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I. Preliminarii 

Prezentele curricula reglementează și descriu procesul de desfășurare a stagiilor de practică de 
specialitate, orientate spre aplicarea achizițiilor teoretice și practice, dobândite în cadrul modulelor de 
specialitate pentru componenta Pomicultură, precum și în cadrul altor unități de curs. 

Scopul stagiilor de practică de specialitate este de a asigura continuitatea şi interdisciplinaritatea 
cunoștințelor teoretice şi abilităților practice, și respectiv, de a dezvolta și consolida competențele 
profesionale generale și specifice, formate în cadrul modulelor de instruire pentru componenta 
Pomicultură. 

Stagiile de Practică de specialitate la Pomicultură asigură consolidarea, dar și aprofundarea, 
cunoștințelor profesionale despre morfologia pomilor și sortimentul de soiuri la speciile pomicole prin 
efectuarea lucrărilor agricole sezoniere, desfășurate preponderent în cadrul instituții de învățământ și 
pe terenurilor didactice.  

Elevii vor participa în procesul de organizare a producerii materialului săditor, lucrărilor de înființare și 
întreținere a livezilor, celor de recoltare, păstrare și condiționare a fructelor. La fel, elevii vor fi instruiți 
să respecte regulile de securitate și sănătate în muncă în procesul de realizare a lucrărilor și sarcinilor 
propuse.  

Stagiile practice reprezintă o continuitate a modulelor de instruire la componenta Pomicultură, prin 
urmare vor fi realizate după parcurgerea modulelor respective, dar și în perioada potrivită pentru 
formarea competențelor profesionale specifice, necesare pentru executarea lucrărilor sezoniere.  

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Stagiile de practică de specialitate la componenta Pomicultură asigură viitorului agronom de calificare 
medie sau tehnician horticultor competențe profesionale generale și specifice necesare pentru 
înființarea și întreținerea unor culturi pomicole valoroase pentru economia țării.  

Stagiile de Practică de specialitate la componenta Pomicultură reprezintă etape fundamentale în 
formarea viitorilor agronomi, fermieri, tehnicieni şi specialiști în horticultură prin faptul că competențele 
profesionale, achiziționate în procesul de studii, sunt aplicate în realizarea activităților concrete în cadrul 
companiilor/gospodăriilor agricole.  

În contextul schimbărilor tehnologice destul de rapide, oricare specialist, fie fermier, tehnician 
horticultor sau agronom, are nevoie de competențe de aplicare a tehnologiilor moderne de cultivare a 
culturilor pomicole și de utilizare a materialelor și echipamentelor noi pentru a fi competent și 
competitiv pe piața muncii.  

Conținuturile tematice ale activităților și sarcinilor de lucru propuse în cadrul stagiilor de practică de 
specialitate corespund cu atribuțiile și sarcinile de lucru formulate în Calificarea Profesională și Profilul 
Ocupațional. 

III. Competențele profesionale specifice stagiilor de practică de specialitate la Pomicultură: 

Conform calificării profesionale, agronomul – specialist în Legumicultură și pomicultură, trebuie să 
dețină următoarele competențe profesionale specifice domeniului pomicultură: 

1. Analizarea mediului agricol  
2. Stabilirea sortimentului pomicol. 
3. Stabilirea tipului, necesarului de materii prime și material semincer/săditor. 
4. Organizarea procesului tehnologic de producere a materialului săditor pomicol în pepiniera 

pomicolă. 
5. Înființarea plantației pomicole. 
6. Întreținerea plantației pomicole. 
7. Organizarea și monitorizarea procesul de recoltare. 
8. Monitorizarea procesul de ambalare și depozitare a fructelor. 
9. Asigurarea calității serviciilor. 
10. Autoevaluarea activității. 
11. Respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă. 
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V. Administrarea stagiului practicii de instruire la Pomicultură 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea stagiului 
de practică 

Semes
trul 

Nr de 
săptămâni 

Nr de 
ore 

Perioada 
Nr de 

credite 

S.03.O.041 Pomicultură generală 3 1 30 septembrie-noiembrie 1 

S.04.O.043 Producerea 
materialului săditor 

4 1 30 martie-mai 1 

S.05.O.045 Înființarea plantației 
pomicole 

5 1 30 septembrie-noiembrie 1 

S.06.O.046 Întreținerea 
plantației pomicole 

6 1 30 februarie-mai 1 

S.07.O.047 Recoltarea fructelor 7 2 60 septembrie-noiembrie 2 

S.08.O.049 Păstrarea fructelor 8 1 30 februarie-aprilie 1 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului practicii de instruire pe module la Pomicultură 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 
Modalitate de 

evaluare 
Ore 

S.03.O.041 - Practica de specialitate I: Pomicultură generală 

(Modulul I Pomicultură generală) 

1. Descrierea particularităților morfologice ale pomilor. 

a) Analizează coroana pomului, șarpantele de toate 
ordinele, trunchiul, axul central și săgeata, 

b) Specifică elementele componente ale plantei în 
condiții de câmp. 

Fișă de 
observație. 

  

Prezentarea 
fișei de 
observație 
completată  

6 

2. Determinarea perioadelor de vârstă la pomii fructiferi 
din diferite sectoare ale livezii. 

a) Specifică perioadele de vârstă ale pomilor 
fructiferi. 

b) Specifică perioadele de vegetație ale pomilor 
fructiferi. 

Fișa de 
observație 

 

Prezentarea 
fișei de 
observație 
completată. 

6 

3. Descrierea soiurilor la speciile sămânțoase. 

a) caracterizează soiurile la măr, păr și gutui după: 

- vigoarea și forma coroanei, 
- culoarea și forma frunzelor, 
- culoarea, forma, suprafața, starea pulpei, 
- gustul și aroma fructului. 

Fișa de 
observare. 

 

Prezentarea 
fișei de 
observație 
completată. 

 

 

6 
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4. Descrierea soiurilor la speciile sâmburoase. 

a) caracterizează soiurile de prun, cais, piersic vișin, cireș 
după:  

- vigoarea pomului și forma coroanei, 
- culoarea și forma frunzei, 
- culoarea, forma, suprafața, starea pulpei, 
- gustul și aroma fructului. 

Fișa de 
observare. 

 

Prezentarea 
fișei de 
observație 
completată. 

 

 

12 

S.04.O.043 - Practica de specialitate II: Producerea materialului săditor pomicol 

(Modulul II Producerea materialului săditor pomicol) 

1. Producerea portaltoaielor vegetativi și din semințe în 
pepiniera pomicolă. 

a) Participă la executarea lucrărilor agrotehnice de 
înființare a plantației-mamă de portaltoi vegetativi. 

b) Plantează marcote orizontal şi vertical. 
c) Înființează școala de puieți. 
d) Pregătește solul și semințele înainte de semănat, 

execută stratificarea semințelor la plantele 
pomicole, seamănă și verifică calitatea 
semănatului. 

e) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite/ 
calitatea 
îndeplinirii 
acestora 

 

6 

2. Înființarea câmpului I în pepiniera pomicolă. 

a) Participă la pregătirea și plantarea puieților și 
marcotelor în câmpul I. 

b) Verifică calitatea plantării. 
c) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului  
lucrărilor 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii 
acestora 

6 

 3. Altoirea pomilor fructiferi. 

a) Pregătește portaltoi și altoii înainte de oculare.  
b) Execută altoirea (oculare) leagă pomii altoiți.  
c) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

12 

4. Îngrijirea în câmpul I și II a pepinierei pomicole. 

a) Participă la îndeplinirea lucrărilor de îngrijire a 
plantelor în școala de puieți și în secția de formare. 

b) Verifică prinderea altoiului și determină procentul  
de prindere la pomii altoiți. 

c) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă. 

Raport Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

6 

S.05.O.045 - Practica de specialitate III: Înființarea plantațiilor pomicole 

(Modulul III Înființarea plantațiilor pomicole) 

1. Scoaterea şi sortarea pomilor din pepiniera pomicolă. Raport Prezentarea 6 
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a) Participă la executarea lucrărilor de scoatere și 
sortare a pomilor, conform standardului de 
calitate.  

b) Leagă pomii în mănunchiuri și etichetează. 
c) Pune pomii altoiți la păstrare sau îi transportă la 

plantare în câmp. 
d) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

raportului 
lucrărilor 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

 

2. Pichetarea terenului pentru livadă. 

a) Participă la pichetajul în cadrul tarlalei cu ajutorul 
sârmei gradate. 

b) Determină densitatea plantelor, stabilește 
distanțele între rânduri şi pe rând. 

c) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

6 

3. Plantarea pomilor în livadă 

a) Participă la pregătirea terenului şi pomilor înainte 
de plantare, plantează pomi. 

b) Verifică calitatea plantării pomilor. 
c) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

6 

4. Tăierea și formarea coroanei pomilor tineri la speciile 
sămânțoase. 

a) Respectă principiile, regulile și tehnica tăierii de 
formare a coroanei la pomii fructiferi. 

b) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă.  

Formarea 
abilităților prin 
participarea la 
tăierea și 
formarea 
coroanei 
pomilor  

Prezentarea 
raportului 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

6 

5. Tăierea și formarea coroanei pomilor tineri la speciile 
sâmburoși.  

a) Respectă principiile, regulile şi tehnica tăierii de 
formare a coroanei la pomii fructiferi. 

b) Participă la executarea tăierii și formării coroanelor 
la diferite specii de pomi. 

c) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
îndeplinite/cali
tatea 
îndeplinirii  
acestora 

 

6 

S.06.O.046 - Practica de specialitate IV: Înființarea livezilor 

(Modulul IV Întreținerea plantațiilor pomicole) 

1. Îngrijirea pomilor în livadă. 

a) Participă la executarea: 
- desfășurării tulpinilor la pomii tineri  
- văruitului tulpinilor contra arsurilor de primăvara-

vară. 
b) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite 

6 
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2. Determinarea stării mugurilor generativi după iernat. 

a) Verifică starea mugurilor generativi după iernat. 
b) Determină procentul de muguri generativi vii 

pentru aprecierea gradului de înflorire. 

Agenda de 
practică 
completată 
tabelar 

Prezentarea 
agendei/argum
entare 

6 

3. Îngrijirea plantațiilor de livadă în perioadele de  
primăvară-vară. 

a) Participă la executarea lucrărilor de prelucrare a 
solului între rânduri şi pe rând. 

b) Urmărește lucrările de irigare, combatere a 
dăunătorilor și bolilor în livadă și verifică calitatea 
îndeplinirii acestora. 

c) Respectă normele de securitate și sănătate în 
muncă. 

Raport 

 

Prezentarea 
raportului 
lucrărilor 
îndeplinite 

12 

4. Operațiile în verde la pomii fructiferi. Tăierea în verde. 

a) Analizează starea pomilor. 
b) Participă la înlăturarea lăstarilor lacomi și 

concurenți. 
c) Formează coroane la pomi tineri. 
d) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

fișă de analiză Prezentarea 
fișei 
completate/cal
itatea 
îndeplinirii  
lucrărilor 

6 

S.07.O.047 – Practica de specialitate V: Recoltarea fructelor 

(Modulul V. Recoltarea și păstrarea fructelor) 

1. Determinarea preliminară a recoltei. 

a) determină producția de fructe la diferite soiuri de 
prun din livadă. 

b) determină producția de fructe la diferite soiuri de 
măr. 

Fișă de calcul. Prezentarea 
fișei de calcul 
completate 
argumentată 

12 

2. Recoltarea sâmburoaselor. 

a) stabilește faza de coacere la speciile sâmburoase. 
b) participă la recoltarea sâmburoaselor.  
c) respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport Prezentarea 
raportului  
lucrărilor și 
calitatea 
îndeplinirii lor 

12 

3. Recoltarea sămânțoaselor (merelor). 

a) Determină gradul de maturitate a fructelor de măr 
b) Participă la recoltarea merelor. 
c) Respectă normele de securitate și sănătate în 

muncă. 

Raport Prezentarea 
raportului 
lucrărilor  și 
calitatea 
îndeplinirii lor 

12 

4. Sortarea și ambalarea prunelor. 

a) Participă la sortarea prunelor după: dimensiuni, 
formă, culoare și gradul de vătămare, conform 
standardelor de calitate.  

b) Participă la ambalarea fructelor după categorii. 

Raport Prezentarea 
raportului 
lucrărilor și 
calitatea 
îndeplinirii lor 

12 
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5. Sortarea și ambalarea merelor. 

a) Participă la sortarea merelor după: dimensiuni, 
culoare, gradul de vătămare, conform standardului 
de calitate.  

b) Participă la ambalarea fructelor după categorii. 

Raport Prezentarea 
raportului 
lucrărilor și 
calitatea 
îndeplinirii lor 

12 

S.08.O.049 - Practica de specialitate VI: Păstrarea fructelor 

(Modulul V. Recoltarea și păstrarea fructelor) 

6. Pregătirea depozitelor și ambalajului pentru păstrarea 
producției pomicole. 

a) Apreciază starea de pregătire a depozitelor 
staționare și a frigiderelor către sezonul de recepție 
a producției horticole. 

b) Verifică starea ambalajului, repară și dezinfectează 
ambalajul.  

c) Verifică starea aparatajului instalat în depozite și 
funcționarea acestuia. 

d) Controlează starea sanitară în depozitele de 
păstrare. 

Fișă de 
observare/ 
evaluare. 

 

Prezentarea 
fișei 
completată și 
argumentată. 

12 

7. Depozitarea fructelor. 

a) Apreciază calitatea producției de recepție conform 
standardelor în vigoare. 

b) Participă la pregătirea/presortarea fructelor înainte 
de păstrare. 

c) Participă la introducerea fructelor în celule. 

Fișă de 
observare. 

Prezentarea 
fișei 
completată și 
argumentată 

6 

8. Determinarea regimului de păstrare a fructelor. 

a) Verifică respectarea regimurilor și tehnologiei de 
păstrare a fructelor. 

b) Analizează microflora. 
c) Controlează producția în depozite. 
d) Determină bolile și dăunătorii la păstrare. 
e) Face cunoștință cu starea documentației de 

evidență și control la producția pomicolă. 

Fișă de control Prezentarea 
fișei de control 
completată și 
argumentată. 

12 

 

VI. Sugestii metodologice  

Pentru formarea competențelor profesionale în cadrul stagiilor de practică de specialitate la 
componenta Pomicultură, este necesară implicarea responsabilă atât a profesorului, cât și a elevului.  

Este recomandată organizarea activităților practice de învățare în așa mod încât acestea să permită 
elevilor un grad mai mare de independență în realizarea sarcinilor, dar și oportunități de a lua anumite 
decizii în ceea ce privește propriul proces de învățare.  

Stagiul prevede activități și sarcini de lucru cum ar fi: modelarea, desfășurarea și monitorizarea 
proceselor de cultivare a culturilor pomicole, de analiză a situațiilor reale și de propunere a unor soluții 
concrete.  

În cadrul stagiilor practicii de specialitate vor fi utilizate acele tehnologii didactice care asigură un 
randament înalt în formarea competențelor profesionale conform calificării. Activitățile de învățare vor 
fi axate pe observare, descoperire, problematizare. 

Elevii vor desfășura activități individuale și de grup, care sunt în conformitate cu unitățile de competență 
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și conținuturile curricula modulare la componenta Pomicultura. Totodată, cadrul didactic va alege și 
aplica forme și metode învățare adecvate experienței de lucru și capacităților individuale ale elevilor. 

Profesorul va proiecta și elabora în prealabil fișe de observație, fișe de calcul, structura raportului și 
agendei de practică, care să conțină criterii clare de evaluare. Pregătirea materialelor, instrumentelor, 
echipamentelor, precum şi a spațiului de lucru, se va realiza în conformitate cu nomenclatorul 
laboratorului și cerințelor de securitate și sănătate și în muncă. 

VII. Sugestii de evaluare  

Evaluarea rezultatelor stagiilor de practică de specialitate permite determinarea gradului de formare a 
sistemului de priceperi și deprinderi profesionale, abilitatea elevilor de a aplica în practică cunoștințele 
achiziționate în cadrul modulelor de specialitate și disciplinelor fundamentale.  

Obiectivul major al evaluării priceperilor și deprinderilor practice ale elevilor este măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor obținute în raport cu competențele profesionale proiectate. 

În procesul de executare a sarcinilor practice, fiecare elev va argumenta acțiunile realizate, precum și 
deciziile luate, ceea ce va permite cadrului didactic să aprecieze nu doar gradul de însușire a 
conținuturilor teoretice, dar și nivelul lor de aplicare în practică. 

Evaluarea curentă va fi realizată zilnic pentru diferite secvențe ale activităților/sarcinilor la locul de 
muncă, de exemplu: realizarea operațiilor de altoire a pomilor, pichetare în cadrul parcelei, proiectarea 
livezii noi, formarea coroanei pomului, îngrijirea de sol și de pomi, recoltarea fructelor și păstrarea lor, 
analiza și verificarea documentelor tehnologice, efectuarea calculelor etc. 

Evaluarea sumativă se va desfășura la finele fiecărei activități sau sarcini de lucru prin prezentarea 
raportului sau fișei de evaluare completate conform unei structuri clare. Spre exemplu: data, locul 
desfășurării practicii, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi deprinderilor căpătate în timpul 
practicii, concluzii.  

Evaluarea va purta un caracter continuu și va permite determinarea cât mai obiectivă a nivelului de 
pregătire a elevului pentru activitatea practică, și în mod special, pentru activitatea profesională. 

Nota generală pentru practica de specialitate este constituită din media notelor de evaluare curentă . 

VIII. Cerințe fată de locurile de practică 

Practica de specialitate la toate modulele din Pomicultură se va desfășura pe terenurile gospodăriei 
didactic-experimentale ale instituției de învățământ. 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 
Cerințe față de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Livada gospodăriei 
didactic-experimentale. 

Livadă cu diferite specii pomicole de diferite vârste. 

2. Pepiniera pomicolă din 
gospodăria didactic-
experimentală . 

Pepinieră bine îngrijită, plantație-mamă de portaltoi și altoi, școală de 
puieți, marcote, câmpul I, secție de formare a pomilor altoiți. 

Foarfece de grădină, cuțite de altoire, peliculă, tifon, altoaie și 
portaltoaie. 

3. Teren destinat pentru 
înființarea livezii. 

Teren pregătit  pentru înființarea unei livezi noi. 

Sârmă gradată pentru pichetare, picheți teodolit, scândura de plantare. 

Echipamente, instrumente necesare pentru plantarea, livezii: scândura 
de plantat, hârlețe, sape, tutoare, bur hidraulic, material săditor 
corespunzător standardelor de calitate 

4 Livada gospodăriei Livadă cu specii pomicole de diferite vârste și specii variate. Mijloace de 
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didactic-experimentale susținere, plasă antigrindină. 

Varietăți de specii, respectarea agrotehnicii, instalații moderne de irigare 
prin aspersiune şi picurare. Mașini agricole în stare bună, aplicate în 
pomicultură: cultivator, freză, stropitoare. Tractoare agricole universale . 

5. 

 

 

 

6. 

Livada gospodăriei 
didactic-experimentale. 

 

 

Frigiderul gospodăriei 
didactic-experimentale. 

Varietăți de specii și soiuri pomicole, găleți, pungi de pânză, lăzi, 
etichete, containere, platforme, combine pentru recoltare, încărcător. 

Depozite obișnuite şi frigorifice pentru păstrarea fructelor.  

Linie pentru calibrarea fructelor (LTO-3A) . 

Echipamentul necesar pentru păstrare  de tipul V-2:lăzi-paletă de tipul 
COP-250:  COP-300: container „Moldovenesc”. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1. G. Cimpoieş, V. Balan, Pomicultura, Universitas, 2001. ISBN 9975-906-39-7 Biblioteca 
colegiului. 
Sala de lectură. 
Laboratorul de 
horticultură. 
 

2. V. Babuc, Producerea materialului săditor pomicol, ACSA, Chișinău, 2002 

3 V. Babuc, Pomicultura Chișinău, 2010 

4. G. Cimpoieş, Conducerea şi tăierea pomilor, Chișinău, 2000, ISBN9975-67-148-9 

5 M. Rapcea Tehnologia tăierii pomilor și arbuști fructiferi Chișinău 2003, ISBN9975-
62-093-0 

6 V. Babuc, A. Peșteanu, Producerea merelor, Chișinău 2013, ISBN978-9975-80-590-
2 

7 S. Popa, V. Manziuc „Producerea merelor” Chișinău 2016 ISBN978-9975-87-067-2 

8 Surse din Internet 
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