




I.Preliminarii 

Modulul Producerea răsadului în teren neprotejat face parte din componenta unităților de 
curs de specialitate și prevede formarea competențelor profesionale de organizare a 
procesului de creștere a răsadului legumicol. 

Scopul unității de curs Producerea răsadului în teren neprotejat este de a contribui la 
dezvoltarea competențelor profesionale de aplicare a tehnologiilor moderne de creștere a 
răsadului legumicol pentru înființarea plantațiilor legumicole.  

Conceptele de bază studiate în cadrul modulului sunt: metode de înmulțire a culturilor 
legumicole, terenuri protejate, necesarul de materii prime, material semincer, pat 
germinativ, tehnologia de producere a răsadurilor. 

Studierea unității de curs Producerea răsadului în teren neprotejat se va baza pe achiziții de 
cunoștințe teoretice și abilități practice obținute în cadrul unităților de curs din componenta 
fundamentală și de specialitate, precum: Agrotehnica și îmbunătățiri funciare, Agrochimia, 
Protecția integrată, Mecanizarea în pomicultură și legumicultură, Securitatea și sănătatea în 
muncă, Legumicultura generală. 

II.Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul Producerea răsadului în teren neprotejat va asigura formarea unui set de 

competențe profesionale specifice producerii răsadului de legume calitativ pentru plantarea 

in teren neprotejat și protejat, ceea ce reprezintă o etapă importantă în procesul de 

producere. 

Parcurgând unitățile de învățare, viitorul specialist va fi capabil să aplice în practică 

tehnologii moderne şi metode avansate de producere a răsadului de legume, prin aplicarea 

metodelor noi și tradiționale, echipamentelor performante și tehnologiilor de cultivare 

ultra-moderne din domeniul legumicol. În așa mod, specialistul va deține competențe 

profesionale în cultivarea plantelor legumicole.  

Studierea prezentului modul va contribui la formarea competențelor profesionale din 

modulele de specialitate, care vor fi ulterior studiate: Producerea legumelor în teren 

protejat și Producerea legumelor în teren neprotejat. 

III.Competențe profesionale specifice modulului 

Competențe profesionale din descrierea Calificării: 

1. Stabilirea tipului și necesarului de materii prime și materialului semincer. 
2. Organizarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ în teren protejat.  
3. Evaluarea calității pregătirii patului germinativ în teren protejat. 
4. Verificarea calității lucrărilor executate la întreținerea răsadului. 
5. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

Competențele profesionale specifice modulului  

1. Pregătirea terenului protejat.  
2. Pregătirea patului germinativ. 
3.  Înmulțirea culturilor legumicole 
4. Întreținerea răsadului de legume. 



IV.Administrarea modulul 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitate de 
evaluare 

Nr de 
credite 

Total Contact direct Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/Seminar 

5 90 34 26 30 Examen 3 

V.Unități de învățare 

Unități de 
competență 

Unități de conținut 
Abilități Ore 

1. Terenuri protejate 

UC 1. Pregătirea 
terenului protejat 

1. Tipuri de terenuri protejate.  
2. Elemente constructive.  
3. Condiții pentru instalarea 

construcțiilor de teren 
protejat. 

4. Organizarea teritoriului în 
terenul protejat. 

5. Materiale și echipamente 
necesare tipului de 
construcție  

6. Lucrări de pregătire a solului 
(desființarea culturii 
premergătoare, reparații 
curente, dezinfecția spațiilor, 
uneltelor și solului). 

7. Surse de căldură și sistemele 
de încălzire.  

1. Clasificarea terenurilor 
protejate. 

2. Identificarea tipurilor de seră 
și elementelor constructive 

3. Asigurarea condițiilor necesare 
pentru instalarea construcțiilor 
de teren protejat  

4. Repartizarea serilor, 
răsadnițelor, adăposturilor 
temporare și construcțiilor 
auxiliare 

5. Selectarea materialelor, 
echipamentelor necesare 
tipului de construcție. 

6. Executarea lucrărilor de 
pregătire a spațiilor protejate. 

7. Manipularea surselor de 
căldură utilizate în terenuri 
protejate. 
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2. Patul germinativ 

UC 2.Pregătirea 
patului germinativ 

1. Substratul nutritiv. 
2. Caracteristica componentelor 

substratului nutritiv și 
raportul dintre ele.  

3. Cerințe tehnologice de 
pregătire a substratului 
nutritiv: 
- cernere,  
- dezinfectare, 
- omogenizare. 

4. Termenii și condițiile de 
semănat. 
 

8. Aprecierea calității 
substratului nutritiv. 

9. Respectarea raportului dintre 
componentele substratului 
nutritiv. 

10. Pregătirea substratului nutritiv 
folosind amestecuri de 
pământuri.  

11. Stabilirea termenelor și 
metodei de semănat specific 
culturii.  
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3. Metode de înmulțire a culturilor legumicole 

UC 3. Înmulțirea 
culturilor 
legumicole 

1. Semința ca organ de înmulțire 
2. Calitatea semințelor.  
3. Metode de înmulțire a 

culturilor legumicole: 
- generativă  
- vegetativă. 

12. Verificarea calității semințelor 
conform indicilor de calitate. 

13. Aplicarea metodelor de 
înmulțire a culturilor 
legumicole 

14. Semănarea culturilor 
legumicole 
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4. Lucrări de întreținere a răsadului de legume 

UC 4. Întreținerea 
răsadului de 
legume 

1. Materiale şi unelte necesare 
pentru producerea 
răsadurilor.  

2. Condiții optime pentru 
cultivarea răsadului. 

3. Tehnologia de producere a 
răsadurilor de specii 
legumicole (tomate, ardei, 
pătlăgele vinete, varză, 
conopidă, pepene verde, 
pepene galben, castraveți). 

4. Lucrările tehnologice de 
îngrijire a solului și răsadului 
(afânarea, irigarea, 
fertilizarea, repicatul, plivitul, 
călitul răsadurilor). 

5. Securitatea și sănătatea în 
muncă în procesul de 
producere a răsadului. 

15. Utilizarea materialelor şi 
uneltelor necesare pentru 
producerea răsadurilor  

16. Executarea operațiilor de 
reglare a mediului în 
dependență de cultură. 

17. Executarea lucrărilor de 
îngrijire a răsadurilor  

18. Crearea condițiilor optime 
pentru cultivarea răsadului. 

19. Reglarea factorilor de mediu 
conform cerințele de creștere 
și dezvoltare a plantelor 

20. Aplicarea tehnologiilor de 
producere a răsadului pentru 
diferite specii legumicole. 

21. Respectarea normelor de 
securitate și sănătate în muncă 
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VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 
Unități de învățare 

 
 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/
Seminar 

1. Terenuri protejate 24 12 4 8 

2. Patul germinativ  22 6 8 8 

3. Metode de înmulțire a culturilor 
legumicole 

16 6 6 4 

4. Lucrări de întreținere a răsadului de legume 28 10 8 10 

 Total 90 34 26 30 

 

 



VII.Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

1. Terenuri protejate 

1.1. Schema pașilor pregătirii semințelor pentru 
semănat 

Schema  Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 1 

2. Patul germinativ și semănatul 

2.1. Clasificarea serelor după tipurile de 
construcție. 

Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentării  

Săptămâna 2 

2.2. Stabilirea zonelor specifice cultivării legumelor 
în teren protejat. 

Harta 
zonelor  

Prezentare 
date și imagini 

Săptămâna 3  

3. Metode de înmulțire a culturilor legumicole    

3.1. Necesarul de substrat nutritiv pentru sere cu 
încălzire termică și pe biocombustibil. 

Planul de 
producere 

Prezentarea 
planului 

Săptămâna 4 

3.2. Tipuri de palete utilizate pentru creșterea 
răsadului. 

Tabel scris Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 5 

3.3. Avantajele și dezavantajele diferitor tipuri de 
substrat pentru patul germinativ. 

Argumentare 
scrisă  

Prezentarea 
argumentelor 

Săptămâna 6 

4. Lucrări de întreținere a răsadului de legume 

4.1. Rotația de culturi pentru creșterea răsadului 
(pe vetre) în teren protejat specific unei culturi. 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 7 

4.2. Sisteme de irigare (în dependență de sursa de 
încălzire și specific tipului de seră) 

Proiect în 
grup 

Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 8 

4.3. Graficul de fertilizare a răsadului în perioada 
de vegetație. 

Graficul de 
fertilizare 

Prezentarea 
graficului 

Săptămâna 9 

VIII.Lucrările practice recomandate 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator Practică/ 
Seminar 

1. Terenuri protejate 1. Elaborarea planului de amplasare pe teren a 
construcțiilor.  

2. Determinarea necesarului de materialele 
folosite la construcția terenului protejat  

4 

2. Patul germinativ  3. Determinarea necesarului de biocombustibil 
pentru diferite tipuri de construcții.  

4. Estimarea raportului dintre părțile componente 
ale amestecului nutritiv. 

5. Identificarea indicilor de calitate pentru diferite 
categorii de semințe.  
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6. Elaborarea sistemului lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ pentru culturile legumicole. 

3. Metode de înmulțire a 
culturilor legumicole 

7. Aprecierea calității semințelor plantelor 
legumicole după aspect și culoare. 
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4.  Lucrări de întreținere a 
răsadului de legume 

8. Elaborarea planului lucrărilor de întreținere a 
răsadurilor culturilor crescute în teren protejat. 
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 Total  26 

IX.Sugestii metodologice 

Trecerea de la abordarea tradițională de predare-învățare-evaluare la cea centrată pe elev, 
și respectiv, pe formare de competențe, necesită regândirea modului în care sunt 
prezentate conținuturile unităților de curs. Necesitatea de a adăuga elemente interactive 
este o particularitate a abordării centrate pe elev. Utilizarea metodelor interactive de 
predare-învățare-evaluare în activitatea didactică contribuie la îmbunătățirea calității 
procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-
formativă asupra personalității elevului. 

Ținând cont de specificul practic al modulului, precum și în scopul formării competențelor 
profesionale, se recomandă aplicarea în procesul de predare/învățare a metodelor 
algoritmice (algoritmizarea și metoda exercițiului), dar și a unor strategii de tip euristic. 

Algoritmizarea este o metodă de predare-învățare care constituie un ansamblu de operații 
executate într-o ordine relativ constantă prin parcurgerea cărora poate fi rezolvată o serie 
largă de probleme de același tip.  

Exercițiul presupune realizarea unor operații, mintale sau motrice, în mod conștient și 
repetat, în vederea interiorizării unui model de acțiune și formării unei priceperi sau a 
îmbunătățirii unei performanțe. Aceasta este o metodă cu caracter algoritmic, în sensul că 
presupune repetarea identică a unor acțiuni până la formarea unei abilități.  

Astfel, în baza algoritmelor, prestabilite de profesor, și prin metoda exercițiului, elevii vor 
exersa executarea lucrărilor de pregătire a spațiilor protejate, aplicarea metodelor de 
înmulțire a culturilor legumicole, executarea lucrărilor de îngrijire a răsadurilor. 

În procesul de predare/învățare, profesorul își va canaliza eforturile în direcția 
operaționalizării cunoștințelor, fapt care va conduce la o creștere a interesului și motivației 
elevilor pentru specialitatea aleasă. În acest sens este binevenită folosirea unor strategii de 
tip euristic, similare cercetărilor științifice, ceea ce va contribui la însușirea temeinică a 
cunoștințelor și formării abilităților.   

Se recomandă aplicarea investigației în procesul de predare-învățare, care reprezintă o 
metodă cu puternice valențe de învățare de către elev, dar și un mijloc eficient de evaluare. 
Investigația, ca modalitate de învățare, oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod 
creativ cunoștințele însușite, în situații noi și variate, pe parcursul unui interval de timp. 
Profesorul va solicita elevilor să rezolve probleme teoretice sau să realizeze sarcini practice 
pentru care elevul trebuie să întreprindă o investigație (documentare, observarea unor 
fenomene, experimentarea) pe un interval de timp stabilit.  



Investigațiile vor fi realizate preponderent în scopul formării unităților de competență de 
Determinare a tipului și necesarului de materii prime și materialului semincer/săditor, 
precum și pentru Producerea materialului săditor în terenuri protejate. 

X.Sugestii de evaluare 

Noile direcții de dezvoltare a evaluării în pedagogia modernă, reclamă transferul de la 
evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învățare. Aceasta presupune 
transferul de la evaluarea axată pe inițiativa profesorului de a controla, la cea care pune 
accentul pe inițiativa elevului de a reflecta asupra propriului proces de cunoaștere, învățând 
din greșeli. Strategiile de evaluare centrate pe învățare și formare se regăsesc în categoria 
strategiilor de evaluare interactivă. Evaluarea interactivă presupune existența unui 
parteneriat între profesor și elev, care are la bază procese de colaborare și negociere 
constructivă și care vizează responsabilizarea elevului și mobilizarea inițiativelor acestuia în 
cadrul proceselor de învățare și evaluare.  

Din aceste considerente, este important să fie clar determinate tipurile de efecte sau 
comportamentele profesionale (exprimate prin unitățile de competență), care trebuie să fie 
demonstrate de către elev la final de modul. Concomitent, este necesară conștientizarea de 
către elevi a rezultatelor învățării pe care trebuie să le demonstreze, precum și a modalității 
de evaluare a achizițiilor teoretice și practice.  

Evaluarea în procesul de învățare are un caracter continuu, fiind realizată prin evaluare 
formativă și sumativă.  

Evaluarea formativă promovează un nou demers conform căruia accentul este pus pe 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice definite. Metodele de 
evaluare formativă realizează evaluarea rezultatelor de învățare în strânsă legătură cu 
instruire/învățarea sau chiar concomitent cu aceasta. Evaluarea formativă poate fi realizată 
prin: observarea sistematică a comportamentului elevului, chestionare orală și scrisă, 
elaborarea hărților conceptuale, a proiectelor de grup, investigația.   

Evaluarea sumativă va fi realizată la finele modulului. Scopul evaluării sumative este 
evidențierea rezultatelor învățării, cu alte cuvinte, ”obiect” al evaluării devin unitățile de 
competență, și nu procesul de învățare. Metoda de evaluare recomandată este probă 
practică, care vizează identificarea capacităților de aplicare practică a cunoștințelor 
dobândite de către elevi. Probele practice răspund unui deziderat al pedagogiei moderne și 
anume cel de ”a ști să faci”.  

Probe de evaluare a competențelor, în baza situațiilor-problemă de la viitoarele locuri de 
muncă: 

- Determinarea necesarului de substrat nutritiv pentru sere cu încălzire cu 
biocombustibil și termică 

- Planificarea rotației de culturi pentru creșterea răsadului (pe vetre) în teren protejat 
specific unei culturi. 

- Elaborarea uni sistem de irigare în dependență de sursa de încălzire și specific tipului 
de seră 

- Elaborarea graficului de fertilizare a răsadului în perioada de vegetație. 
- Elaborarea planului lucrărilor de întreținere a răsadurilor culturilor crescute în teren 

protejat 

În calitate de produse pentru măsurarea competenței vor fi: 



- Estimările necesarului de substrat nutritiv pentru sere cu încălzire cu 
biocombustibil și termică efectuate conform cerințelor 

- Planul rotației de culturi pentru creșterea răsadului (pe vetre) în teren protejat 
specific unei culturi elaborat conform cerințelor  

- Sistemul de irigare elaborat în dependență de sursa de încălzire și specific tipului 
de seră 

- Graficul de fertilizare a răsadului în perioada de vegetație elaborat conform 
normelor. 

- Planul lucrărilor de întreținere a răsadurilor culturilor crescute în teren protejat 
Criterii de evaluare a produselor 

- Corespunderea sarcinilor tehnice 
- Corectitudinea calculelor 
- Corectitudinea realizării procesului tehnologic 
- Corespunderea standardelor și normelor în vigoare 
- Respectarea cerințelor tehnice 
- Productivitatea muncii 

XI.Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Procesul de instruire a viitorului specialist în legumicultură va fi realizat în sala de clasă, 
laborator și terenurile agricole. 

Sala de clasă va fi dotată cu mobilier școlar, computer, proiector, ecran, instrumente 
(palete, ghiveciuri , termometru,  plantator de răsad). 

Materiale didactice: manuale, fișe instructive pentru lucrări practice, materiale pentru 
activitatea de învățare individuală a elevilor, materiale pentru autocontrol/autoevaluare, 
studii de caz, teste de control, teste-grilă, diverse machete naturale, mulaje, specii de plante 
legumicole, tabele, scheme, ilustrate, mulaje, semințe a culturilor legumicole. 

Laboratorul va fi dotat cu utilaje, echipamente și materiale necesare pentru realizarea 
lucrărilor practice și de laborator.  

Utilaje și echipamente de laborator: lupe, palete, ghivece pentru producerea răsadului, 
machete de adăposturi pentru producerea răsadurilor, material plastic utilizat în 
legumicultură. 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1. Patron P. Legumicultura Universitas. 1992. ISBM 5-362-00948-6. Biblioteca 
colegiului 
Sala de lectură 
Sala de laborator 

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

3. Tehnologii moderne de producere a răsadului de legume, Chişinău, 
2009 
 



4. Greg D. Short, Proiectarea și construcția serelor, USAID/ACED, 
Chișinău, 2013 

Biblioteca 
colegiului 
Sala de lectură 
Sala de laborator 

5. Helga Voit, Grădina de legume, Editura CASA, 2010 

6 Producerea certificarea şi comercializa seminţelor de legume, 
Chişinău -2000 

7. https://ru.scribd.com/doc/25224359/Legumicultura-Curs  

https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-
echipamente/488-sere-solarii/2509-infiintare-sera-de-legume-de -
1500-mp.html  

 
 

https://ru.scribd.com/doc/25224359/Legumicultura-Curs
https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-echipamente/488-sere-solarii/2509-infiintare-sera-de-legume-de%20-1500-mp.html
https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-echipamente/488-sere-solarii/2509-infiintare-sera-de-legume-de%20-1500-mp.html
https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-echipamente/488-sere-solarii/2509-infiintare-sera-de-legume-de%20-1500-mp.html
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