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I.Preliminarii 

Practica ce precede probele de absolvire : de producere, are la bază toate unităţile de curs de 
specialitate, practicile de instruire, fiind o continuitate a practicii tehnologice, iar cunoştinţele din 
cursurile de bazele antreprenoriatului, vor ajuta elevul să analizeze activitatea economică a 
întreprinderii, să aprecieze indicii rentabilităţii întreprinderii.  
Pe parcursul practicii, elevii vor participa la organizarea lucrului în toate sectoarele agricole de bază, 
controlul intern şi de analiză a activităţii tehnico-economice şi financiare etc. 
 

II.Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 
Practica se organizează la întreprinderile, asociaţiile agricole, cooperative, gospodăriile de fermieri, 
indiferent de forma de proprietate a acestora, conform contractelor încheiate, fiind practica, înainte 
de examenele de absolvire. 
Repartizarea nominală a elevilor se legalizează prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ cu cel 
puţin 5 zile înainte de plecarea la practică. 
Elevii sunt informaţi despre locul de desfăşurare, programa şi sarcinile ce stau în faţa lor pe perioada 
practicii, conţinutul raportului practicii şi modalităţile de evaluare. Perioada calendaristică a practicii 
se stabileşte în aşa mod, ca elevii să participe la majoritatea proceselor tehnologice în regimul zilei 
adoptat pentru secţia sau sectorul concret al întreprinderii. 
Elevii se prezintă la serviciul de personal al întreprinderii în ziua stabilită conform ordinului. 
Conducerea practicii la întreprindere este înfăptuită de specialiştii întreprinderii. 
Ordinea etapelor de practică se concretizează cu conducătorul întreprinderii, astfel, ca să fie studiat 
specificul lucrărilor în toate sectoarele de producere. Pe tot parcursul practicii elevii îndeplinesc  
programul de activitate al întreprinderii. 
Pe parcursul practicii elevii întocmesc raport despre practică, care constă din partea textuală privind 
activitatea întreprinderii, conform programului de la instituţia de învăţământ. Raportul va cuprinde de 
asemenea şi o relatare despre activitatea personală pe parcursul practicii. 
În raport se redă situaţia reală a sectoarelor întreprinderii, activitatea  agronomică și economică şi 
concluziile corespunzătoare. La întoarcerea în instituţia de învăţământ are loc susţinerea raportului 
întocmit, în faţa unei comisii de evaluare, alcătuită la instituţia de învăţământ (conţinutul raportului se 
axează pe rezultatele practicii ce precede probele de absolvire, Anexa 1). 
Nota la practică constituie, media notelor de la aprecierea susţinerii raportului practicii, de la instituţia 
de învăţământ şi nu în ultimul rând aprecierea conducătorului de practică de la întreprindere. 
 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului practicii  
1.Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice activităţii; 
2.Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei agricole şi optimizarea 
lor; 
3.Evidenţa cheltuielilor şi consumurilor la producerea producţiei agricole, determinarea eficienţei 
economice; 
4.Organizarea personalului în procesul de producere, capacitatea de a lucra în echipă; 
5.Dezvoltarea ideilor inovative în domeniu şi a competenţelor de comunicare şi orientare în spaţiul 
economic real; 
6.Respectarea şi asigurarea respectării de către subalterni a prevederilor actelor legislative şi 
normative. 
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IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Numărul 

de credite 

S.08.O.012 

Practica ce 
precede 

probele de 
absolvire 

8 4 120 
aprilie – 

mai 
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 
1. 1 Respectarea normelor de securitate și 
sănătate în muncă 
1.2 Distingerea funcţiilor personalului de 
dirijare, regimului de muncă, ramurilor 
principale, indicatorilor economici principali, 
specializării gospodăriei, structurii 
organizatorice şi economice  
1.3 Descrierea activităţilor planificate şi 
realizate 
1.4 Analizarea condiţiilor de climă, de la 
începutul anului până la sfârşitul practicii  

Descrie denumirea şi 
adresa juridică a 
întreprinderii, amplasarea 
geografică, anul fondării, 
scurt istoric, fondatorul / 
fondatorii, numele, 
prenumele, studiile 
 
Alcătuieşte organigrama 
întreprinderii 
 
 
Elaborează graficul 
condiţiilor climaterice de 
la începutul anului  

 
 
Fișa vizitei 
tematice 
completată 
 
 
 
Prezentarea 
organigrama 
întreprinderii 
 
Prezentarea 
graficului a 
condiţiilor 
climaterice 

12 

UC2. Activitatea la momentul practicii în 
sectorul: agricol 

2.1 Respectarea tehnicii securităţii şi normelor 
ecologice 
2.2 Analizarea planificării agronomului 
2.3 Evaluarea terenurilor şi a plantaţiilor 
horticole la moment 
2.4 Localizarea, păstrării îngrăşămintelor, 
seminţelor, produselor de uz fitosanitar  
2.5 Monitorizarea administrării 
îngrăşămintelor, pesticidelor în terenurile 
agricole 
2.6. Identificarea echipamentelor de protecţie 
individuală a lucrătorilor 
2.7 Aprecierea condiţiilor de păstrare, 
transportare şi aplicare a îngrăşămintelor 
minerale şi produselor de uz fitosanitar, 
protecţie a mediului, securitatea şi sănătatea 
în muncă 

 
 

Descrie starea terenurilor 
şi a plantaţiilor horticole 
la moment, localizarea, 
păstrării îngrăşămintelor, 
seminţelor, produselor 
de uz fitosanitar 
 
 
Elaborează planul de 
lucru la fiecare sector în 
parte 

 
 
 
 
 
 

Prezentarea 
planului de 

lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

84 
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2.8 Elaborarea planului de lucru al sectoarelor 
agricole 
2.9 Completarea documentelor 
corespunzătoare 
2.10 Aprecierea calităţii lucrului 
2.11 Participarea la lucrările de semănatul, 
irigare, fertilizare în culturile agricole 
2.12 Evaluarea gradului de pregătire a 
maşinilor agricole pentru lucru  
 

 
 
 

 
 
Completează darea de 
seamă 

 
 
 

Prezentarea 
dării de 
seamă 

UC3. Monitorizarea activităţi de evidenţă 
contabilă, management şi marcheting 
3.1 Analizarea planurilor de producere, 
cheltuielilor de producere 
3.2 Examinarea posibilităţilor de distribuire a 
producţiei,  evidenţierea principalelor canale 
 3.3 Estimarea veniturilor obţinute din 
producere 
3.4 Calcularea profitului şi a rentabilităţii 

Completează darea de 
seamă 

Prezentarea 
dării de 
seamă 

6 

UC4. Activitatea în domeniul securităţii şi 
sănătăţii la întreprindere 
4.1 Analizarea ungheraşului de securitate şi 
sănătate în muncă, la întreprindere 
4.2 Participarea la instruirea angajaţilor în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
4.3 Întocmirea fişelor individuale de SSM 
4.4 Examinarea instrucţiunilor de securitate şi 
sănătate în muncă, la lucrările efectuate în 
perioada practicii 
4.5 Verificarea stării echipamentelor de 
protecţie individuală 

Elaborează o instrucţiune 
de securitate şi sănătate 
în muncă la o lucrare 
efectuată în perioada 
practicii 

Prezentarea 
instrucţiunii 
de 
securitate şi 
sănătate în 
muncă 

6 

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 

Prezentarea 
raportului şi 
rezultatele 
practicii 

12 

 

VI. Sugestii metodologice 
Implicarea responsabilă a conducătorului de la întreprindere şi 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.  
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VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
Practica ce precede probele de absolvire  se evaluează conform Regulamentului de 

organizare şi evaluare a stagiilor practice, şi specificului specialităţii Agronomie.  

Practica 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. 

Prezentarea raportului în faţa comisiei este la fel de important. 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 învăţămînt  

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 în PowerPoint, care trebuie să 

fie concisă şi sobră şi să fie însoţită de suficiente explicaţii orale. Nu supraâncărcaţi prezentarea cu 

prea multe imagini, oricât de spectaculoase, cu prea multe culori sau fonturi. 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 ce precede probele de absolvire  se va desfășura la întreprinderile, cu care la începutul 

anului de studii se vor încheia contracte de practică.  Elevii au posibilitatea de a decide de sinestătător 

locul de practică, cu condiţia că acestea îndeplinesc cerinţele de mai jos. Elevii care nu dispun de un 

loc de practică, sunt delegaţi de către instituţia de învăţământ, conform solicitărilor sau au 

posibilitatea de a desfăşura practica,  la sectorul agricol al instituţiei de învăţămînt.  
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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. Întreprinderi 

agricole  

Care dispun de ramura: pomicultura, legumicultura, fitotehnia. 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 maşinilor agricole bună, gama de maşini agricole aplicate în 

pomicultură şi legumicultură, fitotehnie. Tractoare agricole universale de 

diferite puteri 

5. Depozite 

frigorifice 

Depozite frigorifice, pentru păstrare, 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 

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 CE PRECEDE PROBELE DE ABSOLVIRE 

 
I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 
 

 Denumirea şi adresa juridică a întreprinderii, amplasarea geografică, anul fondării, scurt istoric, 
fondatorul / fondatorii, numele, prenumele, studiile. 
 Organigrama întreprinderii (schemă). 
 Caracteristica condiţiilor climaterice ale întreprinderii de la începutul anului până la sfîrşitul 
practicii (grafic). 
 Fondul funciar la întreprindere 

 
Tabelul 1.1  Structura fondului funciar  
 

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 nr. 1.2 Specializarea gospodăriei  

Nr. 
d/o 

 
Denumirea ramurilor  

 

Costul 
producţiei 

globale 
mii/lei 

% din costul 
prod. 

globale  

    

    

    

 
Analizând tabelul 2.1, concluzionaţi principalele tipuri de terenuri agricole din întreprindere. 

(4/5 pagini) 
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II. FAMILIARIZAREA CU LUCRUL AGRONOMULUI, AGRONOMULUI DE SECŢIE,                                    

CONDUCĂTORULUI SUBDIVIZIUNII 
 Starea la momentul actual şi perspectiva dezvoltării ramurii la întrepr indere. 
 Caracteristica terenurilor agricole. 

 
 Tabelul 2.1  Caracteristica  solurilor 

Denumirea solurilor 
Suprafaţa, 

ha 
% 

de humus 

Conţinutul elem. 
nutritive 

mg/100 g sol 

Bonitatea 
solului 
(bal) 

N P2O5 K2O 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
Tabelul 2.2  Structura culturilor de câmp 

Nr. 
d/o Denumirea culturilor 

 
Suprafaţa, 

ha 

% din 
suprafaţa 
totală 

    

    

    

    

    

 
Analizând tabelul 3.2 se determină  structura culturilor de câmp și propune activități 

pentru îmbunătățirea a ei. 
 
Tabelul 2.10 Planul anual al agronomului 

Nr. 
d/o 

Denumirea măsurilor Termenul de 
îndeplinire 

   

   

   

   

 
Protecţia culturilor contra bolilor, dăunătorilor, buruienilor, înainte de semănat, 

perioada de vegetaţie, până la sfârşitul practicii de absolvire (termenii agrotehnici, 
numărul de tratamente, contra cărui agent patogen,  pesticidele utilizate, doze).  

 
 (14/16 pagini) 
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III. FAMILIARIZAREA CU LUCRUL SECŢIEI DE ECONOMIE 

 
Tabelul 3.1  Indicii principali ai dezvoltării întreprinderii 

Indicii Unitate 
de 

măsură 

Anul_______ Anul_______ 

plan real abateri 
+ - 

plan real abateri 
+ - 

1.Producţia aricolă inclusiv: 
a)vegetală 
b)animalieră 

       

2.Încasările de la comercializarea 
producţiei, lucrări, servicii inclusiv 
de la producţia: 

a)vegetală 
b)animalieră 

       

3.Preţul de cost al producţiei 
comercializate inclusiv: 

a)vegetală 
             b)animalieră 

       

4.Beneficiul de bilanţ        

5.Rentabilitatea, total        

6.Numărul mediu de persoane        

7.Retribuţia muncii, total        

8.Retribuţia mediu-lunară        

9.Valorificarea fond.fixe        

10.Uzura mijloacelor fixe        

 
Datele din tabelul 3.1 de analizat şi în baza analizei de stabilit eficacitatea economică a 

gospodăriei. 
Tabelul 3.1  Producţia de   bază 

   

Nr. 
d/o 

 
I n d i c i i  

                                        

Unitatea 
de 

măsură 

Anul ______ Anul______ 

plan real abateri 
+ - 

plan real abateri 
+ - 

 
1. 

Culturi cerealiere, total 
inclusiv: 
a)grîu de toamnă 
b)porumb pentru boabe 

       

 
2. 

Culturile leguminoase 
pentru boabe, inclusiv: 
a)fasolea 
b)soia 

       

3. Floarea-soarelui        

4. Tutunul        

5. Cartofi        

6. Culturi furajere        

 
Datele din tabelul 3.2 de analizat şi în baza analizei de stabilit eficacitatea economică culturilor de 
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cîmp. 
 (3/4 pagini) 
 

IV. 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 de absolvire, 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 38/40) 
  

 

STRUCTURA RAPORTULUI LA PRACTICA CE PRECEDE PROBELE DE ABSOLVIRE 

 

 Pagina de titlu 

 Foaia de deplasare 

 Caracterizarea 

 Cuprinsul (conform compartimentelor de mai jos) 

I. ÎNTRODUCERE 

II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 

III. POMICULTURA 

IV. LEGUMICULTURA 

V. SITUAŢIA ECONOMICĂ 

VI. SECURTATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

VII. CONCLUZII, PROPUNERI 

 ANEXE 

 BIBLIOGRAFIE 
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