




 

I.Preliminarii 
Unitatea de curs Protecția plantelor este parte componentă a entomologiei și fitopatologiei 
care studiază organismele nocive ale culturilor agricole, precum și metodele de protecție a 
plantelor. 
Protecția plantelor este o unitate de curs, scopul căreia este formarea competențelor 
profesionale de protecție a plantelor agricole contra bolilor și dăunătorilor, precum și 
combaterea acestora prin diverse metode (mecanică, fizică, agrotehnică, biologică, chimică, de 
carantină) în procesul tehnologic de cultivare.  
Pentru însușirea unității de curs și formarea competențelor specifice, elevii vor deține 
cunoștințe și abilități din disciplinele fundamentale: Bazele biologiei de specialitate, Agrochimia, 
Agrotehnica și îmbunătățiri funciare, Securitatea și sănătatea în muncă, dar și din disciplinele 
de cultură generală precum: chimia, fizica, matematica, biologia. 

 

II.Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională  

Unitatea de curs Protecția plantelor pregătește elevii care în calitate de specialiști vor fi capabili 
să asigure dezvoltarea sănătoasă a plantelor legumicole și pomicole prin aplicarea măsurilor 
preventive și terapeutice pentru asigurarea eficienței economice a întreprinderilor agricole și 
protecției mediului înconjurător. 

Competențele formate prin intermediul acestei unități de curs vor permite viitorului specialist 
să identifice bolile și dăunătorii diferitor culturi, să preîntâmpine apariția lor și să gestioneze 
corect măsurile de combatere ale acestora, astfel contribuind la asigurarea calității și cantității 
producției agricole în procesul de producere. 

III.Competențele profesionale specifice disciplinei  
Competențele profesionale din descrierea calificării: 

-Gestionarea corectitudinii îndeplinirii lucrărilor de întreținere a plantelor . 
- Asigurarea calității serviciilor de protecție a plantelor. 
-Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

Competențe profesionale specifice disciplinei:  

-Identificarea insectelor dăunătoare și bolilor plantelor. 
-Selectarea metodelor şi mijloacelor de protecție a plantelor agriicole și horticole contra bolilor 
și dăunătorilor. 
-Propunerea sistemelor de protecție integrată. 
-Elaborarea fișelor tehnologice pentru sistemul de protecție a plantelor agricole şi horticole 
contra organismelor nocive. 

IV.Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Nr de 
credite Total 

 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

5 90 25 20 45 examen 3 

 



 

V.Unitățile de învățare  

Unități de competență Unități de conținut 

1. Entomologie și fitopatologie  

CS. Identificarea insectelor dăunătoare și bolilor 
plantelor. 
-Argumentarea importanței economice a protecției 
integrate ca ramură a entomologiei și fitopatologiei. 
-Gruparea insectelor după particularitățile morfologice şi 
biologice. 
-Compararea ordinelor de insecte dăunătoare şi 
folositoare plantelor legumicole și pomicole.  
-Identificarea insectelor parazite, răpitoare și 
dăunătoare plantelor agricole. 
-Explicarea cauzelor și factorilor care determină apariția 
bolilor. 
-Compararea tipurilor de manifestare exterioară a 
bolilor. 

1.1Însemnătatea economică a protecției 
integrate. 
1.2Entomologia.  
1.3Morfologia şi biologia insectelor. 
1.4Sistematica insectelor. 
1.5Fitopatologia. 
1.6Etiologia şi clasificarea bolilor.  
1.7Cauze și factori de apariție a bolilor. 
1.8Tipurile de manifestare exterioară a 
bolilor. 

2. Metode și mijloace de protecție.  

CS.Selectarea metodelor şi mijloacelor de protecție a 
plantelor  
-Descrierea avantajelor aplicării metodelor de prevenire 
a apariției organismelor nocive. 
-Compararea metodelor de protecție a plantelor. 
-Respectarea tehnicii securității şi sănătății muncii la 
aplicarea metodelor de protecție a plantelor. 
-Diferențierea mijloacelor mecanice și fizice de 
protecție. 
-Argumentarea importanței asolamentelor și lucrării 
solului în protecția plantelor. 
-Nominalizarea speciilor de organisme nocive ce 
prezintă obiecte de carantină fitosanitară. 
-Clasificarea produselor de uz fitosanitar utilizate în 
agricultură. 
-Propunerea mijloacelor de protecție la administrarea 
pesticidelor. 
-Compararea metodelor de prevenire și combatere a 
agenților patogeni. 

2.1Metodele de protecție a plantelor 
(mecanică, fizică, agrotehnică, biologică, 
chimică, de carantină). Caracteristica 
generală. 
2.2Tehnica securității și sănătății în muncă 
la aplicarea metodelor de protecție a 
plantelor. 
2.3Metoda mecanică și fizică. Mijloacele de 
aplicare.  
2.4Metoda agrotehnică. Asolamente, 
lucrarea solului. 
2.5Metoda biologică. Organismele 
folositoare: parazite şi răpitoare. 
2.6Metoda de carantina fitosanitara. 
Obiecte de carantină fitosanitară. 
2.7Metoda chimică. Produsele de uz 
fitosanitar. 
2.8Mijloacele de protecție la administrarea 
pesticidelor. 

3. Sisteme de măsuri pentru protecția plantelor  

CS.Propunerea sistemelor de protecție  a plantelor. 
-Descrierea bolilor şi dăunătorilor culturilor cerialiere. 
-Identificarea componentelor unui sistem de protecție. 
-Propunerea sistemelor de măsuri pentru protecția 
culturilor cerialiere contra bolilor şi dăunătorilor. 
-Descrierea bolilor culturilor leguminoase Gruparea 
dăunătorilor culturilor leguminoase după modul lor de 

3.1Boli şi dăunători ai culturilor cerealiere. 
3.2Sisteme de măsuri pentru protecția 
culturilor cerealiere de boli şi dăunători. 
Componentele sistemului de protecție. 
3.3Boli ale culturilor leguminoase. 
3.4Grupuri de dăunători ai culturilor 
leguminoase și caracteristica lor. 



dăunare.  
-Compararea sistemelor de măsuri pentru protecția 
culturilor prășitoare (porumbul, sfecla de zahăr,floarea 
soarelui). 
-Propunerea sistemelor de măsuri pentru protecția 
culturilor prășitoare (porumbul, sfecla de zahăr, floarea-
soarelui) contra bolilor şi dăunătorilor. 

3.5Sisteme de măsuri pentru protecția 
culturilor prășitoare (porumbul, sfecla de 
zahăr, floarea-soarelui) contra bolilor şi 
dăunătorilor. 

4. Fișe tehnologice pentru sistemul de protecție.  

CS.Elaborarea fișelor tehnologice pentru sistemul de 
protecție a plantelor. 
-Descrierea părților componente ale fișei tehnologice 
pentru sistemul de protecție. 
-Distingerea metodelor de evidență a organismelor 
nocive. 
-Estimarea daunelor şi pagubelor provocate de 
organismele nocive. 
-Elaborarea fișelor tehnologice ale sistemelor de 
protecție la principalele plante agricole. 

4.1Structura fișelor tehnologice pentru 
sisteme de protecție. 
4.2Metode de evidență a bolilor şi 
dăunătorilor. 
4.3Daune şi pagube provocate de 
organismele nocive. 
4.4Cerințe de elaborare a fișelor 
tehnologice pentru sisteme de protecție a 
plantelor cerealiere, leguminoase , sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui, contra 
organismelor nocive. 

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. Entomologie și Fitopatologie. 17 5 4 8 

2. Metode și mijloace de protecție. 24 6 2 16 

3. Sisteme de măsuri pentru protecția 
integrată. 

30 8 10 12 

4. Fișe tehnologice ale măsurilor de 
protecție. 

19 6 4 9 

 Total 90 25 20 45 

VII.Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

1. Entomologie și Fitopatologie. 

1.Pagube cauzate de organismele nocive. Studiu de caz 
 

Prezentarea 
studiului. 

Săptămâna 1 

2.Fazele succesive ale procesului patologic. 
 

Schemă 
 

Prezentarea  Săptămâna 2 

3.Antofitozele. Referat/prezentar Prezentarea Săptămâna3 



e la calculator. 
 
 

referatului 

2.Metode și mijloace de protecție 

1.Metoda genetică de combatere a 
organismelor nocive.  

Eseu structurat 
 

Prezentarea  
eseului. 

Săptămâna 4 

2.Insectele folositoare. 
Preparatele virale, bacteriene şi micotice. 

Tabel  
 

Prezentarea 
tabelului. 

Săptămâna 5 

3.Biolaboratoare şi tehnologia de producere a 
entomofagilor. 

Proiect în grup 
 

Prezentarea 
proiectului. 

Săptămâna 6 

4.Registrul produselor de uz fitosanitar şi al 
fertilizanților utilizați în Republica Moldova.  

Tabel  
 

Prezentarea 
tabelului. 

Săptămâna 7 

5.Compatibilitatea şi rotația produselor de uz 
fitosanitar. 

Rezumat oral Argumentare. Săptămâna 8 

3.Sisteme de măsuri pentru protecția plantelor. 

1.Ciclul evolutiv de dezvoltare a diferitor boli 
ale culturilor agricole.  

Schemă 
 

Prezentarea 
schemei 
 

Săptămâna 9 

2.Ciclul evolutiv de dezvoltare a dăunătorilor ai 
culturilor agricole. 

Schemă 
 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna10 

4.Fişe tehnologice pentru sistemul de protecție.  

1.Prognoza şi avertizarea organismelor nocive. 
Calendarul fenologic. 

Situație-problemă 
 

Prezentarea 
rezultatelor. 

Săptămâna 11 

2.Fișe tehnologice ale sistemelor de protecție a 
plantelor cerealiere, leguminoase , sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui, contra organismelor 
nocive utilizate in gospodăriile agricole. 

Proiect în grup 
 

Susținerea 
proiectului. 

Săptămâna 12 

VIII.Lucrările practice/de laborator recomandate 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator  Ore 

1. Entomologie și 
Fitopatologie. 

1. Determinarea particularităților morfologice şi biologice ale 
insectelor. 
2. Determinarea tipurilor de manifestare exterioara a bolilor. 
3. Determinarea simptomelor de manifestare a micozelor, 
bacteriozelor şi virozelor. 

4 

2. Metode și mijloace 
de protecție. 

4.Realizarea calculelor de administrare a produselor de uz 
fitosanitar. 

2 

3. Sisteme de măsuri 
pentru protecția 
integrată. 

5. Determinarea bolilor şi dăunătorilor la culturilor cerialiere. 
6. Determinarea bolilor şi dăunătorilor la secla de zahăr 
7. Determinarea bolilor şi dăunătorilor la leguminoase.  
8. Determinarea bolilor şi dăunătorilor florii-soarelui 

10 



4. Fișe tehnologice 
pentru sistemul de 
protecție. 

9. Elaborarea fișei tehnologice a unui sistem de protecție la plantele 
agricole. 

4 

 Total  20 

 

IX.Sugestii metodologice 

Activitățile de instruire organizate de cadrul didactic vor fi centrate pe elev, cu un caracter 
activ-participativ și axate pe învățare activă, explorare și acțiune. Pentru atingerea rezultatelor 
învățării se recomandă următoarele metode didactice:  

- de comunicare (expozitive): explicația, descrierea, exemplificarea, instructajul, 
conversația, discuția colectivă; 

- de explorare: observarea independentă, demonstrația obiectelor, imaginilor, studiul de 
caz, problematizarea; 

- de acțiune: efectuarea de lucrări practice, simulare, elaborare de proiecte.  
Pentru aprofundarea și consolidarea cunoștințelor teoretice se recomandă realizarea 

studiilor independente de cercetare, analize, comparații, argumentări ale acțiunilor întreprinse 
în procesul de luare a deciziilor, elaborarea fișelor tehnologice a sistemului măsurilor de 
protecție integrată pentru diverse culturi agricole. 
Materialul vizual, ilustrativ, exemplele reale, mostre de insecte dăunătoare și plante atacate, 
Registrul de uz fitosanitar și al fertilizanților din Republica Moldova, Cataloage de uz fitosanitar, 
broșuri cu prognoză și avertizare - toate acestea constituie un avantaj în procesul de dezvoltare 
al gândirii practice pentru viitorii specialiști. 
Referința la respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă rămâne a fi elementul 
obligatoriu prezent pe parcursul predării acestei unități de curs.  

X.Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 
Evaluarea cunoștințelor la unitatea de curs Protecția plantelor poartă un caracter continuu care 
se realizează prin aplicarea diverselor forme şi metode.  
Pe parcursul procesului didactic se efectuează evaluarea formativă a cunoștințelor teoretice, a 
abilităților şi deprinderilor practice prin diverse metode, forme și tehnici: comunicări orale, 
antrenarea elevilor în completări, testare, evaluarea abilităților la lecțiile practice și de 
laborator, investigația, autoevaluarea. Pentru evaluarea competențelor profesionale elevii vor 
elabora următoarele produse: eseu, schiță, tabel, proiect de grup, rezumat, care vor fi evaluate 
conform criteriilor stabile. 
Proba de evaluare a competențelor obținute pe parcursul cursului prevede: 

- elaborarea fișelor tehnologice a sistemului de protecție a plantelor agricole 

În calitate de produs pentru masurarea rezultatului va servi: 

- fișa tehnologică a sistemului de protecție a plantelor. 

Evaluarea finală se realizează la finele studierii unității de curs, sub formă de examen oral sau 
scris. Itemii aplicați trebuie să fie în corelare cu competențele specifice disciplinei. 
Recomandăm itemii de evaluare preponderent axați pe sistemele de protecție. 

Criterii de evaluare a produselor: 
- corespunderea fișei în dependenţă de specie; 



- corectitudinea alegerii poduselor de uz fitosanitar; 
- corectitudinea calculelor de administrare a pesticidelor; 
- corectitudinea indicării epocilor (termenilor) de aplicare a pesticidelor; 
- corespunderea metodelor de protecţie în dependenţă de agentul patogen; 
- respectarea tehnicii securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 
XI.Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu  

Pentru desfășurarea procesului de studiu la unitatea de curs Protecția plantelor este necesară 
sala de studiu, laborator şi terenuri agricole. Sala de studiu şi laboratorul trebuie să fie dotate 
cu mobilier pentru elevi, mobilier pentru cadrul didactic şi mobilier pentru păstrarea 
materialelor şi utilajelor didactice. 

Laboratorul Protecția integrată constituie baza didactică pentru formarea şi dezvoltarea 
competențelor profesionale pentru elevi. Se recomandă următoarele materiale didactice: 
planșe, manuale, reviste, broșuri, ghiduri metodice pentru lucrările de laborator, registre cu 
produse de uz fitosanitar, mostre cu produse de uz fitosanitar, ierbar cu boli ale culturilor 
cerealiere și culturile prășitoare „Bolile culturilor leguminoase”, „Bolile culturilor tehnice”, 
colecții de insecte dăunătoare culturilor cerealiere și culturile prășitoare, colecții de insecte 
folositoare culturilor agricole calculator, proiector etc. 

Utilaje și materiale recomandate: foarfece, cuțit, hârleț, rame, fileu entomologic, material 
biologic natural, microscop, lupe, pensete, ace entomologice, lame, lamele, vase Petri.  

Echipamente: halate, mănuși, încălțăminte adecvată determinărilor în câmp, seră și terenuri 
agricole. 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor 

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

procurată resursa 

1. Gulii V., Pamujac N., „Protecția integrată a plantelor”, ed. 
Universitas, Chișinău, 1994. 

Sala de lectură 
Bibliotecă 
Librărie  
Expoziții 2. Busuioc M., „Dăunătorii principali ai culturilor agricole în 

Republica Moldova”, Chișinău 2002. 

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

Sala de lectură 
Bibliotecă 
Expoziții 

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

5. Popescu Gh., „Fitopatologie”, ed. Tehnică, 1993. Sala de lectură 
Bibliotecă 
Expoziții 
 

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

7. „Prognosticul răspândirii vătămătorilor şi bolilor plantelor 
agricole şi recomandările de combatere”, Chișinău 2011. 

Sala de lectură 

8. Hatman M., „Fitopatologie”, ed. Didactică şi pedagogică, 1989.  Sala de lectură 

 


	scan0004
	S.05.O.020 Protecţia plantelor



