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I. Preliminării 

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 
ramura Legumicultura, precum și în cadrul altor unități de curs. 

Scopul stagiilor de practică de specialitate la Legumicultură 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 la componenta 
Legumicultură. 

Stagiile de Practică de specialitate la Legumicultură asigură fortificarea competențelor profesionale de 
aplicare a tehnologiilor de producere a răsadurilor, de întreținere și recoltare a culturilor legumicole.  

Practica de instruire la Legumicultură contribuie la dezvoltarea competențelor specifice de identificare a 
particularităților morfologice și biologice ale plantelor legumicole, în general, și soiurilor și hibrizilor ale 
culturilor legumicole cultivate în Republica Moldova, în particular. 

Pentru dezvoltarea competențelor specifice lucrărilor agricole de producere a culturilor legumicole, elevii vor 
participa la realizarea procesului tehnologic de producere a materialului săditor, de executare a lucrărilor de 
înființare și întreținere a culturilor legumicole, precum și de recoltare, păstrare și condiționare a legumelor. La 
fel, elevii își vor dezvolta competențele de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă în procesul 
de realizare a lucrărilor și sarcinilor propuse.  

Stagiile practice reprezintă o continuitate a modulelor de instruire pentru ramura Legumicultură, 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. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

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 produselor legumicole 
și de utilizare a materialelor și echipamentelor noi pentru a fi competent și competitiv pe piața muncii.  

Stagiile practice de specialitate la Legumicultură vizează consolidarea competentelor profesionale dobândite 
pe parcursul studiilor prin aplicarea acestora în activități concrete de organizare, desfășurare şi monitorizare a 
proceselor tehnologice de producere a culturilor legumicole, realizate la o unitate economica. 

Stagiile practice la Legumicultură reprezintă o etapă de instruire fundamentală în formarea viitorilor 
agronomi, fermieri şi specialiști, prin rolul său de a facilita procesul de inserție pe piața muncii a absolvenților 
și prin creșterea relevantei rezultatelor învățării teoretice din perspectiva aplicării acesteia la locul de munca 

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 stagiului de practică la legumicultură 

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

1. Identificarea amplasamentului, condițiilor pedologice și climaterice. 
2. Stabilirea structurii și speciilor  culturilor legumicole.  
3. Stabilirea tipului și necesarului de materiei prime și materialului semincer. 
4. Organizarea lucrărilor de pregătirea patului germinativ în teren protejat și neprotejat. 
5. Evaluarea calității pregătirii patului germinativ în teren protejat și neprotejat. 
6. Supravegherea pregătirii semințelor/răsadului, semănatului/plantării în teren protejat și neprotejat. 
7. Verificarea calității lucrărilor executate la întreținerea răsadului. 
8. Organizarea procesului de lucru pentru semănat și plantarea răsadului în teren protejat și neprotejat. 
9. Monitorizarea sistemului de fertilizare a terenului. 
10. Gestionarea corectitudinii îndeplinirii lucrărilor de întreținere. 
11. Organizarea procesului de recoltare. 
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12. Organizarea procesului de pregătire a legumelor pentru depozitare. 
13. Asigurarea calității serviciilor. 
14. Autoevaluarea activității. 
15. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

IV. Administrarea stagiului de practică la Legumicultură 
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S.04.O.043 Legumicultura generală 4 1 30 martie-mai 1 

S.06.O.046 Producerea răsadurilor și legumelor în teren 
protejat 

6 1 30 februarie – 
mai 

1 

S.07.O.047 Producerea legumelor în teren neprotejat 7  1 30 septembrie -
noiembrie 

1 

S.08.O.49 Recoltarea și păstrarea legumelor 8 2 60 februarie – 
aprilie  

2 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiilor de practică pe module la Legumicultură 

Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
durata de 
realizare 

S.04.O.043 - Practica de specialitate II: Legumicultura generală 

(Modulul I: Legumicultura generală) 

Gruparea speciilor legumicole. 

- Caracteristica plantelor legumicole după organele 
comestibile  

- Identificarea culturilor legumicole după legumă, bulbi, 
tuberculi: culoare, formă, gustul și aroma legumei.  

- Familiarizarea cu culturile legumicole cultivate la 
instituție . 

Fișa de 
observație 

Fișa de 
observație 
completată  

12 ore 

Analizarea corespunderii condițiilor pedologice și climaterice cu 
cerințele biologice ale culturilor/speciilor legumicole 

- Analizarea și descrierea speciilor legumicole din cadrul 
instituției. 

- Specificarea perioadelor de vegetație ale plantelor 
legumicole. 

- Descrierea perioadelor de vegetație ale plantelor 
legumicole 

Agenda de 
practică  

Prezentarea 
agendei 
completată 
tabelar 

12 ore 
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Elaborarea asolamentelor legumicole. 

- Asolamente legumicole  

- Elaborarea asolamentelor în condiții de producere a 
legumelor în câmp. 

Agenda de 
practică  

Prezentarea 
agendei 
completată 
tabelar 

6 ore  

S.06.O.046 - Practica de specialitate IV: Producerea răsadului și legumelor în teren protejat 

(Modulul II-III: Producerea răsadurilor și legumelor în teren protejat) 

Aplicarea metodelor de înmulțire a culturilor 
legumicole. 

- Pregătirea semințelor pentru semănat  
- Gruparea semințelor conform indicilor de calitate 

Sarcină 
practică  

Raport de 
realizare a 
sarcinii practice 

6 ore  

Pregătirea terenului protejat.  

- Descrierea tipurilor de teren protejat la instituția de 
învățământ.   

- Selectarea tipului de construcție pentru cultivarea 
răsadului și legumelor. 

- Identificarea materialelor utilizate pentru construcția 
diferitor tipuri de terenuri protejate 

Sarcină 
practică  

Raport de 
realizare a 
sarcinii practice  

 

6 ore 

Pregătirea patului germinativ și semănatului. 

- Pregătirea substratului nutritiv pentru producerea 
răsadului  

- Pregătirea solului și serelor pentru înființarea culturilor 
în teren protejat 

- Pregătirea patului germinativ și ghivecelor 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată 

6 ore 

Realizarea lucrărilor de întreținere a răsadului de 
legume. 

- Îngrijirea răsadurilor în ghiveciuri 
- Utilizarea mașinilor agricole la tratarea semințelor  
- Verificarea calității tratării semințelor  
- Respectarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă.  

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată 

6 ore 

Pregătirea solului și spațiilor protejate pentru cultivarea 
legumicole. 

- Pregătirea terenului pentru semănatul legumelor în 
teren protejat 

- Plantarea răsadului  
- Utilizarea mașinilor agricole necesare la plantarea 

răsadului  
- Determinarea procentului de prindere a răsadului  
- Stabilirea numărului de plante ce au supraviețuit după 

plantare. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată 

 6 ore 
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- Replantarea golurilor. 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă. 

Întreținerea culturilor legumicole în spații protejate. 

- Prelucrarea solului între rânduri şi pe rând. 
- Analizarea stării culturilor legumicole.  
- Irigarea culturilor legumicole. 
- Combaterea dăunătorilor şi bolilor culturilor legumicole.  
- Executarea operațiilor în verde la culturile legumicole  
- Înlăturarea lăstarilor (copileților și frunzelor uscate) 
- Ridicarea pe plasă a culturilor specifice (castraveți, 

tomate, fasole de păstăi) 
- Verificarea calității lucrărilor executate 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă. 

Agenda de 
practică 

Agenda de 
practică 
completată 

6 ore 

S.07.O.047 – Practica de specialitate V: Producerea legumelor în teren neprotejat 

(Modulul IV: Producerea legumelor în teren neprotejat)  

Pregătirea solului în spatii neprotejate pentru cultivarea 
legumicole. 

- Identificarea lucrărilor necesare la pregătirea terenului 
pentru semănat. 

- Executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru 
semănatul legumelor în teren deschis 

- Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată 

 6 ore 

Plantarea răsadului/semănatul în spații neprotejate. 

- Utilizarea mașinilor agricole necesare la plantarea 
răsadului  

- Plantarea răsadului în câmp 
- Determinarea gradului de prindere a răsadului în teren 

deschis  
- Stabilirea numărului de plante ce au supraviețuit după 

plantare. 
- Replantarea golurilor. 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată 

 12 ore 

Întreținerea culturilor legumicole în spații neprotejate. 

- Îngrijirea culturilor legumicole în perioadele de  
primăvară-vară în teren neprotejat 

- Prelucrarea solului între rânduri şi pe rând  
- Irigarea culturilor legumicole în teren neprotejat 
- Combaterea dăunătorilor şi bolilor culturilor legumicole 

în teren neprotejat.  
- Determinarea preliminară a recoltei. 
- Estimarea producției de legume la diferite soiuri și 

hibrizi. 

Agenda de 
practică  

 

 

 

  

Agenda de 
practică 
completată 

12 ore 
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- Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă 

S.08.O.049 - Practica de specialitate VI: Recoltarea și păstrarea legumelor 

(Modulul V: Recoltarea și păstrarea legumelor) 

Recoltarea legumelor. 

- Recoltarea rădăcinoaselor  
- Recoltarea bulboaselor  
- Realizarea operațiilor tehnologice de recoltare a 

culturilor legumicole. 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată. 

12 ore 

Sortarea și ambalarea legumelor. 

- Sortarea culturilor legumicole în dependență de: 
dimensiune, culoare și gradul de vătămare, conform 
STAS.  

- Ambalarea legumelor după categorii, specifice păstrării 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate 

în muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată. 

 12 ore 

Pregătirea depozitelor pentru păstrarea legumelor. 

- Aprecierea gradului de pregătire a depozitelor staționare 
şi a frigiderelor către sezonul rece.  

- Calcularea materialelor pentru pregătirea depozitelor. 
- Executarea operațiilor de pregătire a depozitelor pentru 

păstrarea producției legumicole. 
- Respectarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată. 

12 ore 

Realizarea operațiilor premergătoare păstrării legumelor. 

- Calcularea necesarului de ambalaje și materiale de 
preambalare a legumelor  

- Controlul stării ambalajului, repararea şi dezinfectarea 
acestuia.  

- Controlul stării aparatajului instalat în depozite și 
funcționării acestuia. 

- Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă. 

Agenda de 
practică  

Agenda de 
practică 
completată. 

Prezentarea 
calculelor  

12 ore  

Asigurarea păstrării legumelor. 

- Determinarea regimului de păstrare a legumelor  
- Calcularea coeficienților de depozitare a legumelor și 

utilizare a depozitelor 

Agenda de 
practică  

Registrul 
completat 
Prezentarea 
calculelor 

12 ore  

VI. Sugestii metodologice 

În scopul consolidării competențelor formate în cadrul modulelor pentru ramura Legumicultură, se 
recomandă desfășurarea stagiilor de practică în contexte reale de muncă, care vor fi realizate progresiv, 
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de-a lungul întregului proces formativ.  

Valoarea contextului de învățare poate fi sporită atunci când acesta este relaționat cu natura 
cunoștințelor științifice şi/sau tehnologice, precum și abilităților, dezvoltate în cadrul procesului de 
formare profesională. Companiile sunt spații necesare de achiziționare a competențelor profesionale în 
domeniul tehnologic, organizațional şi relațional, capabile să genereze o dinamică pozitivă, oferind un 
context adecvat de formare profesională. Prin urmare, formarea competențelor profesionale, în 
contextul unui loc de muncă, devine realitate datorită experimentării unei situații reale de lucru.  

Stagiile de practică se caracterizează printr-o puternică interacțiune între componentele de formare 
teoretică şi formare practică. De aceea, cadrele didactice, de comun cu reprezentanții agenților 
economici, vor selecta situații reale de muncă, care vor permite elevilor un grad de independență, 
precum şi oportunități, de a lua anumite decizii în ceea ce privește propriul proces de aplicare a 
cunoștințelor și abilităților, și respectiv, de formare a competențelor profesionale.  

În cazul în care stagiile de practică se desfășoară în cadrul instituției de învățământ, aceasta va asigura 
condiții necesare de formare a competențelor profesionale prin crearea sau cel puțin simularea 
situațiilor concrete de muncă. 

Cadrele didactice vor aplica forme şi metode de organizare a activităților de învățare adecvate 
specialității, experienței de lucru și capacităților individuale ale elevilor, fapt care asigură un randament 
mai înalt de formare a competențelor preconizate. În perioada desfășurării stagiile de practică, se 
recomandă aplicarea metodelor didactice, precum: studiul de caz, descoperirea, problematizarea, care 
dezvoltă la elevi gândirea logică, cauzală, analitică, critică, creativitatea şi îi deprind să colaboreze în 
cadrul echipei. Sarcinile și activitățile de identificare, observare, executare a operațiunilor tehnologice se 
vor realiza în grupuri mici și individual.  

Pentru eficientizarea procesului de realizare a stagiilor practice, profesorul va elabora din timp fişe de 
observație, fişe de documentare, criterii de evaluare a sarcinilor realizate, probe de evaluare şi 
autoevaluare și va pregăti/asigura materialele consumabile, instrumentarul, echipamentele necesare, 
precum şi spațiul de lucru. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

In sistemul de evaluare a rezultatelor învățării, evaluarea abilităților practice ocupă un loc deosebit. 
Acest exercițiu de evaluarea permite determinarea gradului de formare a sistemului de priceperi şi 
deprinderi profesionale, precum și abilității elevilor de a aplica în practică cunoștințele profesionale 
obținute.  

Prin urmare, obiectivul major al evaluării deprinderilor practice ale elevilor este măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor obținute în raport cu competențele proiectate. 

Evaluarea poartă un caracter continuu care permite determinarea cât mai obiectivă a nivelului de 
pregătire a elevului pentru activitatea profesională şi poate fi realizată prin diferite forme şi metode în 
producere. Astfel, pe parcursul stagiilor de practică, pentru evaluarea competențelor profesionale, 
cadrele didactice pot aplica metode de evaluare de tipul: observarea procesului de realizare a sarcinilor 
de către elevi, discuții, exerciții practice. În procesul de evaluare a activităților de învățare realizate de 
către elevi, cadrul didactic va acorda atenție sporită calității produselor sau operațiilor executate, 
precum și atitudinii elevilor față de muncă. 

Pentru evaluarea competențelor profesionale, în dependență de perioada stagiilor de practică, pot fi 
propuse diverse probe de evaluare: 

 pregătirea paletelor pentru semănarea legumelor,  

 semănarea legumelor,  

 repicarea legumelor, 

 plantarea legumelor, 

 irigarea legumelor, 

 combaterea dăunătorilor și bolilor, 

 recoltarea legumelor, 
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 ambalarea legumelor, 

 depozitarea legumelor, 

 verificarea documentelor tehnologice,  

 efectuarea calculelor. 

În procesul executării sarcinilor practice, fiecare elev va argumenta deciziile proprii, ceea ce permite 
aprecierea nivelului însușirii competențelor profesionale. 

La finele fiecărei activități/sarcini de lucru, elevii vor întocmi un raport de realizare a activității, conform 
următoarei scheme: data, locul desfășurării activității, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi 
deprinderilor formate în timpul activității practice. 

Nota generală pentru practica de instruire este media notelor de evaluare curentă şi susținerea Raportului 
de activitate practică.   

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Nr. 
crt. 

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

1. Serele gospodăriei didactico-
experimentale. 

Sere cu diferite culturi legumicole  bine amenajate, 

2. Terenul agricol din gospodăria 
didactico-experimentală. 

Plantații de culturi legumicole bine îngrijite și o gamă largă de  culturi. 
Tractoare agricole universale de diferite puteri. Echipamentul necesar 
pentru îngrijire, recoltare, calibrare şi păstrare. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Patron P. Legumicultura Universitas. 1992. ISBM 5-362-00948-6.  

 

 

 

 

 

Bibliotecă, 

sala de lectură 

... 

2. Simonov A. Legumicultura şi Pomicultura. Агропромиздат 1989. ... 

3 Revista Agricultura Moldovei.  

4. Valentin Voican ,, Cultura Legumelor de câmp,, Phoenix 2002 ... 

5 USAID ,, Tehnologii  moderne de cultivarea a castravetelui,, 
Chișinău 2014 

 

6 USAID ,, Proiectarea și construcția serelor,, Chișinău 2013  

7 Helga Voit ,, Grădina de legume,, editura CASA 2010  
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