




 

I. Preliminarii 

Modulul Înființarea plantațiilor pomicole face parte din componenta unităților de curs de 

specialitate și prevede organizarea procesului de realizare a lucrărilor tehnologice pentru 
înființarea plantațiilor pomicole. 

Scopul unității de curs este de a contribui la dezvoltarea competențelor profesionale privind aplicarea 

tehnologiilor moderne de înființare a plantațiilor pomicol, de tăiere și formare a coroanelor la 
pomii fructiferi pentru a primi recolte mari și de calitate înaltă.  

Conceptele de bază studiate sunt: teren destinat pentru livadă, sortiment de soiuri, tehnologii de 
plantare a livezii. 

Studierea unității de curs Înființarea plantațiilor pomicole se va baza pe achiziții de cunoștințe 
teoretice și practice obținute în cadrul unităților de curs din componenta fundamentală și d 

specialitate precum: Bazele biologiei de specialitate, Agrotehnica și îmbunătățiri funciare, 
Agrochimia, Pedologia și agrometeorologia, Mecanizarea în pomicultură și legumicultură, 
Securitatea și sănătatea în muncă. 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul Înființarea plantațiilor pomicole corespunde unei etape foarte importantă în 
procesul de producere a culturilor pomicole. Acțiunea de înființare a unei plantații pomicole 
este de importanta majora, deoarece aceasta angrenează capitalul inițial ce se investește și 
lucrările ce se execută într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Aceasta se 
finalizează cu plantarea pomilor la locul definitiv. De executarea întocmai a acestei acțiuni 
depinde, în primul an, prinderea totală a pomilor și în următorii ani creșterea și rodirea lor 
bogată.  

Suplimentar, greșelile făcute la înființarea unei plantații se repercutează pe o perioadă lungă 
de timp, putând fi doar parțial remediate. De aceea, la înființarea plantațiilor se fac studii 
privind alegerea celor mai eficiente soluții tehnico-economice. Pe baza acestora se execută 
proiecte de înființare a livezilor prin care se stabilește tipul de plantație, sistemul de cultură, 
alegerea, organizarea si amenajarea terenului, tehnologia plantării și întreținerii livezilor, cât 
și destinația producției. 

Prin intermediul acestui modul, viitorii specialiști din domeniul pomiculturii își vor forma 
competențele specifice de ordin organizatoric si tehnologic necesare pentru înființarea 
livezilor intensive și super-intensive. 

Competențele achiziționate în cadrul acestui modul, vor permite viitorului specialist să 
desfășoare diferite activități profesionale în cadrul gospodăriilor/întreprinderilor agricole, 
contribuind, astfel, la asigurarea productivității și calității fructelor. 

III. Competențe profesionale specifice modulului: 

Competențe profesionale din descrierea Calificării: 

 Organizarea înființării plantațiilor pomicole. 

Competențe profesionale specifice modulului: 
1. Realizarea lucrărilor tehnologice pentru înființarea plantațiilor pomicole. 
2. Formarea coroanelor la pomii fructiferi. 



IV. Administrarea unității de curs 

Semestrul Numărul de ore Modalitate de 
evaluare 

Nr credite 
 

Total Contact direct Lucrul 
individual 

 Prelegeri Practică/Seminar 

5 90 36 24 30 Examen 3 

V. Unitățile de învățare 

Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități Ore 

1. Plantațiile pomicole 

UC 1. Realizarea 
lucrărilor tehnologice 
pentru înființarea 
plantațiilor pomicole 

1. Sistemele de culturi pomicole 
și tipurile de plantații 
pomicole din Republica 
Moldova. 

2. Factorii principali la alegerea 
terenului și caracteristica lor. 

3. Procesul de organizare și 
amenajare a terenului  
destinat pentru livadă.  

4. Cerințele la alegerea speciilor 
şi soiurilor în corespundere 
cu condițiile ecologice și 
cerințele pieței. 

5. Repartizarea soiurilor în 
parcele. 

6. Schemele de amplasare și 
distanțe de plantare (între 
rânduri și pe rând) în 
dependență de vigoare, 
specie, soi și portaltoi. 

7. Lucrări specifice de pregătire 
a solului în vederea plantării 
livezii. 

8. Pichetajul terenului, sisteme 
de pichetare a pomilor și 
săpatul gropilor. 

9. Lucrări de pregătire a pomilor   
înainte de plantare.  

10. Procesul tehnologic de 
plantare a pomilor în livadă.  

11. Tehnica instalării 
spalierului pentru rândurile 
de pomi în livadă. 

 
 

1. Selectarea terenului în 
dependență de factorii 
pedo-climaterici.   

2. Stabilirea sortimentului în 
corespundere cu condițiile 
ecologice și cerințele pieței. 

3. Asocierea soiurilor în 
plantația pomicolă conform 
particularităților de creștere 
și dezvoltare. 

4. Utilizarea schemelor de 
amplasare a plantațiilor 
pomicole.  

5. Stabilirea distanțelor de 
plantare în parcele. 

6. Executarea lucrărilor 
tehnologice de pregătire a 
terenului pentru plantarea 
livezii. 

7. Instalarea sistemelor de 
pichetaj a terenului  

8. Săparea gropilor.  
9. Executarea lucrărilor de 

pregătire a pomilor înainte 
de plantare în livadă. 

10. Executarea lucrărilor de 
plantare a pomilor în livadă. 

11. Instalarea spalierului pentru 
rândurile de pomi în livadă. 
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2. Conducerea și tăierea pomilor 

UC 2. Formarea 
coroanelor la pomii 
fructiferi 

1. Necesitatea formarii 
coroanelor la pomii 
fructiferi.   

2. Cerințele biologice, 
agrotehnice, inginerești şi 
economice la formarea 
coroanei. 

3. Principii şi norme generale 
privind formarea 
coroanelor. 

4. Forme de coroane: piramidă 
etajată; piramidă mixtă; fus 
subțire; vas ameliorat; tufă 
ameliorată; palmetă etajată; 
palmetă liberă; coroana 
semi-plată.  

5. Importanța tăierii pomilor. 
6. Metode de tăieri (scurtarea, 

suprimarea ramurilor). 
7. Tehnica tăierii pomilor 

fructiferi.  
8. Operațiile tehnice secundare 

pentru restabilirea formei 
coroanei pomului  

9. Tipurile de tăieri în scopul:  
- formării coroanelor, 
- fructificării,  
- întreținerii,  
- reîntineririi,  
- restabilirii, 
- transformării. 

10. Termene de tăieri pentru 
pomi (tăieri în uscat și în 
verde). 

11. Tăierea mecanizată a 
pomilor fructiferi. 

12. Diferențierea cerințelor la 
formarea coroanei pomului.  

13. Respectarea principiilor și 
normelor generale la 
formarea coroanelor. 

14. Stabilirea formelor de 
coroane în dependență de 
specie și condițiile 
Republicii Moldova. 

15. Aplicarea metodelor de 
tăiere a pomilor fructiferi: 
- scurtarea ramurilor 
- suprimarea ramurilor 

16. Respectarea normelor şi 
tehnicii tăierii corecte la 
pomi. 

17. Respectarea normelor de 
securitate și sănătate în 
procesul de tăiere a 
pomilor. 

18. Realizarea operațiilor 
secundare în dependență 
de starea de dezvoltare a 
pomului: 
- crestarea,  
- decorticarea inelară, 
- strangularea,  
- incizia transversală și 

longitudinală, 
- extirparea  
- frângerea.   

19. Executarea diferitor 
tipurilor de tăieri a pomilor 
fructiferi. 

20. Identificarea lucrărilor 
mecanizate. 

28 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Plantațiile pomicole 48 22 10 16 

2. Conducerea și tăierea pomilor 42 14 14 14 

 Total 90 36 24 30 



VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

1. Plantații pomicole 

1.1. Amplasarea speciilor pomicole pe 
versanți 

Portofoliu  Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 1 

1.2. Amplasarea polenizatorilor în 
plantațiile pomicole 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 2 

1.3. Sistemele de pichetaj utilizate în 
livezile intensive și super intensive 

Schiță Prezentă schița Săptămâna 3 

1.4. Plantarea pomilor cu ajutorul 
burghiului hidraulic 

Prezentare la 
calculator 
argumentată 

Derularea 
prezentării  

Săptămâna 4 

2. Conducerea și tăierea pomilor 

1.1. Importanța tăierii și formării pomilor 
fructiferi   

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 5 

1.2. Tipurile și epoca de tăiere a pomilor 
fructiferi 

Tabel completat Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 6 

1.3. Specificul formării și întreținerii 
coroanei la măr 

Reprezentări 
schematice 

Prezentarea 
argumentată a 
schemelor 

Săptămâna 7 

1.4. Specificul formării și întreținerii 
coroanei la cais. 

Reprezentări 
schematice 

Prezentarea 
argumentată a 
schemelor 

Săptămâna 8 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unități de 
învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator ore 

1. Plantațiile 

pomicole 

1. Determinarea necesarului de material săditor pentru înființarea 
unei plantații pomicole. 

2. Întocmirea planului/proiectului unei livezi 
3. Stabilirea distanțelor de plantare şi determinarea suprafeței de 

nutriție la plantele pomicole. 

10 

2. Conducerea și 

tăierea 

pomilor 

4. Descrierea principiilor şi normelor generale privind formarea 
coroanelor la pomii fructiferi 

5. Descrierea tipurilor de tăiere la diferite sisteme de coroane. 
6. Descrierea modului și gradului de tăiere a pomilor fructiferi 
7. Schițarea sistemelor de coroane la speciile sămânțoase şi 

sâmburoase (de la anul 1 până la anul 5).  
8. Normarea încărcăturii de fructe la un pom. 

14 

 Total  24 



IX. Sugestii metodologice 

Pedagogia contemporana este pedagogia centrată pe formare de competențe care se 
dezvoltă pe două dimensiuni complementare: în plan teoretic și în plan operațional-
funcțional. Pedagogia pentru competențe  marchează trecerea de la teoria cu aspirații spre 
experimentare practică, la practica însoțită de reflecție  teoretică și de fundamentare 
științifică.  

În acest context, cadrele didactice vor identifica căile optime pentru proiectarea unor 
experiențe de învățare și predare benefice pentru formarea competențelor. Pentru 
realizarea acestui scop se recomandă aplicarea noilor metode de predare-învățare, care 
asumă dinamism, flexibilitate, adaptare la nevoile de pregătire individuale ale elevilor. 
Activitățile de învățare vor fi proiectate în așa fel încât să fie experimentale, active și 
interactive.  

Ținând cont de specificul modulului, se recomandă centrarea demersului didactic pe situații-
problemă de la locul de muncă. Elevii vor fi puși în situația de a explora diferențele dintre 
competențele profesionale deja achiziționate în cadrul precedentelor module de specialitate 
și noile solicitări/provocări la care trebuie să facă față. Prin urmare, profesorul va crea 
condiții care să predispună elevii să-și construiască/formeze noile competențe în baza 
achizițiilor anterioare.  

În cadrul procesului didactic, profesorul va încuraja învățarea prin cooperare. Una din 
metodele de învățare în echipă poate fi metoda piramidei sau bulgărului de zăpadă, care 
constă în încorporarea activității fiecărui membru al echipei într-un demers colectiv mai 
amplu, menit să ducă la soluționarea unei sarcini sau a unei probleme date. 

În cadrul prezentului modul, elevii trebuie să-și formeze numeroase abilități practice. Astfel, 
pe lângă situațiile-problemă, se recomandă aplicarea metodelor algoritmice și exerciții 
dirijate și semi-dirijate, în mod special pentru formarea abilităților de tăiere a pomilor 
fructiferi și de executare a operațiilor secundare de întreținere a pomilor.   

Dat fiind faptul că fiecare elev are ritmul său de învățare și niveluri diferite de pregătire, 
profesorul va diferenția și va adapta sarcinile didactice, dar și va oferi timp suficient fiecărui 
elev pentru formarea abilităților practice.  

X. Sugestii de evaluare 

Conceptul de evaluare se transformă, evoluând de la evaluarea tradițională situată în finalul 
învățării, la evaluarea modernă, care este mai mult decât un proces final sau paralel cu 
învățarea. Evaluarea performanțelor școlare nu mai este o acțiune de control-sancțiune, 
limitată la verificare și notare. Evaluarea devine un proces care se integrează organic cu alte 
procese de învățare și, exercitând funcția formativă, informează și ajută elevul în luarea 
deciziilor orientate spre propria-i formare și dezvoltare.  

Prin urmare, în cadrul procesului didactic, profesorii vor fi interesați nu numai de 
desfășurarea evaluărilor didactice (formative și sumative), ci și de formarea și dezvoltarea 
capacităților elevilor de autoevaluare.  

Din perspectiva procesului de predare-învățare, se justifică pe deplin complementaritatea 
metodelor tradiționale și a celor alternative de evaluare, fiecare categorie dovedind virtuți și 
limite. Din aceste considerente, profesorul va selecta și utiliza metodele de evaluare 
formativă în conformitate cu dinamica, potențialul și nivelul de pregătire a grupului. În acest 
sens sunt binevenite metodele de evaluare scrisă și orală, evaluarea prin probe practice, 



observarea sistematică a comportamentului elevului față de activitățile de învățare, 
portofoliu, studiu de caz.  

Evaluarea sumativă, scopul căreia este evaluarea competențelor profesionale, va fi realizată 
la final de modul prin probe practice, în baza situațiilor-problemă de la viitoarele locuri de 
muncă. 

Probe de evaluare a competențelor: 

- elaborarea planului/proiectului unei livezi; 
- tăierea pomilor fructiferi, demonstrând 2-3 tipuri de tăiere; 

În calitate de produse pentru măsurarea competenței vor fi: 

- proiectul (planul) unei livezi, elaborat conform cerințelor 
- 2-3 tipuri de tăiere a pomilor fructiferi demonstrate 

Criterii de evaluare a produselor 

- Corespunderea cerințelor tehnice ale proiectului 
- Corectitudinea calculelor proiectului 
- Ținuta grafică a proiectului 
- Respectarea cerințelor de securitate la locul de muncă 
- Corespunderea normelor de tăiere a pomilor 
- Respectarea tehnicii de tăiere 
- Productivitate muncii 

În procesul de evaluare fie formativ, fie sumativ, este important ca fiecare elev să simtă că a 
progresat față de stadiul de la care a pornit inițial, chiar dacă performanțele sale sunt încă 
reduse în comparație cu ceilalți elevi din clasă. Devenind conștient de propriul nivel, elevul 
poate să-și mobilizeze efortul pentru o nouă învățare, mai eficientă, și cu rezultate 
personale din ce în ce mai bune.  

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorului specialist va fi asigurat un 
mediu de învățare adecvat în sala de clasă, laborator și pe terenurile agricole. 

Sala de clasă va fi dotată cu mobilier școlar, computer, proiector, ecran, instrumente (cuțite 
de altoire, foarfece de grădină, ferestrău). 

Materiale didactice: manuale, tabele, scheme, ilustrate, mulaje, colecții, altoaie, portaltoaie 
(material viu), diverse machete naturale, mulaje, specii de plante pomicole.  

Lucrările practice și de laborator se vor desfășura în laborator și pe terenurile agricole. 
Laboratorul va fi dotat cu utilaje, echipamente și materiale necesare pentru realizarea 
lucrărilor practice și de laborator.  

Utilaje și echipamente de laborator:  cuțite de altoire, foarfece de grădină, pungi, lăzi, 
containere, platforme.  



 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1. 1
. 
G. Cimpoieş, V. Balan  „ Pomicultura”  Universitas  2001. ISBN 9975-
906-39-7 

Biblioteca CEHTA 
Sala de lectură 
Sala de laborator 
  

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

3. 3
. 
V. Babuc, Pomicultura Chișinău, 2010 

4. 6 V. Babuc, A. Peșteanu, Producerea merelor, Chișinău 2013, ISBN978-
9975-80-590-2 

5.  Producerea materialului săditor pomicol (pepiniera pomicola) 
http://www.scritub.com/biologie/botanica/PRODUCEREA-MATERIALULUI-
SADITO24769.php 

Surse  
Internet 

6.  Plantarea Pomilor Fructiferi - Tehnologii si Recomandări 
  https://www.gazetadeagricultura.info/pomicultura.html   

Surse  
Internet 

 
 

http://www.scritub.com/biologie/botanica/PRODUCEREA-MATERIALULUI-SADITO24769.php
http://www.scritub.com/biologie/botanica/PRODUCEREA-MATERIALULUI-SADITO24769.php
http://www.scritub.com/biologie/botanica/PRODUCEREA-MATERIALULUI-SADITO24769.php
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwigotej9I_RAhULESwKHWHsBOgQFghbMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.gazetadeagricultura.info%2Fpomicultura%2Fpomi-fructiferi%2Fplantare-pomi-fructiferi.html&usg=AFQjCNH6Er-t6lIVTVjIzFfE_qoiVhFYHQ&sig2=ZlQCZ4_4MDcWYO9zF_GXHA
https://www.gazetadeagricultura.info/pomicultura.html
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