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I.Preliminarii 

Stagiul practicii de instruire I la Protecţia plantelor este parte integrantă a unității de curs din 
componenta fundamentală. El formează la elevi un sistem de abilități practice referitoare la tehnologia 
de cultivare a speciilor pomicole şi legumicole, menţinerea plantelor sănătoase pe tot parcursul 
perioadei de dezvoltare. 
Practica de instruire I la Protecţia plantelor se va desfăşura în staţiunea didactico-experimentală a 
instituției, la Agentia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor și subdiviziunile sale teriotriale, la 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi în gospodăriile agricole. 

În cadrul practicii de instruire elevul va determina: agenții patogeni ai culturilor legumicole și pomicole; 
frecvența și intensitatea acestora; va propune măsuri și mijloace de prevenire, combatere și carantină 
fitosanitară.  

II.Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

În cadrul desfăşurării practicii de instruire se acordă o mare atenţie protecţiei culturilor pomicole şi 
legumicole de boli şi dăunători prin aplicarea măsurilor și mijloacelor eficiente de prevenire, combatere 
și carantină fitosanitară pentru a spori productivitatea, calitatea și siguranța producției. 

Practica de specialitate I la Protecţia plantelor urmăreşte următoarele obiecive majore: analiza 
economică şi ecologică a serviciului de protecţie a plantelor ca parte componentă a tehnologiei de 
producere; aplicarea cunoştinţelor obținute în cadrul unității de curs şi formarea deprinderilor şi 
priceperilor în activitatea sa. 

III.Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

1.Determinarea şi evidenţa dăunătorilor şi bolilor la speciile legumicole și pomicole. 
2.Propunerea metodelor şi mijloacelor de protecție a plantelor legumicole și pomicole. 
3.Elaborarea fişelor tehnologice pentru sistemul de protecţie a plantelor legumicole şi pomicole contra 
organismelor nocive. 
4.Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

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.05.O.007 Protecţia 
plantelor 

5 1 30 Septembrie-
noiembrie  

1 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Durata de 
realizare 

1. Evidenţa bolilor şi dăunătorilor la plantele de câmp 
spicoase cu propunerea sistemului de protecție integrată.  

Proiect în 
grup 

Prezentarea 
proiectului 

6 

2. Determinarea, evidenţa dăunătorilor şi bolilor la  porumb 
şi sfecla de zahăr cu propunerea sistemului de protecție 
integrată. 

Probleme 
rezolvate 

Prezentarea 
argumentată a 
rezultatelor 

6 

3. Determinarea, evidenţa dăunătorilor şi bolilor speciilor 
leguminoase şi tehnice cu propunerea sistemului de 
protecție integrată. 

Probleme 
rezolvate 

Prezentarea 
argumentată a 
rezultatelor 

6 
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4. Determinarea, evidenţa dăunătorilor şi bolilor culturilor 
de câmp , legumicole  şi pomicole cu propunerea sistemului 
de protecție integrată. 

Probleme 
rezolvate 

Prezentarea 
argumentată a 
rezultatelor 

6 

5. Elaborarea fişelor tehnologice a măsurilor de protecţie a 
culturilor de câmp, pomicole si legumicole contra 
organismelor nocive. 

Fişe  
tehnologice 
 

Fişe  
tehnologice 
complectate 

6 

 
VI. Sugestii metodologice 

Stagiul de practică de specialitate I la Protecţia plantelor presupune activități și sarcini de lucru axate 
pe analiză, investigare, cercetare, propunere de decizii și elaborare de fișe tehnologice. 

Cadrul didactic va alege şi aplica acele forme şi metode de organizare a activității elevilor, care sunt 
adecvate experienței și capacităților individuale ale elevilor şi care vor asigura formarea abilităților 
practice.  

Sarcinile și activitățile de determinarea şi evidenţă a dăunătorilor şi bolilor speciilor legumicole și 
pomicole se vor realiza în grupuri mici de 4-5 elevi. Iar elaborarea fișelor tehnologice a măsurilor de 
protecție va fi propusă ca lucru individual.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Evaluarea conduce elevul la o autoapreciere obiectivă şi la îmbunătăţirea continuă a performanţelor.  

Evaluare curentă se va realiza pe parcursul practicii de instruire în secvențe de activități zilnice. 

Evaluarea formativă se va realiza la finele fiecărei activități sau sarcini de lucru prin prezentarea 
produsului elaborat, care are un caracter problematizat. Formarea deprinderilor practice la estimarea 
daunei şi a pagubelor provocate de organismele nocive include determinarea dăunătorilor și bolilor 
după aspectele morfologice, simptomele de dăunare și de manifestare a agentului patogen. 

Evaluarea sumativă se va realiza pe baza produselor elaborate pe parcursul stagiului de practică. 
Produsele finale vor constitui: fișe de observare și de evidență, fișe tehnologice a măsurilor de protecție 
și probleme rezolvate.  

 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica de instruire la Protecţia plantelor se va desfășura pe terenurile stațiunii didactico-
experimentale ale instituției de învățământ, în sala de studiu, laborator, gospodării agricole, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Agentia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Direcţia 
Protecţia şi Sănătatea plantelor. 

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

Nr.  Locul de muncă Cerinţe faţă de locul de muncă 

1. Terenurile din 
stațiuniea didactico-
experimentală. 
Gospodăriile agricole.  

Asigurarea cu transport, echipament individual de protecţie. Materiale şi 
utilaje: hârleţ, ramă pătrată, riglă, capcănă cu feromoni, fileu entomologic, 
lupă, microscop de câmp, hârtie, pungi și vase pentru luarea probelor, pix și 
caiet pentru notiţe. 

2. Sala de studiu și 
laborator 

Mobilier şcolar și de laborator conform cerinţelor, fişe de lucru cu situații 
practice, fişă tehnologică a sistemului de protecție, Registrul de stat al 
produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, manuale şi broşuri de 
specialitate, îndrumări metodice pentru lucrările de laborator, rechizite 
şcolare, calculator, proiector.  
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Materiale şi utilaje: microscoape, pensete, lamele, lame, ace entomologice, 
vase Petri, ierbar „Bolile culturilor legumicole”, „Bolile culturilor pomicole”, 
colecţii de insecte dăunătoare și folositoare culturilor pomicole şi 
legumicole, planşe, material biologic natural.  

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.  Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată, accesată, 

procurată  

1. Gulii V., Pamujac N., „Protecţia integrată a plantelor”, ed. 
Universitas, Chişinău, 1994. 

Sala de lectura 
Bibliotecă 

Librărie  

2. Busuioc M., „Dăunătorii principali ai culturilor agricole în Republica 
Moldova”, Chişinău 2002. 

Sala de lectura 
Bibliotecă 
Expoziţii 

Sală de studiu 

3. Busuioc M. ,, Entomologia agricolă” , Chișinău, 2006 (639 p.), ISBN., 
978-9975- 64- 020-6 

Sala de lectura 
Sală de studiu 

4.  Lazări I., Bădărău S., „Bolile infecţioase ale culturilor agricole în 
Republica Moldova”,  Chişinău 1994. 

Sala de lectura 
Bibliotecă 
Expoziţii 

Sală de studiu 

5. Popescu Gh., „Fitopatologie”, ed. Tehnică, 1993. Sala de lectura 

6. Danilov N., Pamujac N., „Registrul de stat al produselor de uz 
fitosanitar şi al fertilizanţilor”, Chişinău 2012. 

Sala de lectura 
Bibliotecă 
Expoziţii 

Sală de studiu 

7. „Prognosticul răspîndirii vătămătorilor şi bolilor plantelor agricole şi 
recomandările de combatere”, Chişinău 2011. 

Sala de lectura 

8. Hatman M., „Fitopatologie”, ed. Didactică şi pedagogică, 1989. Sala de lectura 
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I. Preliminării 
 Stagiul practicii de specialitate I la Fitotehnie I este axat pe aplicarea în practică a cunoștințelor despre 

tehnologia cultivării culturilor de câmp, întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, materialul 

semincier și semănatul culturilor de toamnă.Practica de specialitate I la Fitotenie I contribuie la 

dezvoltarea competențelor specifice de identificare a particularităților morfologice și biologice ale 

culturilor de câmp, studierea soiurilor și hibrizilor culturilor de câmp cultivate în Republica Moldova, 

activităţilor agricole sezoniere, desfăşurate în stațiunea didactco-experementală a instituţiei de 

învăţământ și la cele mai moderne întreprinderi agricole din zonă. La fel, elevii vor participa la pregătirea 

agregatelor pentru efectuarea operațiilor tehnologice, organizarea lucrărilor de cultivarea şi recoltare a 

culturilor de câmp, păstrarea și condiţionarea lor. În momentul implicării la practică elevii vor fi instruiţi 

şi vor respecta regulile de securitate şi sănătate în muncă, la toate activităţile desfăşurate. Elevul va 

folosi cunoştinţele teoretice dobândite pe perioada de studiu în domeniu, pentru a realiza sarcinile 

practice.Practica de specialitate I Fitotehnie I reprezintă o etapă fundamentală în formarea viitorilor 

agronomi, fermieri şi specialişti. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Practica de specialitate I la Fitotehnie I este o etapă importantă  de instruire  şi formare a elevilor, care 

ajută la dezvoltarea competenţelor profesionale. 

Scopul fundamental al practicii de specialitate I la Fitotehnie I este consolidarea  şi aprofundarea 

cunoştinţelor teoretice, formarea abilităţilor practice de modelare, organizare, desfăşurare şi 

monitorizare a  proceselor de cultivare a culturilor de câmp, analiza situaţiilor reale şi propunerea  

situaților de rezolvare a lor. Orice fermier, agronom, în acest secol de transformări esenţiale din punct 

de vedere al tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp, trebuie să fie capabil de a utiliza materialele 

şi maşinile noi, fiind  competent în specialitatea sa. Iată de ce, este important ca elevii acestei specialităţi 

să obţină abilităţi de rezolvare a situaţiilor create în procesul de cultivare a culturilor de câmp. 

Practica de specialitate I la Fitotehnie I formează competenţe de bază ale viitorului  specialist în 

domeniul agriculturii. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică  

1. Identificarea amplasamentului, condițiilor pedologice și climaterice. 

2. Stabilirea structurii și speciilor  culturilor de câmp.  

3. Stabilirea tipului și necesarului de materii prime și materialului semincer. 

4. Organizarea lucrărilor de cultivare a culturilor de câmp. 

5. Evaluarea calității operațiilor tehnologice de cultivare pe întreaga perioada de vegetație a 

culturilor de câmp. 

6. Supravegherea pregătirii semințelor/răsadului, semănatului/plantării în câmp. 

7. Verificarea calității lucrărilor executate la întreținerea răsadului. 

8. Monitorizarea sistemului de fertilizare a terenului. 

9. Gestionarea corectitudinei îndeplinirii lucrărilor de îngrijire. 

10. Organizarea procesului de recoltare. 
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IV. Administrarea stagiului de practică  

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul 
de 

săptămâni 

Număr
ul de 
ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.05.O.007 Fitotehnie I 5 1 30 Septembrie-
noiembrie 

1 

 
V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică   

 

Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Ore/Durata 
de realizare 

Materialul semincier și semănatul culturilor de toamnă 

Determinarea calității semințelor: 
Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă; 
Pregătirea agregatelor OVS-25, PETCUS-GIGANT 
pentru lucru; 
Organizarea procesului de pregătire a semințelor 
Aprecierea lucrului agregatelor; 
Efectuarea reglărilor agregatelor după 
necesitate; 
Luarea probeloe pentru analiza semințelor 
(capacitatea germinativă, puritatea)  

 
 

Participarea la executarea 
lucrărilor. 
Agenda de practică 
completată. 

 
Darea de 
seamă și 
calitatea 
îndeplenirii 
lucrărilor 

 
 

12 ore 

Tratarea semințelor: 
Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă; 
Pregătirea agregatului PS-10 pentru lucru; 
Organizarea procesului la tratarea semințelor; 
Aprecierea lucrului agregatelor; 
Efectuarea reglărilor agregatelor după 
necesitate; 

 
 

Participarea la executarea 
lucrărilor. 
Agenda de practică 
completată. 

 
Darea de 
seamă și 
calitatea 
îndeplenirii 
lucrărilor 

 
 6 ore 

Semănatul culturilor de toamnă: 
Respectarea normelor de securitate și sănătate 
în muncă; 
Selectarea soiurilor pentru semănat; 
Calcularea normei gravimetrice de semănat; 
Pregătirea agregatului SZ-3,6 pentru lucru; 
Analiza pregătirii patului germinativ; 
Organizarea procesului de semănat; 
Aprecierea calității semănatului; 
Efectuarea reglărilor agregatelor după 
necesitate. 

 
Participarea la executarea 
lucrărilor. 
Agenda de practică 
completată. 

Darea de 
seamă și 
calitata 
îndeplenirii 
lucrărilor 

 
 12 ore 
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VI. Sugestii metodologice 
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate la parcurgerea practicii   de specialitate I Fitotehnie I se 

impune implicarea responsabilă, atât a profesorului, cât şi a elevului, prin folosirea unor tehnologii 

didactice adecvate în desfăşurarea orelor practice care să capteze atenţia elevilor şi să le permită 

acestora un grad de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii în ceea ce priveşte propriul 

proces de aplicare a cunoştinţelor. Cadrul didactic va alege şi aplica acele forme şi metode de 

organizare, de activitate a elevilor, care sunt adecvate specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor 

individuale ale elevilor şi care asigură cel mai înalt randament la formarea competenţelor preconizate. 

Sarcinile şi activităţile de identificare, recunoaştere, executare a operaţiunelor tehnologice, observări, se 

vor realiza în grupuri mici şi individual. Utilizarea unor metode în activitatea didactică centrată pe elev 

cum sunt: studiul de caz, descoperirea, problematizarea, dezvoltă la elevi gândirea logică, cauzală, 

analitică, critică, imaginaţia, creativitatea şi îi deprind să colaboreze şi în cadrul echipei. Pentru 

eficientizarea procesului de predare – învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp activitatea 

didactică prin elaborarea de fişe de observaţie, fişe de documentare, criterii de evaluare, probe de 

evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor, instrumentarului, echipamentelor necesare, 

precum şi a spaţiului de lucru. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
În sistemul controlului rezultatelor de instruire, controlul  practic ocupă un loc deosebit. Această formă 

de control permite determinarea gradului de formare a sistemului de priceperi şi deprinderi 

profesionale, abilitatea elevilor de a aplica cunoştinţele profesionale obţinute în practică.  

În decursul executării sarcinilor practice, fiecare elev argumentează deciziile proprii, ce permit  

aprecierea nivelului însuşirii materiei de studiu. Pentru controlul curent, pot fi propuse diverse probe: 

alegeţi site în dependenţă de cultura şi mărimea boabelor pentru efectuarea curăţiirii primare şi 

sortarii seminţelor; organizaţi procesul de lucru, calculaţi norma de semănat gravimetrice, apreciaţi 

procesul de lucru la curaţarea primară, sortarea, tratarea seminţelor şi semănatul culturilor de 

toamnă; concluzionaţi despre calitatea lucrului la operaţiile de pregătirea seminţelor şi semănatul 

culturilor de toamnă şi altele. La  finele  fiecărei teme practice, elevii întocmesc darea  de  seamă după 

următoarea  schemă: data, locul  desfăşurării  practicii,  tema,  sarcinile,  enumerarea priceperilor  şi  

depreinderilor  căpătate  în timpul practicii. 

Obiectivul  major  al  evaluării  deprinderilor  practice  ale  elevilor  este  măsurarea  şi  aprecierea  

rezultatelor  obţinute  în  raport  cu  competenţile  proiectate. 

Evaluarea  poartă  un  caracter  continuu  care permite a determina cât mai obiectiv nivelul de 

pregătire a elevului pentru activitatea  practică şi poate fi aplicată prin diferite forme şi metode în 

producere. 

Evaluarea iniţială – la  începutul  activităţii,  folosind  metodele: asalt  de  idei, studiul de  caz  etc. 

Evaluarea curentă – zilnică, folosind  metodele:  observarea  procesului  îndeplinirii  sarcinilor  de  către  

elevi,  discuţii,  exerciţii,  controlul  practic de îndeplinire a sarcinilor practicii, atitudinea faţă de muncă.   

Nota  generală pentru practica  de instruire este  media  notelor de evaluare curentă şi susţinere a dării 

de  seamă. 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului* 

1.  Câmpurile stațiunii didactico-
experimentale. 

Câmpuri cu diferite culturi de câmp  bine amenajate, 

2. Brigada de tractoare  Tractoare agricole universale de diferite puteri. Echipamentul 

necesar pentru cultivarea culturilor de câmp. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. Bălănuță, M. Bazele agronomiei.  Ed:  Chișinău, APC, 
1998 

 
 
 
 
 
 

Bibliotecă, sala de lectură 

2. Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova. Ediţie 
oficială. Chişinău, 2012 

3 Revista Agricultura Moldovei. 

4. Moraru Ş., „Tratat de fitotehnie” editura  Dosoftei, Iaşi, 
1998. 

5 Untilă I. şi colab., Călăuza  agricultorului.  ed.:  Cartea  
Moldovenească, 

6 Starodub, V., Tehnologii în fitotehnie, Chișinău: Centrul 
edit. UASM, 2008 

7 Starodub, V., Fitotehnie, Chișinău: Centrul edit. UASM, 
2011 
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