grupa cepei, usturoi, 
praz). 

- Apiaceae (morcov, păstârnac, 
pătrunjelul, țelina, mărar, leuștean). 

- Fabaceae (fasole, mazăre, bob) 
- Curcubitaceae (castraveți, dovlecel, 

pepene galben, pepene verde, 
dovleac, patison) 

- Chenopodiaceae (sfeclă roșie, 
spanac, lobodă) 

- Asteraceae (salată, anghinare, 
cicoare) 

- Polygonaceae (revent, măcriș, 
stevie) 

- Lamiaceae (cimbru, busuioc) 
- Asparagaceae (sparanghel) 
- Poaceae (porumb zaharat) 
2. Criterii de clasificare a culturilor 

legumicole.  
3. Perioadele şi fazele de creștere şi 

dezvoltare a plantelor legumicole 
(ontogeneza). 

 
 
 

1. Stabilirea originii și ariei 
de răspândire a 
legumelor. 

2. Sortarea culturilor 
legumicole în dependență 
de particularitățile de 
creștere și dezvoltare. 

3. Diferențierea soiurilor și 
hibrizilor culturilor 
legumicole. 

4. Clasificarea legumelor pe 
familii 

5. Gruparea speciilor după: 
- particularități 

morfologice,  
- durata vieții  
- organele comestibile.  

6. Determinarea perioadelor 
şi fazelor de creștere și 
dezvoltare a culturilor 
legumicole. 

7. Determinarea ciclului vital 
la plantele legumicole 
(anuale, bienale, 
multianuale). 

10 



2. Ecosistemul legumicol 

UC 2. Identificarea 
amplasamentului, 
condițiilor 
pedologice și 
climaterice 

1. Ecosistem legumicol. 
2. Caracteristica generală a factorilor 

de vegetație (lumina, temperatura, 
umiditatea, solul, aerul). 

3. Grupuri de plante legumicole.  
4. Cerințele biologice ale culturilor 

legumicole. 
5. Măsuri de reglare a factorilor de 

vegetație în teren protejat și 
neprotejat. 

8. Determinarea factorilor 
de vegetație pentru 
culturile legumicole. 

9. Gruparea plantelor 
legumicole în dependență 
de factorii de vegetație. 

10. Respectarea cerințelor 
biologice ale plantelor 
legumicole în raport cu 
factorii de vegetație. 

11. Propunerea măsurilor de 
reglare a factorilor de 
vegetație în teren protejat 
și neprotejat. 

20 

3 Asolamente legumicole 

UC 3. Elaborarea 
asolamentelor 
legumicole 

1. Asolamentele legumicole. 
2. Cerințele față de rotația culturilor 

legumicole. 
3. Principiile de elaborare a 

asolamentelor legumicole. 
4. Culturi succesive și asociate în 

asolament. 

12. Împărțirea terenurilor in 
sole 

13. Repartizarea culturilor pe 
sole în dependență de 
premergători.  

14. Elaborarea asolamentelor 
legumicole.  

15. Propunerea culturilor 
succesive și asociate în 
asolament. 

10 

 
VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr.  Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Speciile legumicole 26 10 4 12 

2. Ecosistemul legumicol 40 20 8 12 

3. Asolamente legumicole 24 10 8 6 

 Total 90 40 20 30 

 
VII.Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

1. Speciile legumicole 

1.1. Monitorizarea factorilor de vegetație 
(lumina, temperatura, umiditatea, solul, 
aerul), utilizând tehnologiile informaționale.  

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării  

Săptămâna 1 



1.2. Lucrări agrotehnice moderne pentru 
beneficiul plantelor legumicole. 

Proiect în grup Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 2 

1.3. Zonarea legumelor din Republica 
Moldova. 

Harta zonelor 
Proiect în grup 
mic 

Prezentarea 
hărții 

Săptămâna 3 

1.4. Zonarea legumelor din țările europene. Harta zonelor 
Proiect în grup 
mic 

Prezentarea 
hărții 

Săptămâna 4 

2. Ecosistemul legumicol 

2.1. Selectarea culturilor legumicole în 
dependență de cerințele pieței 

Studiu de piață Prezentare cu 
exemple 
specifice 

Săptămâna 5 

2.2. Poluanții în legumicultură Tabel  Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 6 

2.3. Cultivarea legumelor ecologice Referat  Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 7 

2.4. Specii legumicole netradiționale Eseu structurat Prezentarea 
orală a eseului 

Săptămâna 8 

3. Asolamente legumicole 

3.1. Asolament legumicol pentru o grădina 
particulară 

Tabel  Prezentarea 
publică 

Săptămâna 9 

 
VIII.Lucrările practice și de laborator recomandate 

Nr
. 

Unități de 
învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator Practică/
Seminar 

1. Speciile 
legumicole 

1. Clasificarea plantelor legumicole după caracterele botanice și 
organele comestibile. 

2. Gruparea plantelor după prelungirea vieții şi după 
particularitățile biologice și de producere. 

4 

2. Ecosistemul 
legumicol 

3. Gruparea plantelor legumicole în dependență de factorii de 
vegetație: lumina și temperatura.  

4. Gruparea plantelor legumicole în dependență de consumul 
elementelor nutritive și umiditate din sol. 

8 

3. Asolamente 
legumicole 

5. Elaborarea asolamentelor de culturi legumicole în câmp. 
6. Alcătuirea succesiunii de culturi legumicole pentru diferite 

tipuri de teren protejat. 

8 

 Total  20 

 
 
 
 
 



IX.Sugestii metodologice 
Învățământul modern este centrat pe cel care învață, la baza educației fiind fixate 
finalitățile pedagogice exprimate în termeni de competențe. Din perspectiva 
curriculumului modular, cunoștințele sunt importante, dar mai important este efortul 
propriu al elevului de a înțelege, a aplica și de a-și construi treptat formarea profesională. 

Rolul cadrului didactic în contextul actual este acela de a informa elevii și de a le facilita 
accesul la informații, de a diagnostica dificultățile elevului, de a-l orienta în procesul de 
învățare, lucrând individual sau în grupuri mici.  

Un avantaj al curriculumului centrat pe competențe este acela că elevii progresează în 
ritm propriu, fiind încurajată învățarea independentă.  

Profesorul va oferi elevului un maximum de ocazii pentru a-și construi cunoașterea, aplicând 

atât metode tradiționale, cât și interactive, de predare-învățare-evaluare. Metoda 

interactivă («Inter» – reciproc, «act» – a acționa) – presupune interacțiunea, aflarea în 

regimul de conversație, de dialog cu cineva. Scopul metodelor interactive constă în crearea 

condițiilor confortabile de instruire, în care elevul simte succesul său, realizarea sa 

intelectuală, ceea ce face productiv însuși procesul de instruire, formarea priceperilor, 

deprinderilor și competențelor profesionale. 

Cu toate acestea, ținând cont de faptul că competența trebuie probată/demonstrată în 

situații concrete, se recomandă aplicarea metodelor prin care profesorul va confrunta elevii 

cu situații reale de viață, prin a căror observare, înțelegere, interpretare, elevii urmează să 

realizeze progrese în cunoaștere.  

Una din metodele didactice recomandate este predarea prin rezolvare de probleme, mai 
exact, prin rezolvare de probleme de la locul de muncă. Cadrul didactic va încerca să pună 
în fața elevului anumite dificultăți, create deliberat, în depășirea cărora, prin efort 
propriu, elevii vor învăța ceva nou.  

Situațiile-problemă vor fi propuse preponderent în scopul identificării și stabilirii 
sortimentului legumicol în dependență de ecosistem, precum și elaborării asolamentelor.  

X.Sugestii de evaluare 
Performanțele unui elev exprimă nivelul la care o competență/competențele au fost 
dobândite de către acesta. Teoria şi practica pedagogică intenționează să deplasează 
accentual de la paradigma tradițională a evaluării centrată pe cantitate, pe obiectivitate 
maximă, la evaluarea centrată pe calitate.  

Competențele sunt evaluate printr-un proces de acumulare a informațiilor necesare 
determinării competenței și de apreciere conform calificării profesionale. Astfel, prin probe 
de evaluare se evaluează competențele specifice, însușite de elev. Evaluarea competențelor 
se realizează prin evaluare curentă şi evaluare de certificare. La începutul studierii 
modulelor, se recomandă evaluare inițială care va fi efectuată pentru a stabili nivelul de 
pregătire a elevilor în domeniul legumiculturii și a realiza conexiunea cu disciplinele 
studiate.  

Pornind de la noua abordare în formarea viitorului specialist, cea de formare a 
competențelor profesionale, demersul evaluării va fi centrat pe rezultatele obținute efectiv 
de către elev, adică pe procesele cognitive care susțin învățarea, în așa fel încât să permită și 
să stimuleze autoreflecția, autocontrolul și autoreglarea.    



În acest context, cadrul didactic poate aplica o diversitate de strategii de evaluare și alterna 
metodele, tehnicile și instrumentele tradiționale de evaluare cu cele moderne (alternative/ 
complementare). Cu toate acestea, se recomandă aplicarea metodelor alternative, prin care 
evaluarea rezultatelor se realizează în strânsă legătură cu învățarea/instruirea sau chiar 
concomitent cu aceasta.  

În mod special, se recomandă realizarea evaluării sumative prin aplicarea metodelor 
alternative care evaluează rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare. 

În scopul evaluării sumative la finele modulului, profesorul va propune elevilor situații-
problemă atât pentru determinarea ecosistemului legumicol, cât și în scopul elaborării 
asolamentelor.  

Probe de evaluare a competențelor, în baza situațiilor-problemă de la viitoarele locuri de 
muncă. 

- Propunerea culturilor legumicole în dependență de cerințele pieței 
- Zonarea culturilor legumicole în dependență de relief și climă în Republica Moldova 
- Elaborarea asolamentelor de culturi legumicole în câmp 
- Elaborarea asolamentelor legumicole pentru o grădina particulară 

În calitate de produse pentru măsurarea competenței pot fi folosite, după caz: 

- Lista culturilor legumicole (argumentată în scris) propuse în dependență de 
cerințele pieței 

- Harta culturilor legumicole elaborată în dependență de relief și climă în Republica 
Moldova 

- Harta asolamentelor legumicole pentru o grădina particulară  
Criterii de evaluare a produselor: 

- Înțelegerea situației-problemă 
- Documentarea în vederea identificării informațiilor necesare în rezolvarea 

problemei 
- Formularea și testarea ipotezelor 
- Stabilirea strategiei rezolutive 
- Prezentarea și interpretarea datelor 

XI.Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Procesul de instruire se va desfășura în sala de clasă, laborator și terenurile agricole. 
Sala de clasă va fi dotată cu: mobilier școlar, computer, proiector, ecran. 

Materiale didactice: manuale, tabele, scheme, ilustrate, mulaje, diverse machete 
naturale, acte normative ale Republicii Moldova referitoare la culturile legumicole, 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. 

Lucrările practice și de laborator se vor desfășura în laborator și în terenurile agricole. 
Laboratorul va fi dotat cu utilaje, echipamente și materiale necesare pentru realizarea 
lucrărilor practice și de laborator.  

Utilaje și echipamente de laborator: Colecții de semințe legumicole, Planşe legumicole 
(tuberculi, rizomii, bulbi, legume), Tabel cu premărgătorii legumicoli, Planşe cu asolamente 
legumicole.  



XII.Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1. Patron P. Legumicultura Universitas. 1992. ISBM 5-362-00948-6. Biblioteca 
colegiului 
Sala de lectură 
Sala de laborator 

2. Simonov A. Legumicultura şi Pomicultura. Агропромиздат 1989. 

3. Helga Voit, Grădina de legume, Editura CASA, 2010 

4. Cultivarea legumelor în gospodăriile fermierului, Ghişinău 1997 

5. Cultura legumelor în cîmp, editura PHONIEX - 2002 

6 https://ru.scribd.com/doc/25224359/Legumicultura-Curs  

7. https://www.gazetadeagricultura.info/plante/legume.html  
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