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I. Preliminarii 

Stagiul de Practică ce precede probe de absolvire tehnologică, se bazează pe toate unităţile 
de curs de specialitate. 
Scopul Practicii ce precede probe de absolvire tehnologică  familiarizarea elevilor cu principalele 
procedee tehnologice în cadrul întreprinderilor agricole, formarea deprinderilor practice, consolidarea 
cunoştinţelor teoretice.  
Practica tehnologică se bazează pe disciplinele: fitotehnie, având  legătură interdisciplinară cu: 
pedologia, îmbunătăţiri funciare, agrotehnica, maşini agricole, protecţia plantelor etc.  
Pentru desfăşurarea acestei practici, administraţia instituţiei de învăţământ, trebuie să încheie 
contracte de practică cu cele mai moderne întreprinderi, care dispun de tehnologii moderne în 
domeniul fitotehniei. 
Pe toată durata practicii, elevii activează conform programului de lucru al întreprinderii, în limitele 
Codului Muncii al Republicii Moldova, contractului de practică şi contractului individual de muncă (dacă 
elevul doreşte să fie angajat în perioada practicii). 
 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 
Practica se organizează în stațiunea didactico-experementală a instituției de învățământ și cele mai 
moderne întreprinderi agricole din zonă. 
Practica este dirijată de şeful instruirii  practice şi profesorul de specialitate. 
La  începutul  practicii  tehnologice  elevii sunt iniţiaţi  cu: 
-durata  şi  obiectivele  practicii; 
-repartizarea  timpului  practicii; 
-regimul  de  lucru  în Staţiunea  didactico-experimentală; 
-planul-grafic  de  întocmire  şi  prezentare  a  documentelor  în  instituția; 
-modul  de  elaborare  şi  prezentare  a  rezultatelor  practicii. 
 
În raport se redă situaţia reală a stațiunii didactico-experemintale și întreprinderilor agricole vizitate, cu 
analiza şi concluziile corespunzătoare. La finele stagiului are loc susţinerea raportului întocmit, în faţa 
unei comisii de evaluare (conţinutul raportului pe rezultatele practicii tehnologice, Anexa 1). 
Nota generală la practică constituie media notelor de la aprecierea susţinerii raportului practicii, de 
către comisia de evaluare de la instituţia de învăţământ şi calităţii îndeplinirii raportului pe practică şi 
media notelor pe parcursul practicii. 

 
III. Competenţele profesionale specifice stagiului practicii tehnologice 

 
1.Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice activităţii; 
2.Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei culturilor de câmp şi 
optimizarea lor; 
3.Perfectarea  documentelor  primare, vizând operaţiile economice din staţiune; 
4.Planificarea , organizarea  si apricieria  calităşii operaţiilor tehnologice la cultivarea culturilor de câmp; 
5.Determinarea  volumului  producţiei  la  recoltare  şi  după  uscare, sortarea conform normativelor; 
6.Dezvoltarea ideilor inovative în domeniu şi a competenţelor de comunicare şi orientare în spaţiul 
economic real; 
7.Aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare a producţiei agricole; 
8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, securitatea antiincendiară. 
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IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul de 
săptămâni 

Număru
l de ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.07.O.010 

Practică ce 
precede probe 
de absolvire 
tehnologică 

7 4 120 
septembrie - 
noiembrie 

4 

 
V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Durata de 
realizare 

UC1. Instruirea în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 
Familiarizarea cu stațiunea didactico-
experimentală. 
1. 1 Respectarea normelor de securitate și 
sănătate în muncă. 
1.2 Analizarea activităţii generale a stațiunii 
didactico-experementale. 
1.3 Distingerea stării şi perspectivelor 
dezvoltării întreprinderii. 
1.4 Examinarea specializării gospodăriei şi a 
structurii organizatorice. 
1.5 Compararea condiţiilor de climă, sol,  
relief şi faună. 

 
Descrie starea şi 
perspectivele dezvoltării 
agriculturii în stațiunea 
didactico-experimentală,  
amplasarea geografică, anul 
fondării, scurt istoric, 
caracteristica tipurilor de sol.  
Întocmeşte graficul 
condiţiilor pedoclimaterice 
ale stațiunii didactico-
experimentale. 

 
 
Fișa vizitei 
tematice 
completată 

12 

UC2. Activitatea la momentul practicii în 
sectorul:  

Recoltarea culturilor de câmp și horticole. 
2.1Respectarea tehnicii securităţii şi 
normelor ecologice. 
2.2 Planificarea lucrului agronomului. 
2.3 Determinarea termenului de recoltare și 
a recoltei biologice. 
2.4 Pregătirea agregatului pentru lucru. 
2.5 Organizarea recoltării cerealelor.  
2.6  Executarea procesului de lucru la 
condiţionarea producției agricole a culturilor 
de câmp. 
2.7 Aprecierea calităţii lucrului. 

Descrie caracteristica 
situațiilor reale a stării 
semănăturilor culturilor de 
câmp înainte de recoltare, 
rezultatele  roadei biologice, 
cum se organizează 
recoltarea culturilor 
spicoase și rezultatele 
aprecierii lucrărilor. 
 
 
 

 
 
 
Registru 
completat 
 
Fișa vizitei 
tematice 
completată 
 
Fişa necesarului 
completată 

 
 

60 

UC3. Fertilizarea culturilor de câmp și 
lucrările solului. 

Respectarea tehnicii securităţii şi normelor 
ecologice. 
3.1 Familiriazarea cu fertilizarea culturilor și 

lucrarea solului în stațiunea didactico-

Descrie caracteristica 
situațiilor reale a fertilizării 
culturilor de câmp și lucrării 
solului, cum se organizează 
ferilizarea culturilor de 
câmp și rezultatele 

Fişa necesarului 
completată 

18 
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experimentală. 
3.2 Selectarea îngrășemintelor.  
3.3 Calcularea dozelor pentru administrarea  

îngrășemintelor. 
3.4 Proiectarea metodelor de administrare a 

îngrășemintelor. 
3.5 Pregătirea agregatului pentru lucru. 
3.6 Organizarea procesului de lucru. 
3.7 Aprecierea calităţii lucrului. 

aprecierii lucrărilor. 
 

UC4. Condiționarea materialului semincier 
și semănatul culturilor de toamnă 
Respectarea tehnicii securităţii şi normelor 
ecologice. 
4.1 Familiriazarea cu sortimentul și metodele 
de condiționare a materialului semincier a 
culturilor de câmp în stațiunea didactico-
experimentală. 
4.2 Stabilirea normei numerice. 
4.3 Calcularea normei gravimetrice. 
4.4 Pregătirea agregatului pentru lucru. 
4.5 Organizarea procesului de lucru. 
4.6 Aprecierea calităţii lucrului. 

Descrie caracteristica 
situațiilor reale a 
condiționării materialului 
semincier a culturilor de 
câmp, cum se organizează 
condiționarea semințelor și 
semănatul culturilor de 
câmp și rezultatele 
aprecierii lucrărilor. 
 

Fişa necesarului 
completată 

18 

UC5. Sistematizarea materialului şi 
întocmirea raportului. 
5.1 Elaborarea raportului conform 
conţinutului programei şi a anexei 1 

Redactează, sistematizează 
şi întocmeşte raportul pe 
rezultatele practicii 
tehnologice 

Darea de 
seamnă 
completată 

12 

 
VI. Sugestii metodologice 

 
Implicarea responsabilă a  profesorului, numit din partea instituţiei, prin folosirea unor metode 

adecvate în perioada instruirii practice, să le permită acestora un grad de independenţă şi oportunităţi 
de a lua anumite decizii de sinestătător, va favoriza dezvoltarea abilităţilor practice.  
 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
Practica tehnologică se evaluează conform Regulamentului de organizare ş i evaluare a 
stagiilor practice şi specificului specialităţii Agronomie.  
Practica tehnologică  se finalizează cu prezentarea de către elevi a rapoartelor, referitoare la lucrul 
îndeplinit, în faţa unei comisii. 
Elevii vor fi anunţaţi asupra datei, orei şi locaţiei la care îşi vor prezenta şi susţine rapoartele în faţa 
comisiei, printr-un orar elaborat preventiv de către conducătorul instruirii practice. 
Rapoartele se prezintă de către fiecare elev la data stabilită în orar, conducătorului instruirii practice, 
fiind înregistrate. 
După înregistrare, raportul este înaintat spre verificare profesorului conducător de practică. 
Pentru verificare se oferă două zile. În acest timp elevul se consultă cu profesorul evaluator,  pentru a 
înlătura lacunele depistate. 
După ce raportul a fost verificat se întoarce elevului, pentru a se pregăti de susţinere. 
În ziua susţinerii, elevul se prezintă obligatoriu cu raportul verificat. 
 Neprezentarea elevului practicant la data, ora şi locaţia stabilite în orar poate atrage eliminarea 
acestuia de la susţinerea raportului, rezultat al practicii. 
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Prezentarea raportului în faţa comisiei este la fel de importantă. Nota finală obţinută de către elev 
reprezintă atât rezultatul evaluării raportului de către cadrul didactic conducător de practică, cât şi 
rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerea de către elev. 
Raportul este prezentat oral în faţa comisiei, care notează în funcţie de criteriile examinate la catedră şi 
aprobate de către administraţia instituţiei de învăţământ. 
Originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corectitudinea informaţiei, calitatea exprimării, 
corectitudinea, modul de prezentare orală. Acest din urmă element implică puterea de convingere, 
coerenţa exprimării.  
Pentru susţinerea raportului, elevul are la dispoziţie 10 minute. În acest timp, elevul va trebui să 
prezinte, pe scurt, rezultatele practicii realizate într-o anumită perioadă de timp. Ca urmare, el trebuie 
să fie cât mai concis în exprimare şi să aibă permanent în vedere activitatea practică. Este necesar ca el 
să scoată în evidenţă ceea ce este esenţial.  
Prezentarea orală poate fi însoţită, cu acordul comisiei, de o prezentare  PowerPoint, care trebuie să fie 
concisă şi sobră şi să fie însoţită de suficiente explicaţii orale.  Prezentarea nu trebuie să fie 
supraîncărcată cu prea multe imagini, oricât de spectaculoase, cu prea multe culori sau fonuri. 
Prezentarea PowerPoint este un ajutor pentru elev, deoarece îi dă ocazia să se „sprijine” în expunere pe 
imagini şi idei formulate. 

 
VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica tehnologică   se va desfășura în stațiunea didactico-experimentală.   
Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Stațiunea didactico-
experimentală  

Care dispun de ramura: cultivarea culturilor de câmp, pomicultura, 
legumicultura. Terenuri accesibile, prelucrate. 

2. Sere Posibilităţi de plantare, creştere, irigare a răsadului. Varietăţi de specii 
de răsad, tehnologii moderne aplicate. Echipamente, instrumente 
necesare pentru plantarea, îngrijirea răsadului şi recoltare. 

3. Plantaţii pomicole Varietăţi de specii  pomicole, forme de conducere, agrotehnică aplicată. 
Mijloace de susţinere, protecţie contra condiţiilor climaterice 
nefavorabile etc. După posibilitate, pepinieră pomicolă. 

4. Parcul de maşini 
agricole  
şi tractoare 

Starea bună a maşinilor agricole, gama variată de maşini agricole 
aplicate în pomicultură şi legumicultură, fitotehnie. Tractoare agricole 
universale de diferite puteri. 

5. Depozite frigorifice Depozite frigorifice, pentru păstrarea fructelor, legumelor etc. 
Echipamentul necesar pentru condiţionare şi păstrare. 

 
IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Literatura de specialitate Biblioteca instituţie 
 

2. Acte, anexe, tabele, instrucţiuni, fişe tehnologice, 
registre etc. 

Întreprinderea bază de 
practică  

3. Anexa 1 Prezenta curriculă 
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Anexa 1 

CONŢINUTUL RAPORTULUI REZULTAT AL PRACTICII TEHNOLOGICE 
 
I. CARACTERISTICA GENERALĂ A GOSPODĂRIEI 

 
 Denumirea şi adresa juridică a gospodăriei, amplasarea geografică, anul fondării, scurt istoric. 
 Caracteristica tipurilor de sol ale gospodăriei. Condiţiile climaterice, suma medie a temperaturilor 
anuale şi lunare. Suma medie a precipitaţiilor lunare şi anuale. 
 Structura terenurilor gospodăriei, caracteristica lor. (se poate prezenta în formă de 
diagramă, tabelă etc.) 

(3/4 pagini) 
 

II. CULTURILE DE CÂMP 
 Caracteristica terenurilor și a structurii culturilor de câmp. 
 Tabelul 2.1  Caracteristica  terenurilor  gospodăriei  

Nr. 
d/o 

 
Denumirea tipurilor de terenuri 

Suprafaţa, 
ha 

Structura, 
% 

Bonitatea 
solului 
(bal) 

1. Suprafaţa totală, inclusiv:    

1.1. Pământ arabil    

1.2. Livezi    

1.3. Vii    

1.4. Plantaţii de nucari    

1.5. Fâneţe    

1.6. Păşuni    

2. T o t a l  terenuri agricole:    

3. Plantaţii forestiere    

4. Mlaştini    

5. Ape    

6. Drumuri    

7. Construcţii şi curţi    

Tabelul 2.2 Caracteristica structurii culturilor de câmp 
 

 
 (6/7 pagini) 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
d/o 

 
Denumirea grupelor de culturi și a culturilor 

Suprafaţa, 
ha 

%  din suprafaţa 
totală 

    

    

    

    

    



8 

 

III. ANALIZA AGRONOMICĂ A TEHNOLOGIILOR DE CULTIVARE DIN GOSPODĂRIE  
 

Tehnologia de cultivare a _____________________ 
 

Soiul_____________________Locul în asolament__________________________ 
 
Lucrarea solului _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Administrarea îngrăşămintelor 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Pregătirea 
seminţelor____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Lucrarea solului înainte de semănat şi semănatul 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Îngrijirea semănăturilor. 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Recoltarea. 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Prelucrarea producţiei după 
recoltare._____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Roada obţinută în gospodărie. Avantajele şi dezavantajele tehnologiei de  cultivare şi propuneri pentru 
ameliorarea ei. 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(12/15 pagini) 
 
IV. ANALIZA EFICACITĂȚII CULTIVĂRII CULTURILOR DE CÂMP ȘI DATELOR ECONOMICE A GOSPODĂRIEI   

Tabelul 4.1 Valoarea producţiei 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
culturilor, 

plantaţiilor 

Suprafaţa 
(ha) 

Roada 
t/ha 

Volumul 
de 

producţii, 
t 

Impurităţi, 
% 

Producţia 
pentru 

realizare, 
t 

Preţul de 
realizare

, 
lei/t 

Valoarea 
producţiei, 

lei 

1.  Culturile 
cerealiere şi 
leguminoase 
total 

       

1.1         
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1.2         

2. Culturile 
tehnice 

       

2.1         

2.2         

3. Culturile de 
nutreţ 

       

3.1         

4. Mere         

5. Poamă         

6. Legume         

 Total         

         

 
Tabelul 4.2  Consumurile şi  veniturile 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
culturilor, 

plantaţiilor 

Valoarea 
producţiei, 

lei 

Suprafaţa 
(ha) 

Consumuri, 
lei/ha 

Consumuri 
total, 

lei 

Profit,  
lei/ha 

Rentabili
tatea, 

%  

1        

2        

3        

4        

5        

          (3/4 pagini)  
 
V. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE PARCURSUL PRACTICII  

Nr. 
d/o 

Locul de lucru, data, 
tema şi conţinutul 

Denumirea 
abilităților 

Concluzii şi 
propuneri 

Semnătura 
conducăt. 

     

     

          (5 pagini)  
 
VI. CONCLUZII, PROPUNERI 

 
Concluzionarea de către practicant a rezultatelor practicii tehnologice, starea la moment a 

subdiviziunilor, modul de gestionare a întreprinderii, tehnologiile practicate etc. Aprecieri, propuneri de 
îmbunătăţire, ameliorare, dezvoltare etc.  
(1/2 pagini) 
(Total pagini în raport 30/37) 
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