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I. Preliminarii 

Practica la disciplina Agrotehnică și îmbunătățiri funciare este un stagiu de practică de instruire, orientat 
spre aplicarea metodelor agrotehnice în procesul de cultivare a plantelor legumicole și pomicole, precum 
și a tehnologiilor moderne de sporire a fertilității solurilor prin irigare, desecare și măsuri de protecție 
contra eroziunilor.  

Scopul practicii instruire la disciplina Agrotehnica și îmbunătățiri funciare este de a forma competențe 
profesionale generale și specifice de analiză a lucrărilor solului, determinare a calității patului germinativ, 
elaborare a schemelor de irigare, executare a lucrărilor de ameliorare a solului, elaborare a planului de 
măsuri la combaterea buruienilor. De asemenea, practica de instruire contribuie la formarea 
competențelor profesionale de protecție a mediului ambiant. 

Stagiul practicii de instruire la disciplina Agrotehnică și îmbunătățiri funciare este realizat după 
parcurgerea  cursul teoretic Agrotehnică și îmbunătățiri funciare, dar și alte discipline din componenta 
fundamentală: pedologie și agrometeorologie. Pe parcursul practicii, elevii corelează cunoștințele 
obținute cu cele din alte domenii: matematică, fizică, biologie. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Stagiul de practică la Agrotehnică și îmbunătățiri funciare prevede aplicarea cunoștințelor teoretice în 
realizarea activităților practice de prelucrare și îmbunătățire a solului.  

În baza cunoștințelor dobândite, elevii vor executa sarcini practice axate pe lucrările solului, calitatea 
pregătirii patului germinativ, terenul pentru semănare/plantare și întreținere a speciilor, starea de 
îmburuienire pe terenurile legumicole și pomicole, hărțile de îmburuienire, schemele de irigare, lucrările 
de ameliorare.  

Viitorii specialiști vor fi capabili să propună proceduri agrotehnice adecvate pentru anumite culturi; să 
evalueze starea solului și culturilor, să aprecieze rezultatele intervențiilor agrotehnice în termenii stabiliți, 
să propună măsuri de remediere care nu afectează mediul înconjurător; să aplice normele de securitate și 
sănătate în muncă la toate activitățile.  

Activitățile practice vor ajuta viitorii specialiști să formuleze ipoteze, concluzii, să ia decizii, să 
monitorizeze activitățile la locul de muncă, să înregistreze observații cu argumentări concrete, dar și să-și 
asume responsabilități și să coopereze în echipă. 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică de instruire 

1. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă.  
2. Pregătirea patului germinativ, terenului pentru semănare/plantare și întreținere a 

speciilor legumicole și pomicole. 
3. Elaborarea planului de combatere a buruienilor. 
4. Asigurarea cerințelor de rotație a culturilor în teren protejat, asolamentelor în teren 

deschis (câmp) și pepinieră pomicolă. 
5. Asigurarea regimului hidrologic al solului adecvat tipului de cultură. 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Semestr
ul 

Numărul de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Numărul 
de credite 
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funciare 

3 1 30 septembrie - 
decembrie 

1 

 

 

 



4 

 Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități/Sarcini de lucru* Produse de elaborat 
Modalități 

de evaluare 
Ore/ 

Durata de 
realizare 

1. Analizarea lucrărilor solului la culturile 
legumicole și pomicole 

Fișa observație 

 

Prezentare 
fișei de 
observație 

6 

2. Examinarea stării de îmburuienire pe 
terenuri legumicole și pomicole (prin 
metode vizuală și cantitative) 

Fișa observație a 
îmburuienirii 

Prezentare 
fișei de 
observație 

6 

3. Alcătuirea hărții de îmburuienire pentru 
diverse culturi. 

4. Elaborarea unui plan de măsuri de 
combatere a buruienilor 

Harta de îmburuienire Elaborarea 
hărții 

6 

5. Analizarea structurii asolamentelor și 
rotațiilor de culturi legumicole și 
pomicole 

Fișă de observare  

 

Prezentare 
fișei de 
observare 

6 

6. Analizarea sistemelor și metodelor de 
irigare pentru culturi legumicole și 
pomicole 

Tabel Tabel 
completat 

6 

VI. Sugestii metodologice 

Instruirea practică necesită o proiectare riguroasă a activităților de învățare şi folosirea celor mai adecvate 
metode şi mijloace didactice.  

În cadrul stagiului practicii de instruire la Agrotehnică și îmbunătățiri funciare vor fi utilizate așa metode 
ca: investigația, exercițiul, problematizarea. Sarcinile și activitățile de lucru vor fi selectate în conformitate 
cu competențele specifice stagiului de practică și vor fi axate pe calitatea pregătirii patului germinativ, 
terenul pentru semănare/plantare și întreținere a speciilor, starea de îmburuienire pe terenurile 
legumicole și pomicole, hărțile de îmburuienire, schemele de irigare, lucrările de ameliorare. Elevii, vor 
realiza sarcinile practice în mod individual și în grup. 

Elevul va completa agenda personală, care va avea o structură bine determinată. Aceasta va permite 
elevului să înregistreze zilnic activitățile efectuate, să expună opiniile proprii, să argumenteze propunerile 
şi deciziile.  

Competența de Aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă va fi formată în cadrul fiecărei 
activități/sarcini de lucru.  

Pentru eficientizarea desfășurării stagiului de practică, cadrul didactic își va proiecta din timp activitatea 
didactică prin elaborarea de fișe de observare, tabele, hărți. 

VII. Sugestii de evaluare  

Evaluarea sarcinilor pe parcursul stagiului practicii de instruire va evidenția măsura în care au fost formate 
abilitățile și competențele elevului. Accentul va fi pus pe capacitatea aplicării cunoștințelor și abilităților în 
practică.  

Evaluarea se va realiza sistematic prin diverse metode și tehnici: observarea sistematică a elevului, 
autoevaluare, evaluarea fișelor de observare. Instrumentele de evaluare vor fi elaborate în corelare cu 
criteriile de performanță. 

În timpul practicii elevii execută diverse lucrări, evaluează rezultatele proprii și ale membrilor din echipă.  
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La finele desfășurării practicii elevii vor prezenta un portofoliu care va conține fișe de observare 
completate, tabele și hărți, agenda practicii completată, conform cerințelor și sarcinilor.  

VIII. Cerințe faţă de locurile de practică 

Practica se va desfășura pe terenurile agricole, în plantațiile multianuale, serele instituției de învățământ.   

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Terenuri agricole Terenuri accesibile, prelucrate, proprii instituției. 

2. Sere Cu posibilități de studiere a solului, stării de îmburuienire, cu sisteme de irigare a 
plantelor, tehnologii moderne aplicate.  

3. Plantații pomicole Cu varietăți de specii pomicole, lucrări agrotehnice aplicate, mijloace de susținere 
și de protecție contra condițiilor climaterice nefavorabile.  

4. Plantații 
legumicole teren 
deschis 

Cu varietăți de specii, lucrări agrotehnice aplicate, instalații moderne de irigare 
prin brazde, aspersiune şi picurare. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 

procurată resursa 

1. Sidorov M., Vanicovici G., Coltun V., Boincean B. Agrotehnică. Bălţi, 2006. Bibliotecă, sala de 
lectură 

2 Lupaşcu M. Agricultura ecologică şi producerea furajerelor în Republica  
Moldova. Chişinău. Ştiinţa, 1998. 

Bibliotecă, sala de 
lectură 

3 Neamţu T. Ecologie, eroziune şi agrotehnica antierozională. Editura ,,Cereş”. 
Bucureşti, 1996. 

Bibliotecă, sala de 
lectură 

4 Coşuleanu G. Exploatarea sistemelor de hidroameliorație. Chişinău, 1992. Bibliotecă, sala de 
lectură 

5 Moraru G. Bălţatu I. Îmbunătățiri funciare (Irigații), îndrumător de proiect şi lecții 
practice. Chişinău, 1996. 

Bibliotecă, sala de 
lectură 

8 Sălărescu M. Drenaje. Chişinău, 1992. Bibliotecă, sala de 
lectură 
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