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I. Preliminarii 

Curriculumul disciplinar Tehnologia păstrării şi prelucrării producției agricole este elaborat în baza 
Calificării Profesionale la specialitatea Agronimie. Curriculumul diciplinar este proiectat în conformitate 
cu procesele tehnologice de producere, întreținere și păstrare a culturilor agricole. 
Scopul unităţii de curs Tehnologia păstrării şi prelucrării producției agricole este formarea 
competențelor profesionale ale viitorului specialist în domeniul tehnologiilor de păstrare şi prelucrare 
a producției agricole, conform Calificării Profesionale. 
Unitatea de curs Tehnologia păstrării şi prelucrării producției agricole va asigura formarea 
competențelor de aplicare a noilor procese tehnologice de păstrare şi prelucrare a producției agricole. 
O atenție sporită va fi acordată noilor tehnologii de păstrare şi prelucrare a producției agricole. 
Formarea competențelor profesionale se va baza pe achizițiile teoretice și practice dobândite în cadrul 
unităților de curs din componenta fundamentală şi de specialitate: bazele biologiei, agrotehnică și 
îmbunătățiri funciare, agrochimie, protecția integrată, mecanizare, pomicultură, legumicultură, 
fitotehnie, merceologie, standardizare, securitatea și sănătatea în muncă. 
Conceptele de bază constituie: ciclul de viață, factorii de creștere, procesele fiziologice, procesele 
tehnologice de păstrare şi prelucrare a culturilor agricole. Viitorul specialist va asigura realizarea 
procesului de păstrare şi prelucrare a producției agricole, precum și obținerea produselor conform 
standardelor și cerințelor pieței moderne. 

II. Motivația, utilitatea curriculumului modular pentru dezvoltarea profesională 

Agenții economici solicită specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea problemelor 

parvenite în activitatea lor, ceea ce poate fi realizat printr-o instruire profesională, relevantă și 

continuă în domeniul păstrarii şi prelucrării. Funcţia alimentară a agriculturii exprimă faptul că natura 

necesităţilor pe care le satisface este cu totul deosebită. Agricultura are cea mai mare contribuţie la 

bunăstarea oamenilor întrucât nevoile pe care tinde să le satisfacă sunt esenţiale, atât prin importanţă, 

cât şi prin permanenţa lor. Reducerea sau lipsa unor produse indispensabile vieţii poate provoca 

perturbaţii în organismul uman şi puternice tensiuni sociale. Iată de ce unitatea de curs Tehnologia 

păstrării şi prelucrării producției agricole contribuie la acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor perfecte 

în ridicarea eficienţei şi duratei de consum a producției agricole prin desfășurarea unui program de 

studiu teoretico-practic de valoare. Agronomul de mâine va fi instructat pentru a activa ca un bun 

executor al proceselor tehnologice moderne  la pasrarea si prelucrare a producției agricole. 

Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a disciplinei prezentul curriculum 

urmărește: 

-dezvoltarea și exersarea diferitor abilități practice; 
-oferirea posibilităților de a îşi asuma responsabilități și a lua decizii competente, de a coopera și lucra 
în echipă; 
-dezvoltarea interesului față de profesia aleasă, orientând elevii spre activități independente de mini-
cercetare, formulare de ipoteze, concluzii și argumentări. 

 

III. Competențele profesionale specifice 

Competențele profesionale specifice modulului: 
1.Realizarea operaţiilor premergătoare păstrării și prelucrării producției agricole. 
2.Păstrarea și prelucrarea producției agricole. 
3. Determinarea microflorei şi a dăunătorilor produselor. 
4. Aplicarea tehnologiilor de prelucrare în dependenţă de produsul agricol. 
5. Aprecierea calităţii produselor agricole depozitate şi prelucrate. 
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IV. Administrarea unității de curs 

Semestrul 
 

Numărul de ore 

Modalitate de 
evaluare 

Nr credite 
 Total 

 

Contact direct Lucrul 
individual 

 Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

7 90 34 16 40 Examen 3 

 

V. Unități de învățare 

Unităţi de competenţă Unități de conținut  

Operații premărgătoare păstrării și prelucrării producției agricole. 

C.S Realizarea operațiilor premărgătoare păstrării și 
prelucrării producției agricole 
-Definirea noțiunii de păstrare. 
-Identificarea tehnologiilor de păstrare. 
-Procesul de respiraţie şi transpiraţie a produselor 
agricole. 
-Maturarea şi supramaturarea produselor agricole. 
-Descrierea tehnologiilor de păstrare.  
-Propunerea noilor tehnologii de păstrare. 
-Identificarea cauzelor și formelor de alternanță. 
-Stabilirea măsurilor de prevenire a condiţionării. 
-Stabilirea relațiilor dintre perioada de recoltare şi 
păstrare. 

1.Importanța păstrării și prelucrării producției 
agricole. 
2.Principale procese biologice ce au loc în produsele 
agricole. 
3.Criterii de clasificare a liniilor tehnologice de 
păstrare. 
4.Metodele de condiţionare înainte de păstrare 

5.Regimuri şi termene de păstrare a produselor 
agricole. 
6.Alternanța/perioada de păstrare. 
7.Relația dintre recoltare şi păstrare 
 

Condiţii de păstrare și prelucrare a producției agricole. 

C.S Păstrarea și prelucrarea producției agricole. 
-Compararea metodelor de depozitare. 
-Caracterizarea depozitelor de păstrare. 
-Enumerarea cerințelor tehnologice de depozitare a 
produselor agricole.  
-Specificarea lucrărilor de pregătire a depozitelor.  
-Stabilirea regimului de păstrare în dependență de 
produsele agricole. 
-Asigurarea condițiilor optime pentru păstrarea 
produselor. 
-Justificarea importanței încheierii contractelor de 
lungă durată cu comercianții. 
-Determinarea factorilor care influenţează calitatea 
produselor agricole în timpul păstrării. 
-Selectarea materiei prime pentru prelucrare. 
-Caracterizarea anumitor proprietăţi tehnologice. 
-Descrierea proprietăţilor tehnologice de prelucrare a 
produselor agricole. 
-Stabilirea cerinţelor principale faţă de proprietaţile 

1.Metode de depozitare. 
2.Tipuri de depozite (cu atmosferă normală și 
controlată).  
3.Cerințe tehnologice de depozitare a culturilor 
agricole. 
4.Pregătirea depozitelor pentru păstrare. 
5.Regimuri de păstrare a diferitor produse agricole. 
6.Condițiile optime, durata păstrării produselor . 
7.Factorii care influenţează calitatea produselor 
agricole în timpul păstrării. 
8.Clasificarea materiei prime. 
9.Proprietăţile tehnologice ale produselor agricole. 
10.Operaţiuni preventive de prelucrare a materiei 
prime la fabricarea conservelor din produsele 
agricole. 
11.Bazele teoretice ale conservării. 
12.Principii şi metode de conservare. 
13.Caracteristica metodelor de conservare. 
14.Clasificarea ambalajelor. 
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de prelucrare. 
Propunerea operaţiunilor de prelucrare. 
Descrierea etapelor operaţiunilor preventive de 
prelucrare a produselor agricole. 
 

15.Instalaţii de ambalare.  
16.Cerinţele faţă de calitatea materiei prime agricole 
conform standardelor în vigoare. 
17.Pregătirea ambalajelor. Caracteristica ambalajelor. 
18.Conservarea produselor agricole. 
19.Tehnologia de fabricare a conservelor naturale. 
20.Tehnologii de fabricare a produselor agricole. 

IV. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învățare. 

Nr.  

Unități de învățare 

 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual 

 Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Operații premergătoare păstrării și 
prelucrării producției agricole. 

48 18 10 20 

2. Condiţii de păstrare și prelucrare a 
producției agricole. 

42 16 6 20 

 Total 90 34 16 40 

V. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termen de 
realizare 

1.Operații premărgătoare păstrării și prelucrării producției agricole. 

1.Sortimentul producţiei agricole prelucrate.  Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 1 

2.Cerinţele faţă de materia primă de bază şi 
auxiliară. 

Prezentare la 
calculator,PP 

Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 2 

3.Condiţionarea materiei prime . Prezentare la 
calculator 

Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 3 

4.Procesul tehnologic în secția de pregătire a 
boabelor de grâu pentru măciniș. 
5.Procesul tehnologic în secția de măciniș a 
boabelor de grâu. 

Prezentare la 
calculator 
 

Prezentarea 
informaţiei 
 

Săptămâna 4 
 

6.Procesul tehnologic de obținerea a crupelor din 
diverse boabe cerealiere.  

Schemă 
tehnologice 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 5 

7.Procesul tehnologic de obținere a uleiului din 
floarea-soarelui. 

Schemă 
tehnologice 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 6 

8.Procesul tehnologic de obținere a zahărului din 
sfecla de zahăr. 
 

Schemă 
tehnologice 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 7 
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9.Noi tehnologii de obținere a producției agricole 
prelucrate. 
10.Studierea şi întocmirea documentaţiilor de 
evidenţă şi control a producţiei agricole prelucrate. 

Schemă 
tehnologice 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 8 

2.Condiţii de păstrare și prelucrare a producției agricole.  PPT 

1.Factorii care influenţează intensitatea procesului 
de respiraţie. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 9 

2.Precizarea gradului de maturare a produselor 
agricole. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 10 

3.Modificările fizico-chimice în timpul păstrării 
produselor agricole. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 11 

4.Regimuri şi metode optime de păstrare. 
5.Condiţiile de păstrare a fructelor. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 12 

6.Condiţiile de păstrare a legumelor. 
7.Condiţiile de păstrare a cartofului. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 13 

8.Cerinţe faţă de depozit pentru păstrarea 
producţiei prelucrate. 
9.Regimuri şi metode de păstrare a producţiei 
prelucrate. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 14 

10.Calcularea suprafeţei de depozite pentru 
păstrarea producţiei prelucrate. 

Prezentare PP Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 15 

VI. Lucrările practice recomandate 

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

1. Identificarea informaţiei 
specifice tehnologiei 
păstrării și prelucrării 
producției agricole. 

1.Întocmirea planului de prelucrare a produselor 
agricole. 
2.Alcătuirea schemelor tehnologice de prelucrare a 
boabelor de grâu în făină. 
3.Alcătuirea schemelor tehnologice de prelucrare a florii-
soarelui în ulei. 
4.Alcătuirea schemelor tehnologice de prelucrare a 
sfeclei de zahăr în zahăr. 
5.Studierea şi întocmirea documentaţiei de evidenţă şi 
control asupra calităţii producţiei prelucrate. 

10 

2. Recunoaşterea noilor 
tehnologii de păstrare și 
prelucrare a producției 
agricole. 

1.Determinarea indicilor organoleptici la produsele 
horticole. 
2.Determinarea fermităţii produselor horticole. 
3.Determinarea evoluţiei gradului de maturitate a 
fructelor. 

6 

 Total  16 
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VII. Sugestii metodologice 
Actualul curriculum disciplinar Tehnologia păstrarii și prelucrării producției agricole orientează 
practica predării și învățării spre noi coordonate ale formării și dezvoltării personalității elevului, 
deplasând accentul de la obiective spre o învățare axată pe competențe. Prin demersul didactic 
profesorii își vor propune nu doar o simplă transmitere de cunoștințe, ci o argumentare a lor pentru ca 
elevii să le accepte, pentru a-i influența în producerea unor schimbări de natură cognitivă, afectivă și 
comportamentală. Aceasta are loc prin realizarea sensului didactic propriu-zis, învățare prin 
descoperire, învățare diferențiată, motivarea învățării, reflecția și extinderea învățării. 
Pentru organizarea studierii disciplinei profesorul va folosi cele mai eficiente tehnologii de predare-
învăţare-evaluare. Conţinuturile cu un înalt grad de abstractizare, cu caracter teoretic se vor preda cu 
utilizarea formelor şi metodelor active de instruire: instruirea problematizată, programată, 
algoritmizarea, demonstrarea, modelarea, schematizarea.  
Pentru formarea gândirii logice și creative profesorul va folosi următoarele metode: 
- asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza standardelor, 

ghidurilor, literaturii științifice a noilor tehnologii; 
- organizarea lucrului în grupe mici şi mari; 
- elaborarea referatelor; 
- rezolvarea problemelor de diferite tipuri în baza schemelor propuse; 
- executarea sarcinilor individuale;  
- efectuarea experimentelor de laborator. 

Profesorul poate alege şi aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor, 

care sunt adecvate specialităţii, experienței de lucru și capacităţilor individuale ale elevilor şi care 

asigură cel mai înalt randament la realizarea obiectivelor preconizate. 

VIII. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea din cadrul curriculumului disciplinar Tehnologia păstrării şi prelucrării producției agricole va 
fi realizată ca un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu 
obiectivele planificate, cu rezultatele obținute sau cu rezultatele anterioare.  
Se recomandă evaluare inițială ce se va efectua la începutul studierii modulelor pentru a stabili nivelul 
de pregătire a elevilor  în domeniul pastrarii si prelucrarii și a realiza conexiunea cu disciplinele 
studiate.  
Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul procesului didactic prin diverse metode, forme și 
tehnici: comunicări orale, antrenarea elevilor în completări, evaluarea răspunsurilor, testare, evaluarea 
abilităților la lecțiile practice și de laborator, investigația, autoevaluarea. Vor fi evaluate produsele 
elaborate (eseu, schiță, tabel completat, proiect de grup, etc.) conform unor criterii clar stabilite. 
Evaluarea sumativă se realizează la finele studierii modulului și determină în ce măsură fiecare 
competență specifică modulului a fost formată. Metodele de evaluare utilizate trebuie să fie aplicate în 
corelare cu criteriile de performanță și competențele individuale ale elevilor, ținând cont de rezultatele 
evaluării inițiale și celei formative. 

IX. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorului specialist în tehnologii de păstrare și 
prelucrare este necesară realizarea formări centrate pe elev, care se va baza pe următoarele principii: 
− crearea unui mediu de învăţare autentic şi relevant  intereselor elevilor pentru formarea 

competenţelor; 
− însuşirea cunoştinţelor autentice, formarea deprinderilor şi abilităţilor personale şi profesionale 

practice în sala de clasă, laborator și terenurile agricole. 
Sala de clasă va fi dotată cu mobilier școlar, diverse machete naturale, mulaje, instrumente si utilage 
de laborator. 
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Materiale didactice: manuale, computer, proiector, ecran, tabele, scheme, mulaje. Lucrările practice și 
de laborator se vor desfășura în laborator și în terenurile agricole. Laboratorul va fi dotat cu utilaje, 
echipamente și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator.  
Utilaje și echipamente de laborator: Cîntare analitice ,set de site de laborator, farfurii de laborator, 
cuţite, veselă de laborator, etc. 

X. Resursele didactice recomandate elevilor 

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

procurată resursa 

1. Afinoghent Jamba „Tehnologia păstrării și prelucrării produselor 
agricole”, Chișinău, 2005, 205 p. ISBN9975-64-049-4 

Biblioteca Centrului de 
Excelenta in Horticultura si 
Tehnologii Agricole, 
Sala de lectură 
Sala de laborator 
 Internet 

2. Afinoghent Jamba, Carabulea Boris “Tehnologia păstrării și 
industrializării produselor horticole”, Editura Cartea Moldovei, 
Chișinău: 2002;; 493p ISBN 

3. Afinoghent Jamba, Tehnologia păstrării boabelor,. Chișinău, 2005, 
133p. 

 
4. 

Roman Hheorghe, Duda ,Masei Marcel, Condiționarea și păstrarea 
produselor agricole, București, 2012 ;276p. ;ISBN 978-606-591-488-9. 

5. Bujoreanu Nicolai, Chirtoca Alexandru (Păstrarea și comercializarea 
merelor în stare proaspătă: Ghid practic),Chișinău, 2013, 127p 

6 Ciumac J. ,Merceologia produselor alimentare, Chișinău: Ed. UTM. 
1995, 175p. ISPN 5-7790-0189-8 

7. Victor Roșca “Tehnologii moderne de producere a răsadurilor de 
legume” Chișinău, 2009. ISBN 978-9975-4044-7-1 

8. Nicolae Hodișan, Andrian Timar „Materii prime vegetale – 
condiționarea, păstrarea și expertiza calității” Editura Universității din 
Oradea, 2010 ISBN 978-606-10-0362-4 

9. Mira Elena Ionică „CONSERVAREA INDUSTRIALĂ A PRODUSELOR 
HORTICOLE” Editura Universitaria,ISBN 978-606-14-1000-2 

10. BÂLC, GAVRIL „Maşini şi instalaţii pentru industria alimentară” 
Editura: Alma Mater, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-606-504-057-1 
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