




I. Preliminarii 

Modulul Producerea legumelor în teren protejat face parte din componenta unităților de 
curs de specialitate și prevede organizarea procesului de realizare a lucrărilor tehnologice în 
terenuri protejate pentru creșterea culturilor legumicole. 

Scopul unității de curs este de a contribui la dezvoltarea competențelor profesionale privind 
aplicarea tehnologiilor moderne de plantare în spații protejate a culturilor legumicole, de 
înlăturare a lăstarilor, efectuare a legatul, pentru a primi recolte mari și de calitate înaltă.  

Conceptele de bază studiate sunt: lucrări de pregătire a solului, răsad, sortiment de soiuri, 
tehnologii de plantare a răsadului legumicol, lucrări specifice de întreținere a culturilor 
legumicole. 

Studierea modulului Producerea legumelor în teren protejat se va baza pe achiziții de 
cunoștințe teoretice și practice obținute în cadrul unităților de curs din componenta 
fundamentală și de specialitate precum: Bazele biologiei de specialitate, Agrotehnica și 
îmbunătățiri funciare, Agrochimia, Pedologia și agrometeorologia, Mecanizarea în 
pomicultură și legumicultură, Securitatea și sănătatea în muncă, Legumicultura generală, 
Producerea răsadului în teren protejat. 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul Producerea legumelor în teren protejat corespunde unei etape foarte importantă în 
procesul de producere a culturilor legumicole. Acțiunea de înființare a unui teren protejat 
pentru obținerea legumelor 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 răsadului conform schemei de plantare.  

Prin intermediul acestui modul, viitorii specialiști din domeniul legumiculturii își vor forma 
competențele specifice de ordin organizatoric si tehnologic necesare pentru înființarea unei 
sere și plantarea răsadului specific fiecărei culturi. 

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 legumelor.  

Studierea prezentului modul va contribui la formarea competențelor profesionale din 
modulele Producerea răsadului în teren neprotejat, Păstrarea legumelor, care va fi ulterior 
studiat. 

III. Competențe profesionale specifice modulului 
Competențe profesionale din descrierea calificării: 

- Stabilirea structurii și speciilor culturilor legumicole.  
- Organizarea procesului de lucru pentru semănat și plantarea răsadului în teren 

protejat 
- Monitorizarea sistemului de fertilizare a terenului. 
- Gestionarea corectitudinii îndeplinirii lucrărilor de întreținere. 
- Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

Competențele profesionale specifice modulului 

1. Pregătirea solului și spațiilor protejate pentru cultivarea legumicole. 



2. Plantarea răsadului în spații protejate. 
3. Întreținerea culturilor legumicole în spații protejate. 

 
IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Nr de 
credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/Seminar 

6 60 25 20 15 Examen 2 

 
V. Unitățile de învățare 

 

Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități Ore 

1. Lucrări ale solului în spații protejate 

UC1. Pregătirea 
solului și spațiilor 
protejate pentru 
cultivarea legumelor 

1. Diagnoza spațiilor protejate. 
2. Lucrări de pregătire a spațiilor 

protejate. 
3. Utilaje necesare la lucrarea 

solului. 
4. Lucrări de pregătire a solului 

(afânare, erbicidare, bilonare, 
brăzdarea rigolelor, așezarea 
mulciului) 

 

1. Depistarea neconformităților 
(defectelor) spațiilor 
protejate. 

2. Selectarea utilajelor şi 
echipamentelor în 
dependență de lucrările 
solului. 

3. Executarea lucrărilor 
necesare de pregătire a 
serelor  
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2. Lucrări de plantare a răsadului în spații protejate 

UC. 2 Plantarea 
răsadului în spații 
protejate 

1. Procesul tehnologic de 
smulgere a răsadului 

2. Metode și scheme de plantare 
a răsadului în spații protejate 
pentru diferite specii. 

3. Procesul tehnologic de 
plantare a răsadului. 

4. Echipament specific pentru 
plantare.  

5. Cerințe de calitate a prinderii 
răsadului (adâncimea, distanța 
între rânduri și plante, starea 
plantei, gradul de umiditate). 

4. Executarea lucrărilor de 
pregătire și smulgere a 
răsadului. 

5. Selectarea metodei și 
schemei de plantare în 
dependență de specie. 

6. Respectarea cerințelor de 
plantare în spații protejate a 
speciilor legumicole. 

7. Utilizarea echipamentului 
necesar pentru plantarea 
diferitor culturi legumicole. 

8. Aprecierea calității lucrărilor 
de plantare a culturilor 
legumicole. 
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3. Lucrări de întreținere 

UC 3. Întreținerea 
culturilor legumicole 

1. Tehnologia de cultivare a 
speciilor legumicole în spații 

9. Respectarea consecutivității 
lucrărilor de bază la 
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în spații protejate protejate (completarea 
golurilor, afânarea solului, 
fertilizarea fazială, irigarea, 
combaterea buruienilor, 
bolilor şi dăunătorilor). 

2. Lucrări specifice de întreținere 
a culturilor (răritul, dirijatul 
prin tăieri, polinizarea, 
defolierea, susținerea 
plantelor, protejarea 
împotriva bolilor și 
dăunătorilor, înlăturarea 
lăstarilor laterali) 

3. Specificul tehnologic de 
întreținere a culturilor:  

- Tomate,  
- Ardei,  
- Pătlăgele vinete,  
- Castraveți,  
- Varza,  
- Salată,  
- Ceapă (pentru frunze),  
- Ridichea de lună  
4. Criterii de apreciere a 

calității lucrărilor de 
întreținere a culturilor 
legumicole 

întreținerea speciilor 
legumicole în spații 
protejate. 

10. Executarea lucrărilor 
specifice diferitor culturi 
legumicole.  

11. Reglarea factorilor de 
stimulare a fructificării și 
calității producției prin 
realizarea lucrărilor de bază 
și specifice.  

12. Utilizarea echipamentelor 
necesare pentru lucrările de 
îngrijire specifice culturilor 
legumicole. 

13. Aprecierea calității lucrărilor 
de îngrijire în baza criteriilor: 
gradul de afânare al solului, 
gradul de îmburuienire, 
aprovizionare cu apă, starea 
fitosanitară a plantelor). 

14. Respectarea normelor de 
securitate şi sănătate în 
muncă specifice lucrărilor de 
îngrijire a culturilor 
legumicole. 

 
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. Lucrări ale solului în spații protejate 20 8 8 4 

2. Lucrări de plantare a răsadului în spații 
protejate 

20 8 6 6 

3. Lucrări de întreținere 20 9 6 5 

 Total 60 25 20 15 

 
 
 
 
 

 



VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalitate 
de evaluare 

Termene de 
realizare 

1. Lucrări ale solului în spații protejate 

1.1. Dezinfecția termică a spațiilor protejate. Prezentare 
electronică  

Derularea 
prezentării  

Săptămâna 1 

1.2. Avantaje și dezavantaje ale metodelor 
tradiționale de pregătire a spațiilor protejate. 

Graficul T  Prezentarea 
graficului  

Săptămâna 2 

2. Lucrări de plantare a răsadului în spații protejate 

2.1. Criteriile de apreciere calității răsadului de 
tomate/ardei/vânătă/varză/praz/salată/pepene 
verde/pepene galben/castraveți/dovleac/porumb 
dulce. 

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

Săptămâna 3 

2.2. Planul pentru plantarea răsadurilor crescute în 
ghiveciuri 

Plan  Prezentarea 
planului 

Săptămâna 4 

3. Lucrări de întreținere 

3.1. Specificul cultivării legumelor în tuneluri. Prezentare 
electronică 

Derularea 
prezentare 

Săptămâna 5 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr
. 

Unități de 
învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator Practică/ 
Seminar 

2. Lucrări de plantare 
a răsadului în 
spații protejate 

1. Calcularea necesității de răsad pentru plantarea 

tomatelor, ardeilor, vinetelor, văroaselor, speciilor din 

familia cucurbitacee (pe o suprafață concretă). 
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3. Lucrări de 
întreținere 

2. Elaborarea planului agrotehnic la îngrijirea culturilor 

legumicole în spații protejate prin răsad (tomatelor, 

ardeilor, vinetelor, văroaselor, speciilor din familia 

cucurbitacee). 

3. Elaborarea planului agrotehnic la îngrijirea culturilor 

legumicole în spații protejate prin semințe (ridichea de 

lună, pătrunjelul, mărarul, ceapa). 
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 Total  20 

 
 
 
 
 
 
 



IX.Sugestii metodologice 
În procesul de formare profesională a viitorilor specialiști, profesorul va promova o 
metodologie de predare - învățare centrată pe elev, și totodată, pe formare a 
competențelor profesionale. Aceasta înseamnă orientarea procesului de instruire spre 
îmbunătățirea experiențelor de învățare ale elevilor și spre implicarea lor activă în procesul 
de învățare. Centrarea procesului de învățare pe cel ce învață și pe formare de competențe 
presupune aplicarea atât a metodelor tradiționale, cât și celor interactive.  

Metodele interactive sunt variate și pot fi utilizate în funcție de sarcina propusă. Astfel, 
unele favorizează jocul interactiv de roluri şi situații, altele angajează la cooperare 
explorativă sau atrag elevii la cooperare şi la valorificare a evenimentelor sau faptelor. Alte 
metode stimulează participarea la construcția împreună a sensului sau a înțelesului propriu 
conținuturilor studiate, ori sunt centrate pe producerea de idei şi rezolvarea de probleme. 
Comun tuturor metodelor le este respectarea unor reguli de participare, autoimpuse, așa 
cum ar fi: respect reciproc, atitudine pozitivă, toleranță, sinceritate, ascultare până la capăt 
a celui care vorbește fără a interveni sau a întrerupe, abținere de a monopoliza discuția, 
punctualitate, analiză a faptelor şi nu a persoanelor etc.  

Una dintre metodele recomandate este dialogul profesor-elevi sau metoda conversației, 
care este considerată o modalitate de instruire foarte eficientă. Utilizând metoda 
conversației, se recomandă aplicarea conversației euristice, care reprezintă o modalitate 
aparte de învățare prin descoperire. Aplicând această tehnică interogativă, profesorul 
determină elevii săi să efectueze o activitate comună de gândire, să depună un efort 
personal de căutare. Altfel spus, conversația euristică îi supune pe elevi la investigație 
întreprinsă în sfera informațiilor existente deja în mintea lor şi îi determină să descopere, pe 
baza valorificării propriei experiențe de cunoaștere, noi adevăruri.  

Pe lângă strategiile interactive de dobândire a noilor cunoștințe, profesorul va aplica, în mod 
obligatoriu, strategii de exersare și aplicare în practică a noilor informații. Profesorul va 
organiza activități practice care să se bazeze pe conlucrarea/cooperarea elevilor în vederea 
formării și dezvoltării priceperilor, deprinderilor și abilităților de a aplica în practică cele 
învățate. Printre metodele de exersare și de acțiune practică pot fi proiectele de cercetare-
acțiune, investigațiile, exercițiul, studiul e caz, hărțile conceptuale.   

Aceste metode vor fi aplicate în formarea competențelor profesionale de pregătire a solului 
și spațiilor protejate pentru cultivarea legumicole, de plantare a răsadului în spații protejate, 
precum și de întreținere a culturilor legumicole în spații protejate. 

X.Sugestii de evaluare 

Este important să menționăm că evaluarea nu trebuie privită ca pe o acțiune în care 
activitatea din clasă este întreruptă ca să se „poată face” evaluare, ci dimpotrivă, evaluarea 
trebuie să țină de responsabilitățile profesorilor şi să reprezinte o componentă continuă a 
predării. Evaluarea este un proces continuu care implică reflectarea şi interpretarea 
activităților de învățare pe măsură ce acestea au loc.  

În contextul evaluării centrate pe competențe, standardele la care se raportează rezultatele 
învățării elevului trebuie să fie de natură calitativă. Pentru a asigura o evaluare corectă şi 
unitară, procesul şi produsul învățării fiecărui elev trebuie să fie raportate la standardele de 
performanță stabilite la nivel național prin calificarea profesională. 



În scopul evaluării competențelor profesionale pot fi utilizate unele metode și instrumente 
de evaluare care pot reprezenta o adevărata alternativă la testele standardizate. Printre 
aceste tehnici alternative de evaluare pot fi menționate următoarele: observarea 
sistematica a comportamentului elevilor, investigația, portofoliul, autoevaluarea. 

Pentru ca evaluarea să fie resimțită de către elev ca având efect formativ, este foarte utilă 
formarea și exersarea la elevi a capacitații de autoevaluare. Elevii au nevoie să se 
autocunoască, fapt care are implicații în plan motivațional și atitudinal. Condiția principală 
care favorizează interiorizarea de către elevi a aprecierilor profesorului o constituie 
înțelegerea criteriilor de apreciere. Cunoașterea și aprecierea acestor criterii îi ajută pe elevi 
să înțeleagă semnificația calificativelor acordate de profesor. 

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

- Calcularea necesarului de răsad pentru plantarea culturilor legumicole, pe o 
suprafață anumită; 

- Elaborarea planului agrotehnic pentru îngrijirea culturilor legumicole în spații 
protejate prin răsad; 

- Elaborarea planului agrotehnic pentru îngrijirea culturilor legumicole în spații 
protejate prin semințe.  

În calitate de produse pentru măsurarea competenței vor fi: 

- Estimările necesarului de răsad pentru plantarea culturilor legumicole, pe o 
suprafață concretă, efectuate conform cerințelor; 

- Planul agrotehnic la îngrijirea culturilor legumicole în spații protejate prin răsad 
elaborat conform cerințelor tehnice; 

- Planul agrotehnic pentru îngrijirea culturilor legumicole în spații protejate prin 
semințe, elaborat conform cerințelor tehnice.  

Criterii de evaluare a produselor 

- Corespunderea sarcinilor tehnice 
- Corectitudinea calculelor 
- Respectarea succesiunii lucrărilor tehnologice 
- Corespunderea standardelor și normelor în vigoare 
- Respectarea cerințelor tehnice 

 

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 (cuțite 
de altoire, lupe, machete de:  rădăcina şi sistemul de absorbţie, caracteristica florilor 
legumicole, structura frunzei, tulpina la plantele legumicole, foarfece). 

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, colecții. 



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, 
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. 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. Grădina de legume ecologice, Ghid practic, Editura Polirom, 2007 

4. Tehnologia cultivării legumelor, Autor: Teodor N. Stan, Editura: Alfa 

5. Bolile şi dăunatorii culturilor Solanaceae Autor: Ana Tomescu,  
Editura: Gramen, 2014  

6 Ghidul cultivatorului de legume,  Autor carte: Dumitru Indrea, Alex-
Silviu Apahidean ,  Editura: Cereş,  ISBN: 973-40-0661-4, Anul 
aparitiei: 2004  

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

 

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