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 I.  Preliminarii  

  

Curriculumul stagiului de practică Practica de inițiere în specialitate:  Tehnologii în fitotehnie şi 

Tehnologii în zootehnie, specialitatea 41610 „Achiziţii publice”, planul de învăţământ ediţia 2016, 

se încadrează în aria stagiilor de practică şi se studiază în semestrul II, în volum de 120 de ore.   

Drept bază pentru organizarea practicii servesc terenurile agricole ale colegiului , precum şi clinica 

veterinară a colegiului.  

Scopul practicii de instruire Practica de inițiere în specialitate: Tehnologii în fitotehnie şi  

Tehnologii în zootehnie este consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi familiarizarea 

cu particularităţile morfologice ale plantelor, tehnologiile de cultivare ale plantelor,  familiarizarea 

nutreţurilor întrebuinţate în alimentaţia animalelor domestice, tehnologiile moderne de creştere şi 

exploatarea a animalelor domestice şi aprecierea productivităţii lor.  

Curriculumul este structurat pe teme, corelate cu biologia, matematica, geografia.  

Practica va fi organizată în aşa fel ca elevii să poată studia domeniile de cultivare ale plantelor 

agricole din Republica Moldova şi  tehnologii avansate de ameliorare, nutriţie,  creştere şi 

exploatarea animalelor domestice.  

Dirijarea instructiv-metodică a practicii se realizează de către cadrele  didactice ale catedrei de 

profil.   

În fiecare zi de practică elevii vor fi familiarizaţi cu sarcina de lucru şi instruiţi în domeniul 

securităţii muncii conform instrucţiunii respective.   

Este binevenită utilizarea bazei materiale a colegiului, clinica veterinară, laboratorul, care 

constituie un aport foarte important pentru realizarea obiectivelor practicii de instruire.  

Pe parcursul practicii profesorul urmăreşte lucrul de sine stătător al elevilor, face obiecţiile 

necesare, rezolvă situaţiile de caz.  

La finele zilei de lucru profesorul realizează instructajul final, menţionând şi apreciind activitatea 

elevilor, organizând aducerea în ordine a locului de lucru. Se va anunţa tema şi obiectivele de lucru 

pentru ziua următoare a practicii.  

  

 II.  Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională  

Standardele de pregătire profesională pentru calificările din domeniul achiziţiilor au ca obiectiv 

principal promovarea unei forţe de muncă calificate, bine pregătite şi adaptabile la piaţa muncii. 

În rezultatul Practicii de inițiere în specialitate: Tehnologii în fitotehnie şi Tehnologii în zootehnie 

elevii vor însuşi un şir de competenţe specifice, care să le permită înţelegerea principiilor, care stau 

la baza desfăşurării proceselor tehnologice.  

Practica de inițiere în specialitate: Tehnologii în fitotehnie şi Tehnologii în zootehnie se centrează 

pe dezvoltarea abilităţilor profesionale necesare specialiştilor sectorului agrar. Această disciplină 

familiarizează viitorii specialişti a sectorului agrar cu noţiunile agronomice de bază. 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 
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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 ași elabora strategii proprii de proiectare și organizare a 

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

sectorului agrar.  

 În timpul desfăşurării practicii de inițiere în specialitate, elevii vor dobândi cunoştinţe şi practici 

necesare desfăşurării activităţilor curente, vor îmbunătăţi capacităţile existente, astfel contribuid la 

dezvoltarea profesională.   

  

 III.  Competenţe profesionale specifice stagiului de practică:  

  

1. Calcularea  normelor de semănat, densitatea medie a plantelor, dozele de îngrăşăminte.  

2. Organizarea  proceselor tehnologice în fitotehnie și zootehnie.  

3. Aprecierea calităţii seminţelor şi a proceselor tehnologice, a calităţii pregătirii solului 

pentru semănat.  

4. Aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor domestice.  

5. Aplicarea selecţiei la creşterea animalelor domestice.  

6. Alcătuirea raţiei de nutriţie animalelor domestice.   

7. Aprecierea productivităţii animalelor domestice.  

  

 IV.  Administrarea stagiului de practică  

Semestrul  Numărul de 

săptămâni  

Numărul de ore  Perioada  Numărul de 

credite  

II  4  120  aprilie-mai  4  

  

  

 V.  Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică  

Activităţi / Sarcini de lucru  

  

Produse de 

elaborat   

Modalităţi 

de evaluare  

Durata 

de  

realizare  

Tehnologii în fitotehnie   

A1    Particularităţile morfologice generale 

ale culturilor cereale.  

S1: Determinarea culturilor  cereale 

după infloriscenţă, fruct, frunze. S2: 

Studierea structurii bobului.  

S3: Studierea rădăcinelor embrionare şi 

adventive.  

S4: Studierea fazelor creşterii şi dezvoltării 

cerealelor păioase şi etapele organogenezei.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  

 



7  

  

A2    Determinarea stării  semănăturilor 

culturilor de toamnă după iernare.   

S1:Aprecierea vizuală a stării culturilor de 

toamnă.  

 S2: Determinarea stării culturilor de toamnă 

după metoda de măsurare.  

S3: Planificarea măsurilor tehnologice pentru 

îngrijirea culturilor de toamnă.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  

A3   Sortarea seminţelor.   

S1: Determinarea stării boabelor înainte 

de sortare (puritatea, traumarea, 

umiditatea). S2: Determinarea calităţii 

lucrărilor de sortare. S3: Determinarea 

clasului de seminţe. S4: Planificarea 

măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii 

semințelor.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  

A4    Semănatul soiei.  

S1:Calcularea normei numerice şi 

gravimetrice de semănat.   

S2:Calcularea normei de seminţe pentru sola 

concretă.   

S3:Organizarea procesului de lucru.  

S4:Efectuarea controlului calităţii lucrului la 

semănat.  

   

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

    

  

6  

A5:   Semănatul sfeclei de zahăr.  

S1: Calcularea normei numerice de semănat.  

S2: Calcularea normei de seminţe pentru sola 

concretă.   

S3: Organizarea procesului de lucru.   

S4: Efectuarea controlului calităţii lucrului la 

semănat.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Rezolvarea 

studiului de 

caz  

  

6  

A6:   Semănatul porumbului.  

S1: Calcularea normei numerice de semănat.  

S2: Calcularea normei de seminţe pentru sola 

concretă.   

S3: Organizarea procesului de lucru.   

S4: Efectuarea controlului calităţii lucrului la 

semănat.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

    

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  



8  

  

A7:   Semănatul florii-soarelui.  

S1: Calcularea normei numerice de semănat.  

S2: Calcularea normei de seminţe pentru sola 

concretă.   

S3: Organizarea procesului de lucru.   

S4: Efectuarea  controlului calităţii lucrului la 

semănat.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  

 

A8:   Sortarea şi plantarea cartofului 

S1:Determinarea calităţii cartofilor după 

sortare.  

S2:Calcularea necesităţii în tuberculi pentru 

sola concretă.  

S3:Organizarea procesului de lucru.  

S4: Efectuarea controlului calităţii lucrului la 

semănat.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

6  

A9:   Formarea desimii plantelor culturilor 

de câmp.  

S1: Determinarea densităţii plantelor.   

S2: Analiza stării semănăturilor. S3: 

Elaborarea  sistemului de măsuri 

tehnologice pentru îngrijirea culturilor 

de câmp reeşind din starea reală a 

solelor.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

  

6  

A10:   Cultivaţia intervalelor între rânduri 

a culturilor prăşitoare.  

S1: Determinarea stării câmpului înainte de 

cultivarea între rînduri .   

S2: Organizarea procesului de lucru.  

S3: Aprecierea calităţii lucrului.    

  

Portofoliu  

  

Rezumat scris în 

baza rezultatelor 

obţinute.  

  

Prezentarea 

portofoliilor  

  

  

  

6  

Tehnologii în zootehnie  

A1:   Analiza nutreţurilor întrebuinţate 

în alimentaţia animalelor domestice . S1 

Descrierea nutreţurilor întrebuinţate în 

alimentaţia animalelor domestice.  

S2 Prepararea nutreţurilor întrebuinţate în 

alimentaţia animalelor domestice.  

S3 Analiza normelor de nutriţie a diferitor 

specii de animale domestice.  

S4 Analiza calităţii nutreţurilor la nutriţia 

animalelor domestice.  

S5 Excursii la baza furajeră la gospodăria 

didactică.    

  

Portofoliu   

  

Portofoliu   

Rezumat scris în 

rezultatul preparării 

nutreţurilor  

Tabel  

  

Rezumat scris 

Rezumat scris în 

baza excursiei.  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  
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A2:   Aplicarea tehnologiilor de creştere a 

bovinelor.  

S1 Descrierea raselor de bovine.  

S2 Aplicarea selecţiei la creşterea bovinelor.  

S3 Efectuarea bonitării bovinelor. S4 

Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a bovinelor.  

S5 Alcătuirea raţiei de nutriţie pentru bovine.  

S6 Excursii la ferma de creştere a bovinelor.  

  

Portofoliu 

Rezumat scris  în 

rezultatul  

aprecierii. 

Rezultatul bonitării 

bovinelor.  

Prezentarea raţiei. 

Rezumat scris în 

baza excursiei.  

  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  

 

A3 Aprecierea productivităţii bovinelor. S1 

Aprecierea productivităţii de lapte a 

bovinelor.  

S2 Descrierea principalelor operaţii primare de 

prelucrare a laptelui în gospodărie:  

recepţionarea şi evidenţa, curăţirea, păstrarea 

şi transportarea laptelui.  

S3 Aprecierea organoleptică a laptelui de 

bovine.  

S4 Aprecierea fizico-chimică a laptelui de 

bovine.  

S5 Excursii la uzina de prelucrare a laptelui.  

  

Portofoliu   

  

Rezumat scris. 

Rezultatele 

aprecierii. 

Rezultatele 

aprecierii.  

  

Rezumat scris în 

baza excursiei.  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  

A4 Aprecierea tehnologiei de creştere a 

porcinelor.  

S1 Descrierea raselor de porcine.  

S2 Aplicarea selecţiei la creşterea porcinelor.  

S3 Efectuarea bonitării porcinelor. S4 

Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a porcinelor.  

S5 Alcătuirea raţiei de nutriţie pentru porcine.  

S6 Excursii la ferma de creştere a porcinelor.  

  

Portofoliu Rezumat 

scris. Rezultatele 

bonitării.  

Rezumat scris. 

Prezentarea raţiei. 

Rezumat scris în 

baza excursiei.  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  

A5 Aprecierea tehnologiilor de creştere a 

ovinelor şi caprinelor.  

S1 Descrierea raselor de ovine şi caprine 

crescute în Republica Moldova. S2 

Aplicarea selecţiei în direcţia 

productivităţii de lapte şi producţia de 

pielicele.  

S3 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a ovinelor şi caprinelor.  

S4 Alcătuirea raţiei de nutriţie a ovinelor şi 

caprinelor.  

  

Portofoliu   

  

Rezumat scris. 

Scheme de 

ameliorare.  

  

Rezumat  

  

Prezentarea raţiei.  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

6  
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A6. Aprecierea productivităţii ovinelor şi 

caprinelor.  

S1 Aprecierea productivităţii de lapte a 

ovinelor şi caprinelor.  

S2 Aprecierea organoleptică a laptelui de oaie 

şi capră.  

S3 Analiza fizico-chimică a laptelui de ovină 

şi caprină.  

S4 Descrierea formelor de buclaj a pielicelelor 

de ovină.  

S5 Aprecierea calităţii lânii de ovină.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat în scris. 

Rezumat în scris.  

  

Prezentarea 

rezultatelor.  

Rezumat în scris.  

  

Rezumat în scris.  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  

A7 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a cabalinelor.  

  

Portofoliu  

  

  

  

  

S1 Descrierea raselor de cabaline crescute în 

republica Moldova.  

S2 Aplicarea selecţiei la ameliorarea 

cabalinelor.  

S3 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a cabalinelor.  

S4 Alcătuirea  raţiei de nutriţie a cabalinelor.  

S5 Excursii la ferma de cabaline.  

  

Rezumat în scris. 

Schema de 

ameliorare.  

Rezumat în scris.  

Prezentarea raţiei. 

Rezumat în scris în 

baza excursii.  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

6  

A8 Aplicarea tehnologiei de incubare a 

ouălor de păsări domestice.  

S1 Recoltarea ouălor pentru incubaţia 

artificială.  

S2 Analiza calităţii ouălor pentru incubaţie. S3 

Asigurarea procesului de incubaţie a ouălor 

de păsări.  

S4  Descrierea organelor de lucru a 

incubatorului.  

S5 Respectarea regulilor de siguritate în 

timpul lucrului cu incubatoarelor.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat în scris. 

Rezumat în scris.  

  

Rezumat în scris.  

  

Rezumat în scris.  

  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

  

6  

A9 Aplicarea tehnologiilor de creştere 

şi exploatare a păsărilor domestice. S1 

Descrierea raselor a diferitor specii de 

păsări domestice.  

S2 Aplicarea selecţiei la ameliorarea păsărilor 

domestice.  

S3 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a păsărilor domestice.  

  

Portofoliu  

  

Rezumat în scris.  

  

Schema de 

ameliorare.  

Rezumat în scris.  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

6  
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A10 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a iepurilor de casă şi nutri.  

S1 Descrierea raselor de iepuri de casă şi 

nutri.  

S2 Aplicarea selecţiei la ameliorarea iepurilor 

de casă şi nutri.  

S3 Confecţionarea cuştilor pentru întreţinerea 

iepurilor de casă şi nutri.  

S4 Aplicarea tehnologiilor de creştere şi 

exploatare a iepurilor de casă şi nutri. S5 

Alcătuirea raţiei de nutriţie a iepurilor de 

casă şi nutri.  

  

Portofoliu  

Rezumat în scris.  

  

Schema de 

ameliorare.  

  

Schema cuştilor.  

  

Rezumat înscris.  

  

Prezentarea raţiei.  

  

  

Prezentarea 

rezultatelor  

şi  analiză.  

  

  

6  

Total practica de instruire:      120  

  

  

  

  

  

 VI.  Sugestii metodologice  

Pentru o formare corectă a gândirii logico-creative a elevilor ce le va ajuta la asimilarea cu uşurinţă 

a cunoştinţelor, profesorul va utiliza ca metode de predare – conversaţia euristică, explicaţia, 

descrierea, observaţia, demonstraţia,  problematizarea, asaltul de idei, studiul de caz, 

cercetarea/înscrierea documentelor, care săî permită o înţelegere cât mai exactă a noţiunilor şi 

conexiunea informaţiei noi cu informaţia acumulată anterior.  

Totodată elevilor li se va propune de a lucra individual şi în echipă, de a analiza, aprecia şi a elabora 

concluzii avînd la bază rezultatele practice cerelându-se cu informaţia teoretică.  

  

 VII.  Sugestii  de evaluare a stagiului de practică  

  

Obiectivul major al evaluării abilităţilor practice formate şi consolidate în timpul Practicii de 

inițiere în specialitate  la Tehnologii în fitotehnie  este măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute 

în coraport cu competenţele proiectate. Evaluarea este la fel de importantă  ca şi predarea-

învăţarea.  

Evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice se realizează prin verificarea zilnică a activităţii 

elevilor ceea ce permite obţinerea informaţiilor deosebit de importante privind realizarea 

obiectivelor preconizate.  

Pe parcursul Practicii de inițiere în specialitate evaluarea deprinderilor practice a elevilor se 

efectuează prin chestionare orală, scrisă, întrebări problematizate, discuţii, testare, prezentarea 

portofoliilor.  

Pe parcursul Practicii de inițiere în specialitate elevii întocmesc zilnicul practicii în care se fac 

însemnări după următoarea schemă: data, locul de lucru, tema, conţinutul lucrării efectuate, 

priceperile şi deprinderile obţinute pe parcursul practicii, concluzii şi propuneri.  
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Evaluarea poartă un caracter continuu şi presupune aplicarea diferitor forme şi metode:  

- Evaluare frontală;  

- Demonstrare practică; -  Apărarea dărilor de seamă.  

 Nota finală la practică constituie media notelor de la aprecierea zilnică şi susţinerea caietului de 

lucru.  

  

VIII. Cerinţele faţă de locurile de practică 

Stagiul de practică  se va desfăşura în incinta colegiului la clinica veterinară şi pe 

câmpurile colegiului.  

  

  

  

  

  

IX. Resursele didactice recomandate elevilor  

Nr. 

d/o  

Denumirea resursei  Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procurat 

ă resursa  

1  Metodologia privind determinarea purităţii varietale a 

seminţelor de soi şi material săditor  

  

Sursa electronică. Adresa:  

http://istis.ro/image/data/downl 

oad/publicatii/Postcontrol.pdf 

http://old.madr.ro/pages/arhiva 

-legislativa/ordin-59-din-

16martie-2011.pdf  

2  Орманджи  К.  Правила производства 

механизированных работ под пропашные 

культуры.  Москва: 1988.  

Sursa electronică. Adresa:  

http://www.libex.ru/detail/book 

293888.html  

3  Onise T.   Agrotehnica.  Iaşi: 202.  

  

Sursa electronică. Adresa:  

http://media1.wgz.ro/files/medi 

a1:4b595f9b3f202.pdf.upl/Agr 

otehnica.pdf  

4  Майсурян  Н.  Практикум по растениеводству. 

Москва: 1970.  

Sursa electronică. Adresa:  
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