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I. Preliminarii 

Practica  de instruire III: Agrotehnica prezintă partea componentă a procesului didactic şi are 
scopul de a consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice și practice căpătate la studierea 
disciplinei Agrotehnica, folosirea cunoştinţelor în activitatea practică. 
Obiectivele practicii la Agrotehnica sunt: 
-participarea elevilor în procesul de producere  la  lucrarea  solului,  lupta  cu  buruienile,  
examinarea   îmburuienirii  semănăturilor,  plantaţiilor viţei de vie  şi  livezilor; 
-alcătuirea  hărţii  îmburuienirii  şi  elaborarea sistemului măsurilor de combatere  a  buruienilor 
și sistemului lucrării solului în asolamentul stațiunea didactico-experementală,  aprecierea  
calităţii  lucrărilor  de câmp. 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Realizarea practicii la Agrotehnică va dezvolta abilitățile practice la elev, care vor sta la baza 
tuturor stagiilor practicilor de specialitate, tehnologice și ce preced probele de absolvire, care, 
fiind dezvoltate, vor forma competențe profesionale specifice specialistului în cultivarea 
culturilor de câmp. 

Elevii vor identifica speciile de buruiene, gradul de îmburuienire a câmpului, calitatea lucrării 
solului; vor elabora harta îmburuienirii, sistemul lucrării solului și sistemul măsurilor de 
combatere în asolamentul stațiunii didactico-experementale; vor respecta normele de 
securitate şi sănătate în muncă. 

 
III. Competențele profesionale specifice stagiului de practicăla Agrotehnică 

1.Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

2.Familiarizarea cu asolamentul culturilor de câmp a stațiunii didactico-experementale. 
3.Determinarea speciilor de buruiene, a gradului de îmburienire a câmpului. 
4.Aprecierea calității lucrării solului. 
5.Elaborarea hărții îmburuienirii, sistemului lucrării solului și sistemului măsurilor de combatere 
în asolamentul stațiunii didactico-experementale. 

 
IV. Administrarea stagiului de practicăla Agrotehnică 

Codul stagiului 
de practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.03.O.005 Agrotehnica 3 1 30 Septembrie-
noiembrie 

1 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 
Modalitate de 

evaluare 
Durata de 
realizare 

Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 
1. Aprecierea calității lucărilor de bază a solului 

după sistemul agricol convențional și 
conservativ: 

a) Lucrările de bază ale solului: aratul, afânatul, 
cultivarea, dezmireștirea, discuirea, graparea. 

Fișa de 
observație  

Fișa de 
observație 
completată 

12 
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Respectarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă. 

2. Determinarea speciilor de buruiene, gradului 
de îmburuienire în asolamentul culturilor de 
câmp a stațiunii didactico-experementale. 

3. Elaborarea hărții de îmburuienire, sistemului 
de combatere a buruienilor și sistemului de 
lucrarea a solului în stațiunea didactico-
experementală. 

Ierbar 
Harta 
îmburuienirii. 
Planul 
sistemului de 
combatere a 
buruienilor și 
sistemului de 
lucrarea a 
solului în 
stațiunea 
didactico-
experementală 

Ierbar completat: 
20 specii de 
buruiene. 
Harta 
îmburuienirii. 
Planul sistemului 
de de combatere 
a buruienilor și 
sistemului de 
lucrarea a solului 
în stațiunea 
didactico-
experementală, 
argumentat. 

18 

VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică la Agrotehnică va favoriza dobândirea competenţelor individuale specifice 
cum ar fi: folosirea tehnologiilor didactice care să capteze atenţia elevilor şi să le dezvolte 
spiritul de observaţie și analiză, să permită un grad mai mare de independenţă şi oportunităţi 
de a lua anumite decizii în ceea ce priveşte propriul proces de învăţare și aplicare în practică a 
celor învățate. 
Cadrul didactic va alege şi va aplica formele şi metodele adecvate specialităţii, experienţei de 
lucru, capacităților individuale ale elevilor şi care asigură cel mai înalt randament la formarea 
competenţelor preconizate și dezvoltarea abilităților practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor 
în dependenţă de nivelul de cunoştinţe şi capacitatea de lucru a fiecăruia.  
Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, analiza, sinteza 
dezvoltă la elevi spiritul de observaţie și analiză şi îi deprind să coopereze în cadrul echipei. 
Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp fişe 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: 
1.Fișă de observare (tabel). 
2.Ierbar (20 specii de buruiene). 
3.Harta îmburuienirii câmpuriolr asolamentului culturilor de câmp. 
4.Planul sistemului de combatere a buruienilor și sistemului de lucrarea a solului în stațiunea 
didactico-experementală, argumentat. 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica de instruire III Agrotehnica se va desfășura în terenurile agricole, plantațiile 
multianuale ale instituţiei de învăţământ. Iar 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 desfăşura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Terenuri agricole Terenuri, accesibile, prelucrate, proprii şi ale agenţilor economici 

2. Plantaţii 
pomicole 

Varietăţi de specii  pomicole, forme de conducere, agrotehnică 
aplicată. Mijloace de susţinere, protecţie contra condiţiilor climaterice 
nefavorabile etc.  

3. Plantaţii 
legumicole  
teren deschis 

Varietăţi de specii, respectarea agrotehnicii, instalaţii moderne de 
irigare prin aspersiune şi picurare. 

4. Parcul de maşini 
agricole  
şi tractoare 

Starea bună a maşinilor agricole, gama variată de maşini agricole 
aplicate în pomicultură şi legumicultură, fitotehnie. Tractoare agricole 
universale de diferite puteri. 

X. 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.   Bălănuţă Mihăil  ,,Bazele agronomiei’’. Editura 
ARC, 2009 or. Chişlinău, ISBN 9975-61-037-4 

Biblioteca, sala de lectură. 
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I. Preliminarii 

Practica de instruire III: Organizarea teritoriului și bazele geodeziei prezintă partea 
componentă a procesului didactic şi are scopul de a consolida şi aprofunda cunoştinţele 
teoretice și practice căpătate la studierea disciplinii Organizarea teritoriului și bazele 
geodeziei, folosirea cunoştinţelor în activitatea practică. 
Abilitățile obținute pe parcursul stagiului dat vor servi drept bază pentru desfășurarea 
practicilor la disciplinele: Fitotehnie, Horticultură, Îmbunătățiri funciare, practica tehnologică și 
de absolvire. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

 
Practica de instruire III: Organizarea teritoriului şi bazele geodeziei joacă un rol esenţial atât în 
formarea iniţială, cât şi cea continuă a specialistului în domeniul agriculturii. Conţinuturile 
unităţilor de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, 
însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, 
dezvoltarea deprinderilor pentru organizarea folosirii raţionale şi eficace a terenurilor, utilizarea 
corectă a aparatelor geodezice, octrotirea solurilor) al viitorilor specialişti în domeniul formării 
profesionale. 
Desfășurarea stagiului va contribui la formarea competenţei profesionale de identificare a 
amplasamentului, de stabilire a structurii culturilor.Tendinţele şi perspectivele de dezvoltrare 
profesională sunt orientate spre exploatarea eficientă a terenurilor agricole pentru produse 
cerealiere, pomicole şi legumicole. 

Elevii vor identifica amplasamentul și vor stabili structura culturilor; vor respecta normele de 
securitate şi sănătate în muncă. 

 
III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică 

1.Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 
2.Determinarea suprafeței  unui câmp. 
3.Elaborarea schemei unui câmp. 
4.Operarea cu instrumentele  şi aparatele geodezice. 
5.Elaborarea proiectelor de organizare a terenurilor agricole. 

 
IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.03.O.005 Organizarea 
teritoriului şi 

bazele 
geodeziei 

3 1 30 Septembrie-
noiembrie 

1 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 
Modalitate de 

evaluare 
Durata de 
realizare 

Respectarea normelor de securitate și 
sănătate în muncă. 
Operarea cu instrumente și aparate 
geodezice: 
a)Măsurarea distanțelor, unghiurilor. 
b)Determinarea diferenței de nivel. 
c)Determinarea suprafeței câmpului. 
d)Elaborarea schemei câmpului. 

 
 
Schema 
câmpului 

 
Schema câmpului 
elaborată 

6 

Respectarea normelor de securitate și 
sănătate în muncă. 
Organizarea teritoriului. 
a)Familiarizarea cu structura și amplasarea 
terenurilor stațiunii didactico-experimentale 
b)Elaborarea proiectului de organizare a 
teritoriului stațiunii 
c)Proiectare  asolamentelor de câmp, 
antierozional 

Proiect de 
organizare a 
teritoriului 
Proiectul de 
amplasarea a 
asolamentelor 

Proiect de organizare 
a teritoriului realizat 
Proiectul de 
amplasarea a 
asolamentelor 
realizat 
 

24 

VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică la Organizarea teritoriului și bazele geodeziei va favoriza dobândirea 
competenţelor individuale specifice cum ar fi: folosirea tehnologiilor didactice care să capteze 
atenţia elevilor şi să le dezvolte spiritul de observaţie și analiză, să permită un grad mai mare de 
independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii în ceea ce priveşte propriul proces de 
învăţare și aplicare în practică a celor învățate. 
Cadrul didactic va alege şi va aplica formele şi metodele adecvate specialităţii, experienţei de 
lucru, capacităților individuale ale elevilor şi care asigură cel mai înalt randament la formarea 
competenţelor preconizate și dezvoltarea abilităților practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor 
în dependenţă de nivelul de cunoştinţe şi capacitatea de lucru a fiecăruia.  
Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, analiza, sinteza 
dezvoltă la elevi spiritul de observaţie și analiză şi îi deprind să colaboreze în cadrul echipei. 
Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp fişe 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 (schema). 
-Proiect de organizare a teritoriului, 
-Proiectul de amplasarea a asolamentelor de câmp și antierozional. 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica la Organizarea teritoriului și bazele geodeziei se va desfășura în terenurile agricole 
plantațiile multianuale ale instituţiei de învăţământ. Iar 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 desfăşura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Terenuri agricole Terenuri accesibile, prelucrate, proprii şi ale agenţilor economici. 

2. Plantaţii pomicole Varietăţi de specii  pomicole, forme de conducere; Organizarea 
teritoriului și bazele geodeziei aplicată. Mijloace de susţinere, 
protecţie contra condiţiilor climaterice nefavorabile etc.  

3. Plantaţii legumicole  
teren deschis 

Varietăţi de specii, respectarea agrotehnicii, instalaţii moderne de 
irigare prin aspersiune şi picurare. 

4. Laboratorul de 
organizare a 
teritoriului și bazele 
geodeziei 

Instrumente geodezice (teodolitul, nivela, scara, etc) 

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. Bold I., Organizarea  teritoriului, Bucureşti : Ceres, 

1973 . 

3. Botnarenco I., Consolidarea terenurilor agricole, 
Chişinău: Pontos, 2009 

4. Culegere de instrucţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru  
Geodezie, Cartografie  şi  Cadastru, Chişinău 1998 

5. Popa S., Ghidul pentru organizarea teritoriului, 
Bucureşti Ceres 1967 
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