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I. Preliminarii 

Practica de inițiere în specialitate I-II reprezintă un stagiu de practică care prevede familiarizarea elevilor 
cu particularitățile specialității, în mod special cu activitățile agricole sezoniere, realizate atât în cadrul 
instituției de învățământ, cât și la cele mai moderne întreprinderi agricole din zonă. 

Scopul practicii de inițiere este formarea competențelor generale prin familiarizarea elevilor cu: 

1. întreprinderile moderne în domeniul agriculturii; 
2. procesul de organizare, recoltare și condiționare a fructelor și legumelor cultivate de către 

instituția de învățământ;  
3. specificul lucrărilor agrotehnice sezoniere în teren protejat și neprotejat; 
4. regulile de securitate şi sănătate în muncă la toate activitățile desfășurate. 

Pentru realizarea practicii de inițiere, elevul va trebuie să dețină cunoștințe teoretice de bază, formate în 
cadrul disciplinelor de cultură generală. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Realizarea stagiului de inițiere în specialitate va dezvolta la elev competențe generale, în baza cărora vor 
fi desfășurate celelalte tipuri de stagii de practică: de specialitate, de instruire, de anticipare a probelor 
de absolvire, și respectiv, vor fi formate și competențe profesionale specifice specialistului în 
legumicultura și pomicultură. 

Elevii vor identifica speciile legumicole și pomicole; lucrările agrotehnice, utilajele şi mașinile agricole 
necesare; vor stabili momentele optime de recoltare şi condiționare a fructelor şi legumelor; vor 
respecta normele de securitate şi sănătate în muncă. 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică Inițiere în specialitate 

1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 
2. Identificarea terenurilor, echipamentelor, instrumentelor și spațiilor de depozitare ale instituției 

de învățământ. 
3. Observarea activităților agricole sezoniere în gospodăria instituției și în alte gospodării agricole. 
4. Realizarea lucrărilor de recoltare și condiționare a fructelor și legumelor. 
5. Participarea la lucrările agrotehnice de sezon în teren protejat și neprotejat. 

IV. Administrarea stagiului de practică Inițiere în specialitate I, II 

Codul stagiului 
de practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.01.O.036 Inițiere în 
specialitate I 

1 1 30 Septembrie-
noiembrie 

1 

S.02.O.038 Inițiere în 
specialitate II 

2 2 60 Ianuarie - iunie 2 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică Inițiere în specialitate I, II 

Activități/Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalitate 
de evaluare 

Ore 

Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 

Observarea și identificarea: 

1. Terenurilor, suprafeței acestora și culturilor 
cultivate. 

2. Mașinilor agricole, utilajelor și echipamentelor, 
instrumentelor manuale. 

3. Spațiilor de depozitare și altor spații. 

 

 

Fișa de observație  

 

 

Fișa de 
observație 
completată 

6 

Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 

4.Observarea: 

a) Procesului de organizare a lucrărilor de toamnă în 
teren protejat și în teren neprotejat. 

b) Procesului de organizare a lucrărilor de toamnă în 
livadă. 

c) Lucrărilor de bază ale solului în teren protejat și 
neprotejat. 

5. Compararea gradului de organizare a lucrărilor de 
toamnă în diferite gospodării și instituția de 
învățământ. 

 

 

 

Fișa vizitei tematice 

 

 

 

 

Fișă de observare sub 
formă de tabel.  

 

 

 

Fișa 
completată. 

 

 

 

Tabel 
prezentat și 
argumentat. 

12  

Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 

6. Organizarea locului de muncă: pregătirea uneltelor, 
echipamentelor. 

7. Executarea lucrărilor agrotehnice de sezon în teren 
protejat și neprotejat. 

 

 

Agenda de practică 
completată gradual 

 

 

Prezentarea 
argumentată 
a agendei 

 

 

36  

Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 

8. Organizarea locului de muncă pentru realizarea 
lucrărilor de recoltare și condiționare a fructelor și 
legumelor. 

9. Executarea lucrărilor de recoltare și condiționare a 
fructelor și legumelor. 

 

 

Agenda de practică 
completată gradual 

 

 

Prezentarea 
argumentată 
a agendei 

 

 

36  
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VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică de inițiere în specialitate va favoriza dobândirea competențelor individuale specifice 
cum ar fi: folosirea tehnologiilor didactice care să capteze atenția elevilor şi să le dezvolte spiritul de 
observare și analiză, să permită un grad mai mare de independență şi oportunități de a lua anumite 
decizii în ceea ce privește propriul proces de învățare și aplicare în practică a celor învățate. 

Cadrul didactic va alege şi va aplica formele şi metodele adecvate specialității, experienței de lucru, 
capacităților individuale ale elevilor şi care asigură cel mai înalt randament la formarea competențelor 
preconizate și dezvoltarea abilităților practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor în dependență de 
nivelul de cunoștințe şi capacitatea de lucru a fiecăruia.  

Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, dezvoltă la elevi spiritul 
de observare și analiză şi îi deprind să colaboreze şi să coopereze în cadrul echipei. Pentru eficientizarea 
procesului didactic, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp fișe de observație și documentare, probe 
de evaluare şi autoevaluare în baza unor criterii clare de evaluare a activităților practice, precum și să 
pregătească materialele, instrumentarul, echipamentele și spațiul necesar de lucru. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

La finele fiecărei teme practice, elevi întocmesc la necesitate: 

● Fișă de observare (tabel). 

● Fișa vizitei tematice. 

● Agenda de practică completată gradual unde se înregistrează toate lucrările efectuate, conform 
cerințelor și sarcinilor propuse. 

VIII. Cerințe fată de locurile de practică 

Practica de inițiere în specialitate se va desfășura în terenurile agricole, plantațiile multianuale și în 
serele instituției de învățământ. Pentru organizarea vizitelor tematice, instituția va încheia contracte de 
colaborare cu cele mai dotate întreprinderi agricole din zonă. 

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfășura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Terenuri agricole Terenuri accesibile, prelucrate, ale instituției si ale agenților economici 

2. Sere Sere cu posibilităţi de plantare, creştere, irigare a răsadului; cu varietăţi de 
specii de răsad, tehnologii moderne aplicate; echipamente, instrumente 
necesare pentru plantarea, îngrijirea răsadului şi recoltare. 

3. Plantaţii pomicole Plantații care dispun de varietăţi de specii pomicole, forme de conducere, 
agrotehnică aplicată, mijloace de susţinere, protecţie contra condiţiilor 
climaterice nefavorabile etc.  

4. Plantaţii 
legumicole  

teren deschis 

Plantații care dispun de specii variate, unde este respectată agrotehnica, și 
care dispune de instalaţii moderne de irigare prin aspersiune şi picurare. 

5. Parcul de maşini Starea maşinilor agricole bună, gama de maşini agricole aplicate în 
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agricole  

şi tractoare 

pomicultură şi legumicultură, fitotehnie. Tractoare agricole universale de 
diferite puteri. 

6. Depozite Depozite obișnuite şi frigorifice, pentru păstrarea cerealelor, fructelor etc. 
Echipamentul necesar pentru calibrare şi păstrare.  

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

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

resursa 

1. Literatura de specialitate Biblioteca, sala de lectură. 

 

2. Boian, A. Blogul 
www.ipcnvvc.blogspot.md 

http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html 

http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html 

3.   

 

http://www.ipcnvvc.blogspot.md/
http://www.ipcnvvc.blogspot.md/
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html
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