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I. Preliminarii 

Curriculumul disciplinar la unitatea de curs Ameliorarea plantelor este elaborat în baza Calificării 
Profesionale la specialitatea Agronomie. Curriculumul este proiectat în conformitate cu procesele 
tehnologice de ameliorare, întreținere și păstrare a culturilor agricole. 

Prezentul curriculum este constituit dintr-un singur modul: Ameliorarea plantelor. 

Scopul curriculumului este formarea competențelor profesionale ale viitorului specialist în domeniul 
tehnologiilor de ameliorare a plantelor, conform calificării profesionale. 

Curriculumul va asigura formarea competențelor de aplicare a noilor procese de ameliorare a 
plantelor. O atenție sporită va fi acordată noilor tehnologii de ameliorare a plantelor. 

Formarea competențelor profesionale se va baza pe achizițiile teoretice și practice dobândite în cadrul 
unităților de curs din componenta fundamentala şi de specialitate: botanică, genetică, fiziologia 
plantelor. 

Viitorul specialist va asigura realizarea procesului de ameliorarea plantelor, precum și obținerea 
produselor conform standardelor și cerințelor pieței moderne. 

II. Motivația, utilitatea curriculumului disciplinar 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 domeniului ameliorării plantelor. 

Curriculumul disciplinar ameliorarea plantelor asigură formarea viitorului specialist prin: 
-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. 
Studierea cursului va contribui la formarea unui specialist capabil să aplice metode și tehnologii 
moderne în domeniul ameliorării plantelor,să se adapteze la diverse condiții de muncă, să 
monitorizeze întregul proces și să ia decizii optime și competente în activitatea profesională.  
 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale din descrierea Calificării: 

I. Utilizarea informaţiei specifice ameliorării plantelor. 
II. Identificarea noilor tehnologii de ameliorare a plantelor 
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IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate de 
evaluare 

Nr credite 
 

 
Total Contact direct Lucrul 

individual 
Prelegeri Practică/ 

Seminar 

8  90 35 10 45 Examen 3 

IV. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Operații premărgătoare a ameliorării plantelor. 

C.S Identificarea operațiilor premărgătoare a 

ameliorării plantelor: 

- Descrierea bazei teoretice a ameliorării plantelor.                          

- Clasificarea  obiectivelor                                            

ameliorării plantelor. 

- Stabilirea principiilor de creare a modelelor de 

soiuri noi. 

- Identificarea materialului inițial de ameliorare. 

- Identificarea metodelor de selecție în 
ameliorarea plantelor 

- Stabilirea categoriilor și metodelor de 

hibridare. 

1.1  Istoricul ameliorării plantelor. 

 1.2 Obiectivele principale ale ameliorării plantelor 

agricole. 
1.3 Formarea și evoluția soiului.  

1.4 Materialul ințial de ameliorare și originea plantelor 

de cultură. 

1.5 Metodele de selecție în ameliorarea plantelor. 
1.6 Hibridarea interspecifică şi îndepărtată. 

 

 

 

2. Metode și condiţii de ameliorare a plantelor. 

C.S Identificarea metodelor și condițiilor de 
ameliorare a plantelor: 
-Identificarea îmbinării variabilitățiilor hibride 
și mutaționale. 
- Stabilirea rolului și identificarea metodelor 
de opținere a poliploizilor. 
- Obținerea liniilor consangvinizate. 
- Descrierea heterozisului în ameliorarea 
plantelor. 
- Identificarea metodelor biotehnologice în 
ameliorarea plantelor. 
- Determinarea metodelor de egzaminare și 
apreciere a materialului de ameliorare. 
- Organizarea tehnică a procesului de 
ameliorare. 
- Organiyarea procesului încercării de stat a 
soiurilor și hibrizilor de plante agricole și 
omologarea lor. 

2.1 Metoda îmbinării variabilitățiilor hibride și 

mutaționale în ameliorarea plantelor. 

2.2 Poliploidia în ameliorarea plantelor. 

2.3 Consangvinizarea. 

2.4 Fenomenului heterozis în ameliorarea plantelor. 

2.5 Biotehnologia și perspectiva ei în ameliorarea 

plantelor. 

2.6 Metodele de examinare și apreciere a materialului 

de ameliorare. 

2.7 Tehnica  procesului de ameliorare. 
2.8 Încercarea de stat a soiurilor și hibrizilor de plante 
agricole. 
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IV. Repartizarea  orelor pe unitatea de învățare. 

Nr. Unități de învățare 

 

 

 

Numărul de ore 

 
Total 

Contact direct Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Operații premărgătoare a ameliorării 
plantelor. 

44 18 6 20 

2. Metode și condiţii de  ameliorare a 
plantelor. 

46 17 4 25 

 Total 90 35 10 45 

V. Studiu individual ghidat de profesor. 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de evaluare Ore 

Operații premărgătoare a ameliorării plantelor. 

Etapele istorice în dezvoltarea ameliorării 

plantelor. Metodele de cercetare și 

importanța ameliorării plantelor. 

Studiul de caz Descrierea și 
argumentarea. 

Săptămâna 1 
 

Sistematica ecologico-geografică a 

plantelor de cultură. Centrele de origine a 

plantelor de cultură 

Prezentare la calculator PPT 

Categorii de material inițial pentru 

ameliorare. Clasificarea metodelor de 

apreciere a materialului de ameliorare. 

Prezentare la calculator PPT 

Aprecierea materialului biologic de 

ameliorare. Germoplazma pentru 

ameliorarea plantelor. 

Prezentare la calculator PPT Săptămâna 2 

Examinarea rezistenței materialului de 

ameliorare la factorii abiotici nefavorabili. 

Aprecierea adaptării materialului de 

ameliorare la tehnologiile de cultivare și 

recoltare. 

Prezentare la calculator PPT 

Noțiuni introductive în selecție ca metodă 

principal în ameliorarea plantelor. 

Prezentare la calculator PPT  
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Selecția în masă. Selecția individuală. 

Metodele de selecție la speciile alogame 

Prezentare la calculator PPT  
 Săptămăna 3 

 

Importanța hibridării sexuale la plante. 

Categorii și metode de hibridare. 

 

Prezentare la calculator 

 
PPT 

Hibridarea îndepărtată în ameliorarea 

plantelor. 

Prezentare la calculator PPT 

Specificul și eficiența hibridării 

îndepărtate în funcție de modul de 

reproducere a plantelor. 

Prezentare la calculator PPT  

Metode și condiţii  de ameliorare a plantelor.  PPT 

Poliploidia și haploidia în ameliorarea 
plantelor. Realizări în ameliorarea 
plantelor ploiploidia.  

Prezentare la calculator PPT Săptămăna 4 

Ploiploidia în natura.Haploidia și folosirea 
ei în ameliorarea plantelor. 

Prezentare la calculator PPT 

Mutageneza în ameliorarea plantelor. 
Clasificarea mutațiilor. 

Prezentare la calculator PPT 

Mutageneza spontană. Folosirea 
mutațiilor natural în ameliorarea 
plantelor. Mutageneza artificială și 
utilizarea ei în ameliorarea plantelor. 

Prezentare la calculator PPT Săptămăna 5 

Consangvinizarea în ameliorarea 
plantelor. Opținerea liniilor 
consagvinizate prin autopolinizare 
artificială repetată. 

Prezentare la calculator PPT 

Opținerea linilor homozigote prin 
utilizarea haploidiei. 

Prezentare la calculator PPT 

Heterozisul în ameliorarea plantelor. 
Particularitățile manifestării și importanța 
practică a heterozisului. 

Prezentare la calculator PPT  

Metode biotehnologice de ameliorarea 
plantelor de cultură. Ingineria genetică în 
ameliorarea plantelor 

Prezentare la calculator PPT Săptămâna 6 
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Factorii care condiționează alegerea 
obiectivelor în procesul de ameliorare a 
plantelor. Organizarea și tehnica 
procesului de ameliorare. 

Prezentare la calculator PPT  

Ameliorea calității producției după indicii 
de calitate. Ameliorarea rezistenței la boli 
și dăunători. 

Prezentare la calculator PPT 

Tehnica lucrărilor în cîmpul de 
ameliorare. Verigile procesului de 
ameliorare a plantelor. 

Prezentare la calculator PPT Săptămâna 7 

Obiectivele Testării de Stat a soiurilor de 
plante. Testarea de stat a soiurilor și 
hibrizilor de plante. 

Prezentare la calculator PPT  

Admiterea soiurilor de plante în catalogul 
soiurilor de plante al Republicii Moldova. 
Legea Republicii Moldova privind 
protecția soiurilor de plante. 

Prezentare la calculator PPT 

 

VI. Lucrările practice recomandate  

Nr. Unități de 
învățare 

Practică/ 

Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Utilizarea 
informaţiei 
specifice a 
ameliorării 
plantelor. 

6 Alcătuirea planului de experiment. 
Elaborarea schemei lotului de ameliorare în pepeniera 
pomicolă. 
Determinarea valorii utile şi a normelor de semănat în baza 
indicilor calităţii seminţelor la plantele legumicole. 
 

2. Identificarea  
noilor 
tehnologii de 
ameliorare a 
plantelor. 

4 Elaborarea documentaţiei normativ tehnice referitoare la 
aprobaţie şi înregistrare a seminţelor de soi la culturile 
legumicole. 
Elaborarea planului de  pregătire a seminţelor pentru 

păstrarea şi amplasarea în depozit. 

 

 Total 10  
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VII. Sugestii metodologice 

Actualul curriculum disciplinar ameliorarea plantelor orientează practica predării și învățării spre noi 
coordonate ale formării și dezvoltării personalității elevului, deplasînd 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.  

La formarea gîndirii 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,  
- experimente cu efectuarea încercărilor 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 ameliorarea plantelor 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 compartimentelor pentru a stabili 
nivelul de pregătire a elevilor  în domeniul ameliorării plantelor 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 stabile. 

Evaluarea sumativă se realizează la finele studierii cursului și determină în ce măsură fiecare 
competență specifică a fost formată. Metodele de evaluare utilizate trebuie să fie aplicate în corelare 
cu criteriile de performanță și competențele individuale ale elevilor, ținînd cont de rezultatele evaluării 
inițiale și celei formative. 
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IX. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 
Pentru dezvoltarea competențelor  profesionale ale viitorului specialist în ameliorarea plantelor 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 de cunoştinţe autentice, formarea de deprinderi şi abilităţi 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. 
Materiale didactice: manuale, computer, proiector, ecran, tabele, scheme, ilustrate, mulaje. 
Lucrările practice se vor desfășura în laborator și în terenurile agricole.  Laboratorul va fi dotat cu 
utilaje, echipamente și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice. 

X. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Vasile Siminel „Ameliorarea generală a plantelor ” Chișinău 

1998, 598p. ISBN 9975-923-74-7 

Biblioteca Centrului de 

Excelenta in Horticultura si 

Tehnologii Agricole, 

Sala de lectură 

Sala de laborator 

Internet                

             

2. Vasile Siminel “Producerea și studiul semințelor recunoașterea 

și aprobarea culturilor de soi” Chișinău: 1999; Tipografia 

Centrală; 534p ISBN 9975-78-034-2 

3. Vasile Siminel “Ameliorarea specială a plantelor agricole” 

Chișinău 2004, Tipografia Centrală; 801p. ISBN 9975-78-298-1 

 

4. 

Andrei Palii   „Ameliorarea plantelor ” Chișinău 2014; 215p; 

ISBN 978-9975-120-46-3. 

5. Andrei Palii   „Genetica ”Editura MUSEUM Chișinău 1998; 

352p; ISBN 9975-905-19-6. 

6 Ceapoiu N., Negulescu F. Genetica și ameliorarea rezistenței 

plantelor. București, 1983. 

7. Crăciun T., Crăciun Luana-Leonora. Dicționar de biologie. 

București, 1989. 
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