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Evaluarea curricu lum ului m eserie i

X / l v o i .  .
Codul şi denumirea meseriei

Nr.

crt.
Criteriu  de evaluare

Punctajul 

acordat 

(1 . . .  10)

1. Cor 

Refe

espunderea finalităţile  de studiu p revederilo r docum entelor norm ativ-reglatorii (( 

rinţă al în văţăm ân tu lu i profesional tehn ic, standardul ocupaţional, calificarea prof«

:adrul de 

;s ională)

1. Măsura în care curriculumul asigură formarea competenţelor profesionale \ S \ 0 \

2. Gradul de asigurare a dezvoltării continue a competenţelor-cheie \ L \ £ \

3. Măsură în care curriculumul meseriei include prevederi ce sunt utile pentru 
dezvoltarea valorilor şi atitudinilor caracteristice calificării profesionale

U \ £ \

II. Fundam entarea curricu lum ului pe inovaţii şi realizări tehnologice m oderne

4. Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor şi proceselor tehnologice 

eficiente
\ L \ Q - \

5. Orientarea curriculumului spre utilizarea eficientă a mijloacele de producţie în 
scopul creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost

\ C \ Q - \

III.
Respectarea prevederilo r conceptu le  m oderne în  învăţăm ântu lu i profesional tehnic secundar

6. Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul 
conţine activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.)

\ L \ £ \

7. Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum 
încurajează gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul comportament şi 
de a rezolva probleme în diferite contexte de activitate profesională

\ i - \ £ . \

8. Măsură în care activităţile de învăţare sugerate în curriculumul sunt utile pentru  ̂
proiectarea demersului didactic şi realizarea de contexte reale de învăţare, care sa 

conducă la formarea competenţelor preconizate

\ £ \ £ \

9. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum a 
celora ce stimulează asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor intr- 

un domeniu de muncă

\ £ \ £ \

10 Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum a 
celora care facilitează adaptarea propriului comportament la situaţii ce faciliteaza 

rezolvare de probleme.

\ Ş \ 0 \

11 . Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ demersurile 

didactice la specificul fiecărei grupe de elevi
\ Ş \ &

12 . Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale \ i L \ £ \

1: Relevanţa instrumentarului de certificare a nivelului competenţelor profesionale
. ------- ---- ---- -

i £ l^
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Nr.

crt.

Criteriu  de evaluare

Punctajul 

acordat 

( 1 . . .  10)

14. Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum
1 / | £ l

15. Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului meseriei \ £ \ £ \

IV. Coerenţa Planului de în văţăm ân t

16. Corelaţia dintre numărul de ore alocate fiecărui modul şi complexitatea 
competenţelor ce trebuie formate şi/sau dezvoltate

\£\S\

17. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea dezvoltării competenţelor 

elevilor prin extinderi / aprofundări / discipline opţionale
\Z\Â

18. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptăm la specificul 

pieţei de muncă

| / | £ . i

19 Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea diversificării ofertei 

educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele elevilor
\L \0 _ \

20 Măsura în care timpul şcolar prevăzut în Planul de învăţământ corespunde 

particularităţilor de vârstă ale elevilor
\ £ №

21 . Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii în cariera a 

elevilor .

\ £ \ & \

„ 0 ,1  Curriculumul meseriei v ,  fi recomanda, pentru aprobare dac* în cadru, evaluări, externe, pentru fiecare 

din criteriile de evaluare, vor fi acordate nu mai puţin de 8 puncte.

c o n c l u z i e :  s e  r e c o m a n d ă  pentru aprobare / Nu se recomandă pentru aprobare / Se rennite autorilor

"pentru îmbunătăţire 

Propuneri de îmbunătăţire:

Recenzent:

c / o c J o e



Evaluarea curriculumului meseriei 

/ / /  r
Codul şi denumirea meseriei

Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

Punctajul
acordat
(1 . . .1 0 )

1. Corespunderea finalităţile  de studiu prevederilor documentelor normativ-reglatorii (Cadrul de 
Referinţă al învăţăm ântului profesional tehnic, standardul ocupaţional, calificarea profesională)

1. Măsura în care curriculumul asigură formarea competenţelor profesionale i / i£ i

2. Gradul de asigurare a dezvoltării continue a competenţelor-cheie \£\<L\

3. Măsură în care curriculumul meseriei include prevederi ce sunt utile pentru 
dezvoltarea valorilor şi atitudinilor caracteristice calificării profesionale

\Z\2-\

II. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne

4. Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor şi proceselor tehnologice 

eficiente
i / i £ l

5. Orientarea curriculumului spre utilizarea eficientă a mijloacele de producţie în 
scopul creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost

\*\0\

III. Respectarea prevederilor conceptule moderne în învăţăm ântului profesional tehnic secundar

6. Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul 
conţine activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.)

i^ i£ i

7. Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum 
încurajează gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul comportament şi 
de a rezolva probleme în diferite contexte de activitate profesională

\Z\j2\

8. Măsură în care activităţile de învăţare sugerate în curriculumul sunt utile pentru 
proiectarea demersului didactic şi realizarea de contexte reale de învăţare, care să 
conducă la formarea competenţelor preconizate

i / i £ i

9. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum a 
celora ce stimulează asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într- 

un domeniu de muncă

\l\(h

10. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum a 
celora care facilitează adaptarea propriului comportament la situaţii ce facilitează 

rezolvare de probleme.
\ £ \ £ \

11. Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ demersurile 
didactice la specificul fiecărei grupe de elevi

i / i£ i

12 Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale \£\ £ i

13 Relevanţa instrumentarului de certificare a nivelului competenţelor profesionale \Ş\£\
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Nr.
crt.

Criteriu de evaluare
Punctajul 
acordat 
(1 . . .  10)

14. Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum \Ă£\

15. Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului meseriei \£\0\

IV. Coerenţa Planului de învăţăm ânt

16. Corelaţia dintre numărul de ore alocate fiecărui modul şi complexitatea 
competenţelor ce trebuie formate şi/sau dezvoltate l /\0\

17. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea dezvoltării competenţelor 
elevilor prin extinderi / aprofundări / discipline opţionale \£\& \

18. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptării la specificul 
pieţei de muncă \£\2\

19. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea diversificării ofertei 
educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele elevilor \£\0\

20. Măsura în care timpul şcolar prevăzut în Planul de învăţământ corespunde 
particularităţilor de vârstă ale elevilor \£\j2

21. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii în carieră a 
elevilor \£\0_\

Notă. Curriculumul meseriei va fi recomandat pentru aprobare dacă în cadrul evaluării externe, pentru fiecare 
din criteriile de evaluare, vor fi acordate nu mai puţin de 8 puncte.

Concluzie: Se recomandă pentru anrobare / Nu se recomandă pentru aprobare / Se remite autorilor 
pentru îmbunătăţire

Propuneri de îmbunătăţire:

1. ______________v ___________________________________________________________________

2.  '  ___________________________ _______________________________________

3. *-------

Recenzent:

Numele, prenumel tul, denumirea instituţiei d t fe J - O 't  ‘î 'n  _s /

/% o te i 'n / t f L  t e )  c u

j Lrl c  d ?  P>. CuJcec/xJv- -
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I. Preliminarii

Realizarea unui învăţământ profesional de calitate în contextul realităţilor socio
economice actuale impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care vizează 
formarea la elevi a unui sistem de competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa 
muncii şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Prezentul curriculumul reprezintă un document normativ-reglator şi constituie 
reperul conceptual de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare şi 
descrie condiţiile de formare a competenţelor profesionale pentru instruirea iniţială la 
profesia Floricultor.

Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional 
secundar, autorilor de manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor. 
Cadrele didactice vor utiliza curriculumul pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea 
demersului didactic pentru formarea profesională la profesia Floricultor.

Formarea profesională a floricultorului, realizată în cadrul instituţiilor de 
învăţământ profesional tehnic secundar corespunde nivelului 3 de calificare, conform 
Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova. Acest nivel de calificare se 
atribuie muncitorului care, în raport cu diversitatea de împuterniciri şi responsabilităţi, 
trebuie să realizeze activităţi sub conducere, având independenţă la soluţionarea 
sarcinilor binecunoscute sau similare acestora.

Floricultorul trebuie să-şi planifice activităţile personale, reieşind din sarcinile 
puse de conducător şi să-şi asume responsabilitate individuală pentru sarcinile de 
realizat. Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. 
Floricultorul calificat alege modalitatea de realizare a sarcinii, reieşind din procedeele 
bine cunoscute în baza instruirii teoretice şi practice. Acţiunile întreprinse se corectează 
în funcţie de condiţiile de realizare. Finalităţile de învăţare ale profesiei sunt orientate 
spre atingerea nivelului de calificare pretins şi se realizează în baza curriculumului la 
profesia respectivă.

II. Concepţia curriculumului modular

Piaţa muncii, în conformitate cu schimbările sociale actuale, cu progresul 
ştiinţific din diverse domenii, determină orientări conceptuale noi în sistemul de 
învăţământ profesional tehnic secundar. Convingerea asupra eficienţei noii modalităţi de 
formare profesională este consolidată şi de către bunele practici ale altor state.

Atât nivelul de calificare, cât şi specificul activităţii profesionale, a cărei esenţă 
constă în rezolvarea sarcinilor sau realizarea lucrărilor specifice, scot în evidenţă 
necesitatea deţinerii unui sistem de competenţe, a căror formare şi demonstrare în 
procesul de instruire, garantează calitatea activităţii pe piaţa muncii.

Evoluţia domeniului de formare profesională la nivelul profesional tehnic 
secundar, dezvoltarea ştiinţelor educaţiei şi promovarea în contextul acestora a noilor 
paradigme (centrarea pe cel ce învaţă, centrarea pe competenţe, constructivismul), 
dezvoltarea tehnologiilor în domeniul profesional respectiv, au conturat necesitatea 
schimbării concepţiei de formare profesională.
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Contextul formării şi integrării socioprofesionale demonstrează necesitatea 
conceperii pregătirii profesionale în baza curriculumului axat pe formarea 
competenţelor, iar modalitatea optimă de formare a competenţelor profesionale este 
organizarea demersului didactic pe module.

Abordarea modulară în formarea profesională are multiple avantaje:

• realizează principalul deziderat al perioadei actuale: stabileşte legătura dintre 
cerinţele

• pieţei muncii şi formarea profesională;
• reflectă o paradigmă educaţională nouă, care are drept finalitate formarea 

competenţelor;
• permite abordarea integrativă a conţinuturilor;
• contribuie la reducerea dublării informaţiilor;
• asigură conexiunea acţiunilor profesorilor şi elevilor în vederea formării 

competenţelor;
• asigură îmbinarea necesară a teoriei şi practicii;
• creează condiţii pentru o evaluare autentică;
• evaluarea competenţelor.
Prezentul curriculum este structurat pe module, conţinutul căruia derivă din 

Standardul Ocupaţional şi Calificarea profesională pentru meseria de floricultor. 
Modulele sunt proiectate pe baza unor principii complementare şi au scopul de a pregăti 
elevul pentru realizarea anumitor sarcini de muncă. Structurarea modulară a 
curriculumului oferă posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, şi 
respectiv, de a forma competenţele profesionale.

Abordarea modulară reflectată în curriculum determină drept element-cheie al 
procesului de formare profesională competenţa. Complexitatea competenţei generează 
complexitatea conţinuturilor, a căror eşalonare nu are la bază principiul repartiţiei pe 
discipline, ci selectarea şi integrarea acestora într-un mesaj educaţional, care susţine 
formarea competenţelor. Pertinenţa, relevanţa conţinuturilor în modul este stabilită în 
raport cu contribuţia acestora la formarea unei competenţe sau unui set de competenţe 
profesionale.

Abordarea modulară este în esenţă interdisciplinară, deoarece conţinuturile 
fuzionează funcţional în raport cu finalitatea. Accentul este pus pe selectarea anumitor 
aspecte a materiei de studiu din diverse domenii/discipline, precum şi a activităţilor de 
învăţare, şi integrarea acestora în unităţi logice de învăţare/module care urmează a fi 
însuşite într-o anumită perioadă de timp pentru a forma competenţe profesionale cerute 
la locul de muncă. Prin urmare, conţinuturile modulului sunt predate în manieră 
integrată pentru construirea unei viziuni holistice a realităţii, fapt care impune elevul să 
descopere sensul unitar şi liantul acestor conţinuturi.

Curriculumul modular schimbă în esenţă concepţia procesului didactic, prin 
operarea unor schimbări majore în conceptualizarea tuturor celor trei ipostaze ale 
procesului: predarea învăţarea-evaluarea.

Se schimbă substanţial procesul predării. Se renunţă la predarea conţinuturilor 
prin anumite teme, care mai degrabă demonstrează exigenţa de consecutivitate în
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interiorul disciplinei, fără a soluţiona problema intercorelării conţinuturilor tuturor 
disciplinelor. În contextul curriculumului modular, predarea elementelor de conţinut 
este axată spre rezolvarea unor sarcini concrete, de aceea conţinutul se predă în 
consecutivitatea determinată de logica şi specificul situaţiei de rezolvat. Abordarea 
modulară nu pune accent pe profesorul la disciplină, ci pe profesorul sau mai degrabă pe 
echipa cadrelor didactice, care realizează modulul, respectând principiul continuităţii şi 
complementarităţii în procesul de formare profesională.

Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevul dobândeşte 
cunoştinţe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte 
mult îmbinarea judicioasă a cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de 
calificare îi solicită competenţe concrete, un rol aparte îl au abilităţile, prin urmare 
exersarea în ateliere este obligatorie, fiind modalitatea cea mai eficientă de învăţare.

Devine imperios necesar de a corela modalitatea de predare-învăţare modulară 
cu evaluarea modulară. Evaluarea se axează pe constatarea şi aprecierea competenţelor, 
ce demonstrează un anumit nivel de performanţă. Sunt importante toate tipurile de 
evaluare:

- iniţială/diagnostică, pentru a constata prerechizitul necesar pentru formarea
- cunoştinţelor şi abilităţilor, competenţelor profesionale;
- curentă/formativă, pentru a ghida formarea competenţelor;
- finală/sumativă, pentru a constata şi aprecia deţinerea competenţei.
Fără a neglija un careva tip de evaluare, subliniem că din punct de vedere 

conceptual, un rol deosebit îl are evaluarea finală/sumativă, realizată la sfârşitul 
modulului. Profesorul sau echipa cadrelor didactice trebuie să-şi coopereze eforturile 
pentru a concepe, organiza şi realiza o nouă modalitate de evaluare. Evaluarea în 
comun, de către echipa de profesori, prin determinarea clară a criteriilor de evaluare, va 
demonstra eficienţa formării profesionale.

Ordinea modulelor se stabileşte în baza logicii formării sistemului de 
competenţe, fiind axată pe valorificarea maximă a principiului complementarităţii 
funcţionale.

Pornind de la accepţia dată competenţei, curriculumul reflectă cunoştinţele, 
abilităţile şi resursele de formare a acestora în scopul realizării unor
sarcini/activităţi/procese, care demonstrează competenţa profesională.

Administrarea modulului stabileşte criteriile de corelare a diverselor elemente 
ale acestuia, în mare parte, punând accent pe corelarea dintre competenţe/finalităţi, 
conţinuturi şi modalităţile de realizare. Prin prezentarea acestui element de structură este 
monitorizată şi dimensiunea timp a curriculumului.

III. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională

Calificarea profesională se atribuie în baza unui sistem de competenţe pe care le 
însuşeşte şi deţinerea cărora o demonstrează absolventul programului de formare 
profesională.

Esenţa conceptuală a formării modulare este prezentată prin taxonomia 
competenţelor, ce atribuie claritate demersului formativ, prin stabilirea tipurilor de
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comportament profesional ce urmează a fi format de către cadrele didactice şi însuşit de 
către elevi pe parcursul programului de instruire.

Deoarece succesul integrării socioprofesionale rezidă în deţinerea culturii 
generale şi de specialitate, demonstrat prin competenţele-cheie şi profesionale, orice 
program de formare va fi axat pe formarea şi dezvoltarea acestora.

În contextul formării profesionale, competenţele-cheie constituie baza formării 
competenţelor profesionale, influenţând calitatea acestora sistemic, dar în acelaşi timp, 
anumite competenţe au o pondere şi o influenţă mai accentuată, în dependenţă de 
specificul domeniului de formare şi activitate profesională. Fără a neglija importanţa 
tuturor competenţelor-cheie în formarea competenţelor profesionale, dar şi conform 
Standardului Ocupaţional pentru profesia floricultor, constatăm că pentru formarea 
profesională a floricultorului, o importanţă deosebită o au competenţele-cheie aşa ca:

- competenţa de învăţare;
- competenţa de comunicare în limba maternă/limba de stat;
- competenţe acţionar-strategice;
- competenţa de autocunoaştere şi autorealizare;
- competenţe interpersonale, civice, morale;
- competenţa de bază în biologie, ştiinţe;
- competenţe culturale, interculturale.
În dependenţă de finalităţile activităţii profesionale determinăm competenţe 

profesionale generale şi competenţe profesionale specifice.
Competenţele profesionale generale constituie comportamente profesionale ce 

trebuie demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competenţe 
profesionale generale asigură succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile 
de manifestare.

Conform Calificării profesionale, Floricultorul trebuie să deţină următoarele 
competenţe profesionale generale:

- Integrarea progreselor tehnologice şi tendinţelor de dezvoltare din domeniul 
floriculturii în activitatea profesională.

- Organizarea eficientă a activităţii profesionale.
- Întocmirea documentelor specifice domeniului floriculturii.
- Aplicarea tehnologiilor relevante domeniului, în condiţiile protejării sănătăţii 

proprii, celor din jur şi a securizării mediului înconjurător.
- Aplicarea normelor de igienă.
- Asigurarea calităţii proceselor specifice domeniului.
- Respectarea cadrului legal şi normativ-reglator de referinţă în procesul de 

realizare a atribuţiilor ocupaţionale.
- Comunicarea în diverse circumstanţe de raport cu membrii echipei de lucru, 

superiorii şi alte persoane de referinţă, în limbaj profesional specific 
domeniului.

- Acţionarea în baza cerinţelor şi valorilor profesionale în vederea asigurării 
rezultatelor optime la locul de muncă.
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Sistemul de competenţe profesionale generale asigură demonstrarea 
competenţelor profesionale specifice, influenţând calitatea acestora printr-o corelaţie 
sistemică.

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi 
şi atitudini, care prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea unor sarcini 
individuale sau în grup stabilite de contextul activităţii profesionale.

Conform Calificării profesionale, Floricultorul va deţine următoarele competenţe 
profesionale specifice:

CS1. Organizarea eficientă a activităţii şi a locului de muncă.
CS2. Aplicarea măsurilor igienico-sanitare.
CS3. Comunicarea la locul de muncă.
CS4. Aprovizionarea locului de muncă cu instrumente şi echipamentul

necesar.
CS5. Pregătirea materialului floricol semincer.
CS6. Înfiinţarea speciilor floricole.
CS7. Întreţinerea speciilor floricole.
CS8. Amenajarea interioarelor şi spaţiilor verzi.
CS9. Crearea operelor artistice prin intermediul tehnicilor de artă.
CS10. Realizarea aranjamentelor florale.
CS11. Ambalarea şi depozitarea speciilor floricole.

IV. Administrarea modulelor

Competenţele, fiind elementul de bază, dar şi finalitatea curriculumului, 
determină modulele de formare profesională. În rezultatul asocierii competenţelor 
profesionale generale cu cele specifice, au fost definite următoarele module de instruire.

Modulele sunt unităţi de învăţare interdependente din punct de vedere al 
competenţelor profesionale generale, dar cu un grad mare de autonomie în ceea ce 
priveşte competenţele profesionale specifice. Modulele corelează logic în vederea 
formării competenţelor profesionale, fapt care determină consecutivitatea parcurgerii 
acestora: de la module simple spre module complexe, de la module generale spre 
module tehnice. Cu toate acestea, consecutivitatea modulelor rămâne flexibilă cu 
excepţia primelor module, care sunt introductive, şi ultimilor module, pentru 
parcurgerea cărora elevul trebuie să deţină deja un set de competenţe profesionale 
generale şi specifice.

Modulul este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru 
lecţiile teoretice, cât şi pentru cele practice. O condiţie prioritară de parcurgere a 
modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în activităţi 
practice. Realizarea modulelor se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă 
de timp şi se finalizează prin evaluare.

Modulul de instruire este constituit din următoarele componente: 
titlul modulului -  reprezintă o sarcină specifică la locul de muncă;
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scopul modulului -  descrie intenţia procesului de învăţare şi indică performanţa 
pe care trebuie să o demonstreze elevul la sfârşit de modul;

unităţile de competenţă (rezultatele învăţării) -  indică cunoştinţele, abilităţile şi 
atitudinile pe care elevul va fi capabil să le demonstreze la sfârşit de modul, în rezultatul 
învăţării;

administrarea modulului -  indică numărul de ore total, recomandat pentru 
lecţiile teoretice şi cele practice în vederea formării unităţilor de competenţă, pentru 
lecţii de totalizare (dacă este cazul), precum şi evaluare. Repartizarea orelor pe secvenţe 
de conţinut este flexibilă şi rămâne la discreţia cadrelor didactice.

achiziţiile teoretice şi practice, care includ:
(a) cunoştinţele teoretice, ce reprezintă un sistem integru şi combinatoriu de 

conţinuturi din diverse discipline ale domeniului profesional. Ordinea secvenţelor de 
conţinut, în cadrul aceluiaşi modul, poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de 
formare a competenţelor profesionale;

(b) abilităţile practice care vor fi formate;
lucrări practice -  recomandă tipul de lucrări prin care se pun în aplicare 

cunoştinţele teoretice şi se exersează abilităţile practice, contribuind, astfel la formarea 
competenţei;

specificaţii metodologice -  reprezintă anumite recomandări metodologice 
specifice modulului;

sugestii de evaluare -  reprezintă recomandări cu privire la evaluarea 
cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor la final de modul;

resursele materiale necesare pentru realizarea activităţilor practice, care 
reprezintă echipamentul tehnologic şi materia primă.
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Nr.
crt.

Total
Inclusiv

Denumirea modulului Instruire Instruireore
teoretică practică

M1. Pregătirea floricultorului pentru activitatea 
la locul de muncă

44 38 6

M2. Sistematizarea plantelor conform ciclului 
biologic şi particularităţilor morfologice

132 72 60

M3. Stabilirea relaţiilor plantelor cu factorii de 
mediu

148 76 72

M4. Comunicarea prin intermediul creaţiei 
artistico-plastică

124 58 66

M5 Amenajarea grădinilor ornamentale 128 44 84

Practica în producţie 210

Total anul I 576 288 288

M6. Realizarea speciilor floricole în 
aranjamente florale şi spaţii verzi

144 84 60

M7. Producerea materialului săditor floricol 126 66 60

M8. Înfiinţarea culturilor floricole 152 68 84

M9. Întreţinerea plantaţiilor floricole 154 70 84

Practica în producţie 420

Total anul II 576 288 288

Total anul I+II 1152 522 606
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V. Modulele de instruire

Modulul 1. Pregătirea floricultorului pentru activitatea la locul de muncă

Scopul modulului: Formarea competenţelor de pregătire, organizare a locului 
de muncă, şi responsabilizare profesională faţă de respectarea cadrului legal şi normativ 
reglator de referinţă în procesul de exercitare a atribuţiilor profesionale.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Respecte legislaţia specifică domeniului de activitate.
FI-2. Respecte tehnica securităţii şi igiena personală la locul de muncă.
FI-3. Utilizeze termenii specifici din domeniul floriculturii.
FI-4. Determine rolul floriculturii în viaţa cotidiană.
FI-5. Analizeze tendinţa speciilor floricole pe plan mondial.
FI-6. Perfecţioneze şi promoveze tehnologiile moderne de cultură.
FI-7. Valorifice calitatea producerii obţinerii materialului săditor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total

UC1. Respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate 32 6 38

UC2. Comunicarea în limbaj de specialitate 4 - 4

Evaluare modul 2 - 2

Total 38 6 44
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate

A1. Organizarea locului de 
muncă.

A2. Menţinerea igienei la locul 
de muncă.

A3. Respectarea regulilor 
securităţii şi sănătăţii 
muncii;

A4. Utilizarea echipamentului 
de protecţie;

A5. Promovarea cerinţelor de 
securitate la locul de muncă.

A6. Tratarea utilajului, 
ustensilelor şi
echipamentului de protecţie.

A7. Acordarea primului ajutor 
în caz de accidente la locul 
de muncă.

A8. Recepţionarea materiei 
prime.

A9. Verificarea calităţii materiei 
prime.

A10. Aplicarea normelor de 
protecţie a mediului.

A11. Aplicarea procedurilor

1. Noţiuni despre structura întreprinderilor de 
producere a materialului floricol.

2. Dotarea locului de muncă:secţia de semănat, secţia 
de plantat, secţia de producere a răsadurilor, secţia 
de flori, secţia de expunere.

3. Criterii de clasificare a secţiei de semănat:Maşină 
automată pentru semănat, presă manuală de 
confecţionat cuburi nutritive, linia automatizată 
pentru confecţionat cuburi nutritive şi semănat, 
minisemănătoare manuală rotativă, minisemănătoare 
manuală pe baza de vacuum, bunchere pentru torf, 
linia automatizată de semănat, linia automatizată de 
irigare, marcator.

4. Secţia de germinare:irigare automată, încălzire 
autonomă.

5. Secţia de plantat:mese, substrat de cultură, palete, 
claete, ghiveciuri de diferite dimensiuni.

6. Secţia de flori: anuale, bienale, perene, de 
apartament.

7. Reguli ,,Cu privire la prestarea serviciilor de 
producere a materialului săditor.

8. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
9. Competenţe generale şi specifice profesionale;
10. Etape de lucru: producerea materialului săditor,

LP2. Familiarizarea cu Întreprinderile SRL 
„Fructul", ,,Ecoplantera”, Grădina Botanică, 
Dendrariu.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

de evacuare a deşeurilor. lucrările de îngrijire şi întreţinere a lui.
11. Componenţa şi dotarea secţiilor de semănat, 

germinat şi plantat cu utilaj tehnologic.
12. Documentaţia normativ-tehnică la întreprinderile de 

producere.( fişe de calcul, fişe de recepţie, 
instrucţiuni de igienizre, etc.).

13. Principii ergonomice: resurse, timp, spaţiu.
14. Regulile instrucţiei TS privind securitatea şi 

protecţia muncii floricultorului.
15. Cerinţe sanitare către echipamentul de protecţie, 

utilaj şi inventar.
16. Reguli de securitate la exploatarea utilajului.
17. Parametrii tehnici a utilajului şi inventarului 

prescrişi în tehnologia producerii.
18. Clasificarea utilajului, şi inventarului.
19. Situaţiile de risc, măsuri de prevenire şi lichidare.
20. Proceduri de prevenire şi stingere a incendiilor.
21. Planul de evacuare în caz de incendiu.
22. Măsuri preventive pentru înlăturarea 

neconformităţilor depistate.
23. Cerinţe profesionale faţă de personalul angajat.
24. Cerinţele faţă de igiena personală şi de sănătatea 

angajatului.
25. Securitatea şi sănătatea muncii.
26. Cerinţe tehnice privind utilajul tehnologic şi, 

inventarul.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

27. Tehnica securităţii.
28. Cerinţe faţă de igiena la locul de muncă.
29. Noţiuni despre riscuri de intoxicaţii.
30. Cerinţe şi măsuri privind protecţia personală în 

timpul utilizării produselor fitosanitare.

Unitatea de competenţă 2. Comunicare în limbaj de specialitate

Al.Identificarea plantelor 
ornamentale.

A2. Recunoaşterea speciilor 
decorative, prin flori, funze, 
şi fructe.

A3.Selectarea speciilor 
floricole.

A4.Determinarea speciilor 
floricole.

A5.Utilizarea terminologiei 
specifice.

31. Noţiuni despre floricultura ca ramură a horticulturii. 
Importanţa floriculturii.Caracterizarea speciilor 
ornamentale.

32. Istoricul floriculturii. Caracteristicile producţiei 
floricole. Orientări şi tendinţe pe plan mondial. 
Principalele zone favorabile de cultivare a plantelor 
floricole. Producerea de plante pentru epoci bine 
precizate. Principalele ţări cultivatoare din Europa. 
Principalele culturi pentru flori tăiate. Principalele 
culturi la ghiveci.

33. Obiective în cultura florilor.
34. Specializarea pe tip de cultură şi produs. 

Diversificarea sortimentului. Eşaloanarea producţiei. 
Obţinerea de soiuri noi.
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Specificaţii metodologice

Modulul 1 Pregătirea floricultorului pentru activitatea la locul de muncă este 
unul introductiv, de familiarizare a elevilor cu profesia de floricultor, respectiv 
parcursul didactic este preponderent axat pe achiziţionarea cunoştinţelor teoretice. 
Pentru realizarea instruirii practice se recomandă vizite în laboratoarele şi la 
întreprindere de producţie. În timpul instruirii practice vor fi realizate activităţi de 
igienizare a locului de muncă şi a echipamentului de lucru, precum şi de învăţare a 
documentaţiei normativ-tehnice.

Cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica 
metode de învăţare cu caracter activ-participativ. (Vezi Sugestiile metodologice).

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este 
recomandată de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de 
formare a competenţelor profesionale.

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia 
finală, inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, 
rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi 
repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe 
modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Cadrele didactice vor oferi elevilor (la fiecare modul) sarcini pentru portofoliu 
care vor reflecta lucrul independent al elevilor şi criteriile de evaluare. Sarcinile pentru 
portofoliu vor viza elemente ale competenţelor de la modulul dat.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris 
cu diferite tipuri de itemi, selectaţi la decizia cadrului prin care elevul va demonstra că 
este capabil să:

- Respecte cerinţele privind igiena personală şi regulile securităţii şi sănătăţii în 
muncă.

- Realizeze activităţi de pregătire a locului de muncă cu respectarea normelor 
sanitaro-igienice şi de protecţie a mediului.

- Definească noţiunea de floricultură.
- Utilizeze terminologia specifică.
- Realizeze activităţi de organizare a locului de muncă în secţia de producere a 

răsadului.
- Argumenteze cauzele de intoxicaţii şi utilizare a produselor fitosanitare.
- Întreprindă măsuri de profilaxie a intoxicaţiilor.
- Utilizeze documentaţia normativ-tehnică.
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În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente 
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului 
de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Instrumente şi echipament de laborator

Masă de lucru, componente pentru substrat, palete, ghivece de diferite 
dimensiuni, suport pentru ghivece, utilaj semiautomat.

Echipament de protecţie

Scurtă (halat), şorţ, pantaloni, încălţăminte de schimb, mănuşi, ochelari de 
protecţie.

Materiale didactice

Set de planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 
retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.
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Modulul 2. Sistematizarea plantelor conform ciclului biologic şi particularităţilor morfologice

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de identificare a speciilor 
floricole şi de recunoaştere a particularităţilor morfologice şi biologice.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Clasifice speciile floricole.
FI-2. Descrie particularităţile morfologice şi biologice ale speciilor floricole. 
FI-3. Utilizeze metode de înmulţire a speciilor floricole.
FI-4. Obţină material săditor pentru amenajarea spaţiilor verzi.
FI-5. Execute lucrări de îngrijire a materialului săditor.
FI-6. Efectueze lucrări de întreţinere a speciilor floricole.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Clasificarea speciilor floricole 8 - 8

UC2. Descrierea particularităţilor morfologice şi biologice ale 
speciilor floricole

20 6 26

UC3. Înmulţirea speciilor floricole 18 12 30

UC4. Utilizarea materialului săditor în amenajările spaţiilor 
verzi şi întreţinerea speciilor floricole

24 36 60

Evaluare modul 2 6 8

Total 72 60 132

18 / 95



Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţăl: Clasificarea speciilor floricole

Al.Selectarea plantelor 
floricole după denumirea 
botanică.

A2.Repartizarea speciilor 
floricole după ciclul 
biologic.

A3. Identificarea după locul de 
origine al plantelor 
decorative.

A4.Stabilirea speciilor
cultivate în câmp şi spaţii 
protejate.

A5. Recunoaşterea după locul 
de cultură.

A6. Repartizarea speciilor 
floricole după însuşirile 
decorative.

A7. Localizarea după modul de 
utilizare.

1. Denumirea botanică a speciei ca unitate de bază.
2. Numele ştiinţific.
3. Termenul cultivar. Numele popular al plantelor 

floricole.
4. Caracteristica speciilor floricole anuale, bienale, 

perene: hemicriptofite şi geofite.
5. Caracteristica plantelor conform zonelor de 

origine: temperate, subtropicale, tropicale.
6. Principalele regiuni de vegetaţie. Principalele specii 

floricole în funcţie de organele decorative. 
Caracteristica speciilor floricole după modul de 
utilizare.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2: Descrierea particularităţilor morfologice şi biologice ale speciilor floricole
A8. Diferenţierea rădăcinilor, 

tulpinilor, frunzelor, florii, 
fructelor, sămânţelor.

A9. Selectarea organelor 
vegetative şi reproductive.

A10. Analizarea tipurilor de 
rădăcină, tulpină, frunză, 
floare, fruct, inflorescenţă.

A11. Determinarea funcţiilor 
organelor vegetative şi 
reproducătoare.

7. Importanţa organelor vegetative şi de reproducere.
8. Rădăcina şi sistemul radicular la plantele 

decorative: funcţia şi clasificarea tipurilor de 
rădăcini.Matamorfozele rădăcinilor. Lăstarul şi 
sistemul de lăstari. Mugurii.

9. Tulpina plantelor decorative: funcţia şi alcătuire. 
Tulpini metamorfozate la plante decorative.

10. Frunza. Funcţia şi părţile componente ale ei. 
Diversitatea frunzelor simple.Frunzele compuse. 
Dispoziţia frunzelor pe tulpină. Element decorativ 
şi frunze metamorfozate.

11. Floarea. Periantul florii. Tipuri de inflorescenţe 
simple şi mixte. Floarea - alcătuire, simetrie, 
structură, forma, culoare.

12. Fructul şi sămânţa plantelor decorative.

LP1. Determinarea organelor vegetative şi 
reproductive

Abilităti
5

Cunostinte
? ?

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3: Înmulţirea speciilor floricole

A12. Identificarea metodelor 13. Enumerarea caracteristicilor fizice, fiziologice şi 
tehnologice ale seminţelor de flori. Tratamente

LP2. Efectuarea lucrărilor de înmulţire pe 
cale sexuată.
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de înmulţire.
A13. Selectarea seminţelor 

pentru semănat.
A14. Pregătirea seminţelor 

pentru semănat.
A15. Analizarea indicilor de 

calitate a seminţelor.
A16. Efectuarea metodelor 

de înmulţire.
A17. Prelucrarea cu

substanţe de înrădăcinare.
A18. Verificarea speciilor 

înmulţite pe cale sexuată şi 
asexuată.

A19. Efectuarea lucrărilor de 
îngrijire.

A20. Executarea lucrărilor de 
întreţinere a speciilor 
floricole.

A21. Respectarea cerinţelor 
ecologice.

A22. Respectarea în 
permenenţă a tehnicii 
securităţii muncii.

aplicate seminţelor pentru stimularea germinaţiei.
Rolul factorilor ecologici în germinaţia seminţelor LP3.
de flori. Epocile de semănat ale plantelor floricole. cale
Metodele şi normele de semănat ale plantelor 
floricole. Lucrări de îngrijire aplicate semănăturilor.
Avantajele şi dezavantajele înmulţirii vegetative.
Metode de înmulţire vegetativă aplicate la plantele 
decorative.

14. Înmulţirea prin butaşi, tipuri de butaşi, specii.
Înrădăcinarea butaşilor. Dirijarea factorilor de 
mediu la înrădăcinarea butaşilor.

15. Înmulţirea prin despărţirea tufei. Specii, epoci, 
interval.

16. Înmulţirea prin drajoni, stoloni şi muguri adventivi.
17. Înmulţirea prin marcotaj. Specii, tipuri, epoci.
18. Înmulţirea prin altoire a plantelor decorative.
19. Înmulţirea prin organe modificate. Tipuri, specii.
20. Înmulţirea prin bulbi a plantelor decorative.
21. Înmulţirea prin rizomi a plantelor decorative.
22. Înmulţirea prin rădăcini tuberizate a plantelor 

decorative.
23. Înmulţirea prin tuberobulbi a plantelor decorative.
24. Înmulţirea prin tuberculi a plantelor decorative.
25. Înmulţirea in vitro a plantelor decorative.

Efectuarea lucrărilor de înmulţire pe 
asexuată
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A27. Identificarea speciilor 
floricole pentru amenajarea

30. Noţiuni de rond, rabat, bordură, pată florală,
platbandă, mosaic floral, partere, covor floral, decor

LP8. Lucrări de pregătire a terenului pentru 
amenajare.

Abilităti
5

Cunostinte
? ?

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 4: Utilizarea materialului săditor în amenajările spaţiilor verzi şi întreţinerea speciilor floricole

A23. Efectuarea lucrărilor de 
înfiinţare şi întreţinere 
a culturilor floricole în 
câmp.

A24. Stabilirea lucrărilor de 
înfiinţare şi întreţinere a 
culturilor floricole 
în spaţii protejate.

A25. Aplicarea lucrărilor de 
înfiinţare şi întreţinere a 
culturilor floricole la sol.

A26. Identificarea speciilor 
floricole cultivate în 
vase de vegetaţie.

26. Principalele procese tehnologice de înfiinţare şi 
întreţinere a culturilor floricole în 
câmp.Clasificarea lor.Caracteristica şi cerinţele faţă 
de calitatea de execuţie.

27. Principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinere a 
culturilor floricole în spaţii protejate. Clasificarea 
lor.Caracteristica şi cerinţele faţă de calitatea de 
execuţie.

28. Principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinerea 
culturilor floricole la sol. Clasificarea lor. 
Caracteristica şi cerinţele faţă de calitatea de 
execuţie.

29. Principalele lucrări de înfiinţare şi întreţinerea 
speciilor floricole cultivate în vase de vegetaţie. 
Clasificarea lor.Caracteristica şi cerinţele faţă de 
calitatea de execuţie.

LP4. Lucrări de repicare şi întreţinere a 
răsadurilor.

LP5. Efectuarea lucrărilor de îngrijire 
aplicate plantelor floricole.

LP6. Lucrările tehnologice de îngrijire a 
plantelor de interior cultivate la ghiveci.

LP7. Lucrări de tăiere, formare şi
confecţionare a butaşilor de Ficus, Euphorbia, 
Hortensia.
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spaţiilor verzi.
A28. Amenajarea grădinilor 

cu material floricol.
A29. Determinarea tipurilor 

de aranjamente conform 
terenului propus.

A30. Plantarea gazonului în 
spaţiile verzi.

A31. Îngrijirea spaţiilor 
verzi.

A32. Respectarea tehnicii 
securităţii muncii în 
permanenţă.

pe verticală.
31. Principii generale de compoziţii aplicate în 

proiectarea spaţiilor verzi: principiul 
funcţionalităţii, principiul compatibilităţii, 
principiul unităţii, principiul armoniei, 
proporţionalităţii, principiul originalităţii.

32. Principalele criterii de alegere a speciilor: 
înălţimea tulpinii, portul plantelor, forma, culoarea 
mirosul şi modul de dispunere a florilor; forma, 
mărimea şi culoarea frunzelor;forma şi culoarea 
fructelor.

33. Asociera speciilor floricole: monoculturile, culturile 
combinate.

34. Importanţa şi destinaţia gazonulului în spaţiile 
verzi. Tipuri de gazon.

35. Principalele specii indicate pentru gazon.
36. Caracterizarea speciilor floricole ce pot fi dispuse: 

izolat (individual), în grupuri şi asociate în ronduri, 
rabate, platbande, borduri, mozaicuri şi arabescuri, 
pete de culoare şi vase decorative.

LP9. Lucrări de înfiinţare şi amenajarea 
terenului cu specii floricole.
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Pentru atingerea rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de 
instruire activ-participative şi metode de învăţare prin cooperare.

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi 
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale.

Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului rămâne la 
discreţia profesorului responsabil de predarea conţinutul modulului. Orele vor fi 
repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. La final de modul se 
recomandă 2 ore pentru recapitularea cunoştinţelor. Numărul total de ore pe modul, 
precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

- Argumenteze importanţa metodelor de înmulţire.
- Clasifice plantele floricole.
- Recepţioneze diverse tipuri de organe ale plantei.
- Respectă principiile de amenajare în interior cât şi a spaţiilor verzi.
- Respecte tehnica securităţii în muncă.
- Efectuarea lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a speciilor floricole.
În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 

sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea calităţii materialului săditor, 
selectarea materialului vegetal, pregătirea de repaus a plantelor mamaă, întreţinerea 
curentă.

Instrumente şi echipament de laborator
Masă de lucru,bisturiu pentru prelevarea butaşilor, foarfece, ghivece de diferite 

dimensiuni, furcă de mînă, unealtă de desţelenit, stropitoare, greblă de peluză, maşini de 
tuns iarbă, sapă semilunară, cazmaua, foarfece cu mîner lung, foarfece de 
grădină,jardinere,coşuri suspendate,sfoară de grădină, sîrmă de horticultură, bastoane şi 
araci, ferestrău de tuns.

Materiale consumabile
Substrat de cultură, seminţe de plante anuale,biennale, organe subterane, 

îngrăşăminte de bază.
Echipament deprotecţie

Scurtă (halat), şorţ, pantaloni, încălţăminte de schimb, mănuşi.
Materiale didactice

Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 
retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.

Specificaţii metodologice
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Modulul 3. Stabilirea relaţiilor plantelor cu factorii de mediu

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de stabilire a relaţiilor 
plantelor cu factorii de mediu.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Determine principalii factori de mediu asupra creşterii şi dezvoltării 

plantelor.
FI-2. Dirijeze factorii de mediu aplicate speciilor floricole.
FI-3. Analizează solul ca factor în creşterea şi dezvoltarea plantelor.
FI-4. Aplice lucrări de irigare şi fertilizare .
FI-5. Încoorporeze îngrăşăminte în substratul de cultură.
FI-б. Respecte tehnica securităţii în muncă şi igiena personală.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Influienţarea factorilor de mediu asupra creşterii şi 
dezvoltării plantelor

20 24 44

UC2. Identificarea solului, ca factor în creşterea şi 
dezvoltarea plantelor

40 18 58

UC3. Aplicarea lucrărilor de irigare şi fertilizare 10 18 28

UC4. Utilizarea îngrăşămintelor în floricultură 4 б 10

Evaluare modul 2 б 8

Total 76 72 148
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţăl: Influienţarea factorilor de mediu asupra creşterii şi dezvoltării plantelor

Al.Identificarea factorilor 
ecologici din viaţa 
plantelor.

A2.Stabilirea relaţiilor 
plantelor
cu factorii de mediu.

A3.Analizarea proceselor de 
fotosinteză, transpiraţie, 
respiraţie, absorbţia apei şi 
substanţelor minerale.

A4. Stabilirea cerinţelor 
plantelor floricole faţa de 
temperatură.

1. Principalii factori ecologici din viaţa 
plantelor.Clasificarea speciilor floricole faţa de 
intensitatea luminoasă. Clasificarea plantelor 
floricole în dependenţă de reacţia fotoperiodică.

2. Noţiuni de fotosinteză, transpiraţie, respiraţie, 
absorbţia apei şi substanţelor minerale.

3. Cerinţele plantelor floricole faţă de temperatură 
diferă în funcţie de: specie, variaţia diurnă şi gradul 
de nebulozitate, anotimp, fenofază, temperatura 
solului.

4. Factorii decisivi în reglarea cantităţii de apă folosite 
de către plante.

5. Caracteristica generală a aerului.

LP1. Lucrări de îngrijire şi protecţie a
arbuştilor ornamentali pentru sezonul de iarnă.

LP2. Lucrări de transplantare a plantelor de ghiveci.

LP3. Lucrări de transvazare a plantelor de interior.

LP4. Curăţirea florăriei de resturi vegetale.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2: Identificarea solului, ca factor în creşterea şi dezvoltarea plantelor

A5.Analiza solului,
substratului de cultură.

A6.Aprecierea solului.
A7.Testarea solului.
A8. Determinarea compoziţiei 

solului cu echipament 
respectiv.

A9.Utilizarea terminologiei 
specifice procesului 
biologic.

A10. Utilizarea pământurilor 
naturale:turba roşie, brună 
şi neagră.

A11. Identificarea 
substraturilor de 
cultură: pământ de pădure, 
grădină, ericacee, muşchi 
vegetal, pământ de 
scurbură.

6. Noţiune de sol, substrat de cultură. Originea 
solului. Compoziţia solului. Structura solului.

7. Principalele componente utilizate în alcătuirea 
substraturilor de cultură.

8. Principalele pământuri naturale: turba roşie, brună 
şi neagră.

9. Principalele substraturi de cultură: pământ de 
pădure, grădină, ericacee, muşchi vegetal, pământ 
de scurbără. Principalele pământuri horticole: 
mraniţa, pământ de frunze, ţelină, pământ de 
răsadniţă, compostul, pământ de rumeguş şi de 
scoarţă de copaci.

10. Principalele materiale minerale naturale: nisip, 
pietriş, pouzzolane.

11. Principalele materiale minerale prelucrate:perlit, 
vermiculit, vată minerală, argilă expandată, 
cărămidă pisată, cioburi de ghivece, moloz.

12. Principalele materiale de sinteză.

LP5. Testarea şi aprecierea solului.

LP6. Pregătirea amestecurilor de pământuri şi 
substraturi universale.

LP7. Lucrări de întreţinere şi îngrijire a 
terenurilor.

LP8. Lucrări de îngrijire aplicate solului.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3: Aplicarea lucrărilor de irigare şi fertilizare

A12. Identificarea factorilor 
ce determină necesitatea de 
irigare.

A13. Determinarea 
metodelor de irigare.

A14. Selectarea metodelor de 
irigare prin aspersiune la 
speciile floricole.

A15. Aplicarea tipurilor de 
îngrăşăminte.

A16. Efectuarea fertilizărilor 
faziale la plante floricole.

A17. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A18. Respectarea
permanentă a normelor de 
sănătate şi securitate în 
muncă.

13. Principalii factori ce determină necesitatea de 
irigare.

14. Caracteristica metodelor de irigare.
15. Structura şi principiul de funcţionare al sistemelor 

de irigare prin aspersiune. Avantajele şi 
dezavantajele irigării prin aspersiune. Date generale 
despre irigarea prin picurare.

16. Principalele tipuri de fertilizări aplicate în câmp şi 
spaţii protejate. Fertilizarea de bază şi fazială.

LP9. Lucrări de irigare la plantele cultivate în
câmp.

LP10. Lucrări de irigare la plantele cultivate în
spaţii protejate.

LP11. Lucrări de fertilizare de bază şi faziale.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 4: Utilizarea îngrăşămintelor în floricultură

A19. Utilizarea tipurilor de 
îngrăşăminte.

A20. Încorporarea
îngrăşămintelor la plantele 
floricole.

A21. Realizarea obţinerii 
îngrăşămintelor pe cale 
ecologică.

A22. Aplicarea 
îngrăşămintelor în 
floricultură.

A23. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A24. Administrarea
îngrăşămintelor conform 
registrului.

A25. Respectarea
permanentă a normelor de 
sănătate şi securitate în 
muncă.

17. Noţiune de îngrăşăminte.
18. Principalele tipuri de îngrăşăminte.
19. Caracteristica îngrăşămintelor naturale şi chimice.
20. Caracteristica deficienţei de îngrăşăminte la plante.
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Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi 
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. 
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului rămâne la discreţia 
profesorului responsabil de predarea conţinutului modulului. Orele vor fi repartizate în 
funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de 
ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. La final de modul se recomandă 2 ore 
pentru recapitu larea cunoştinţelor. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru 
instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

- Argumenteze importanţa factorilor de mediu
- Identifice tipurile de substrat.
- Caracterizeze avantajele şi dezavantajele irigării.
- Respecte tehnica securităţii în muncă.
- Efectueze lucrărilor de fertilizare de bază şi faziale.

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 
sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea substraturilor, testarea solului, 
metodele de irigare, metode de fertilizare.

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente relevante pentru 
demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic) de 
evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Instrumente şi echipament de laborator
Set pentru testarea solului, furtun, diferite recipiente pentru realizarea 

experimentelor,saci de polietilenă.
Materiale consumabile

Diferite substraturi de cultură, micro şi macroelemente pentru fertilizarea fazială
etc.,

Echipament de protecţie
Halat, şorţ, pantaloni, încălţăminte de schimb, mănuşi.

Materiale didactice
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 

retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.

Specificaţii metodologice
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Modulul 4. Comunicarea prin intermediul creaţiei artistico-plastică

Scopul modulului:Formarea competenţelor de comunicare artistică şi de creare 
a imaginii artistico- plastică a elevilor în rezultatul actului de creaţie. Cultivarea propriei 
viziuni artistice. Sensibilizarea elevilor faţă de arta decorativă naţională. Dezvoltarea 
personală a elevului ce va contribui la dezvoltarea pe plan profesională.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Mânuiască instrumente specifice artei.
FI-2. Utilizeze materialele conform genului de artă.
FI-3. Creeze compoziţii utilizând elementele de limbaj plastic.
FI-4. Creeze lucrări conform principiilor compoziţionale.
FI-5. Folosească culorile în creaţiile de artă.
FI-6. Stilizeze formele din natură.
FI-7. Elaboreze structuri decorative.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Determinarea materialelor, instrumentelor şi 
genurilor artelor plastice

4 - 4

UC2. Identificarea elementelor de limbaj plastic 8 8

UC3. Organizarea cromatică a suprafeţelor plastice 10 12 22

UC4. Realizarea compoziţiilor decorative conform 
principiilor de artă

10 12 22

UC5. Crearea structurilor naturale şi structurilor plastice 10 - 10

UC6. Utilizarea tehnicilor de artă 14 36 50

Evaluare modul 2 6 8

Total 58 66 124
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1: Determinarea materialelor, instrumentelor şi genurilor artelor plastice

A1. Crearea lucrărilor conform 
principiilor de artă.

A2. Mânuirea instrumentelor şi 
utilizarea corespunzătoare.

A3.Utilizarea materialelor, 
tehnicilor şi instrumentelor 
de lucru adecvate 
contextului plastic.

A4.Exprimarea plastică
propriilor idei în materiale 
şi tehnicii specifice graficii.

1. Noţiunea de artă decorativă.Originea artei 
decorative. Materiale şi instrumente de lucru.

2. Ramuri şi genuri ale artelor plastice.
3. Genurile şi speciile artelor plastice.
4. Domeniile artelor decorative.

Unitatea de competenţă 2 : Identificarea elementelor de limbaj plastic

A5.Aplicarea : punctului, 
liniei, formei, culoarii, 
patei, elemente de 
exprimare artistică.

A6.Identificarea punctului

5. Noţiune de punct, linie, formă, pată.
6. Caracteristica punctului ca element de limbaj 

plastic.
7. Caracteristica tipurilor de linii. Caracteristica 

rolului liniei în compoziţia plastică şi
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pasiv static, dinamic.
A7. Distribuirea punctului 8.

pentru sugerarea formei şi
volumului.

A8. Folosirea punctului în
compoziţie decorativă.

A9. Crearea diferitor forme
de linii.

A10. Utilizarea liniilor în
diverse ipostaze.

Al 1. Realizarea formelor
plane şi spaţiale, forme
spontane şi elaborate.

Al 2. Diferenţierea
procedeelor de realizare a
formelor plane sau
volumetrice pe suprafaţa
plană.



decorative.Expresivitatea şi semnificaţia liniilor. 
Caracteristica formelor naturale. Formele după 
proprietăţi, calitate şi caracter. Formele după 
origine. Formele în raport cu ipostazele funcţionale. 
Formele plastice şi spaţiale.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3 : Organizarea cromatică a suprafeţelor plastice

A13. Aplicarea culorilor 
pigment, armonia de culori, 
nuanţarea, contrastul 
cromatic.

A14. Armonizarea culorilor 
în compoziţie.

A15. Valorificarea nuanţelor 
în lucrările de artă.

A16. Obţinerea raporturilor 
de culoare şi lumină.

A17. Stabilirea contrastului 
prin comparaţie.

9. Noţiune de culorile pigment, armonie de culori, 
nuanţă, contrast cromatic.

10. Culorile spectrului solar.
11. Carcateristica pigmenţilor.
12. Raporturile de culoare şi lumină.
13. Calităţile culorilor. Armonia între culorile cele 

înrudite şi cele contraste. Importanaţa armoniei de 
culori în compoziţii. Modalităţi de obţinere a 
nuanţelor. Importanţa valorificării nuanţelor în 
lucrările de artă.

14. Clasificarea culorilor pigment de bază, binare de 
gradul I, şi II, terţiare, complimentare. Nonculorile.

LP1. Aplicarea tonurilor cromatice. 

LP2. Aplicarea tonurilor acromatice.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 4 : Realizarea compoziţiilor decorative conform principiilor de artă

A18. Crearea compoziţiilor 
conform principiului: ritm, 
proporţie, simetrie, 
dinamică şi echilibru.

A19. Determinarea
principiului ritm în natură.

A20. Crearea compoziţiilor 
decorative după principiul 
simetriei bilaterale.

A21. Crearea compoziţiilor 
decorative după principiul 
simetriei radiale.

A22. Stabilirea principiului 
dinamic în natură.

A23. Realizarea lucrărilor 
decorative folosind 
principiul echilibrului.

15. Noţiune de ritm, proporţie şi proporţionale, 
simetrie, dinamică, echilibru.

16. Caracteristica principiului ritmului, ritmul în 
compoziţia plastică, ritmul în arta decorativă 
aplicată.

17. Caracteristica proporţiei, procedeului de 
proporţionare. Etapele de proporţionare a unei 
naturi statice. Simetria în lumea înconjurătoare.

18. Principalele tipuri de simetrie.
19. Dinamica internă a structurilor. Interrelaţii 

structurale. Echilibrul cu un centru compoziţional. 
Echilibru cu două centre compoziţionale şi mai 
multe.

LP3. Realizarea unei compoziţii decorative 
conform principiului simetriei bilaterale 

LP4. Realizarea unei compoziţii decorative 
conform principiului simetriei radiale
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 5: Crearea structurilor naturale şi structurilor plastice

A24. Stilizarea formelor din 
natură.

A25. Crearea ornamentelor şi 
formelor decorative 
conform principiului 
stilizării calde şi stilizării 
reci.

A26. Obţinerea formelor prin 
procedeul de transformare.

A27. Obţinerea stilizării 
formelor caracteristice artei 
populare.

A28. Manifestarea atitudinii 
individual-creativă.

A29. Reprezentarea
decorativă a structurilor 
naturii.

20. Noţiune de stilizare, natură statică, peisaj, portret.
21. Caracteristica stilizării calde şi reci. Transformarea 

formelor.Stilizarea specifică artei populare.
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Unitatea de competenţă 6 : Utilizarea tehnicilor de artă

A30. Realizarea
compoziţiilor în tehnica: 
monotipie.

A31. Realizarea
compoziţiilor în tehnica 
stropirii.

A32. Realizarea
compoziţiilor în tehnica 
sfoara colorată.

A33. Realizarea 
compoziţiilor în 
imprimarea ţesutului.

A34. Realizarea
compoziţiilor în tehnica 
colajului.

A35. Realizarea
compoziţiilor în tehnica 
răsucirii hârtiei-,,Quilling,,.

22. Noţiune de monotipie.
23. Tehnica de lucru: monotipie,tehnica stropirii, 

tehnica sfoara colorată, imprimarea ţesutului, 
tehnica colajului, tehnica răsucirii hârtiei 
,,Quilling,, , tehnica plierii hârtiei, tehnica papier 
mache, tehnica mozaicului, tehnica picturii pe 
sticlă.

24. Formele spontane şi dirijate în tehnica monotipia şi 
stropirii.

25. Importanţa tehnicilor în realizarea lucrărilor de artă.
26. Tehnica formelor rupte, tehnica formelor tăiate şi 

tehnica materialelor textile în colaj.Materiale şi 
instrumente utilizate în tehnica Quilling. Metodele 
folosite în tehnica papier mache şi etapele de 
realizare. Procedeele de obţinere a formelor 
modelate.

LP5. Realizarea compoziţiilor în tehnicile 
monotipia, sfoara colorată şi imprimarea 
ţesuturilor.

LP6. Realizarea compoziţiei în tehnica 
colajului.

LP7. Realizarea compoziţiei în tehnica 
picturii pe sticlă.

LP8. Realizarea compoziţiei în tehnica 
picturii pe sticlă.

LP9. Realizarea compoziţiei în tehnica papier 
mache.

LP10. Realizarea compoziţiei în tehnica papier 
mache.
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Pentru atingerea rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de 
instruire activ-participative şi metode de învăţare prin cooperare.

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este 
recomandată de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de 
formare a competenţelor profesionale.

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia 
finală, inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, 
rămîne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi 
repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe 
modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămîne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

Evaluarea ca proces va urmări progresul elevului în domeniul artelor la nivel de 
formare a competenţelor.

Principalele momente ale evaluării :
- parcurgerea completă a conţinuturilor propuse de profesor;
-corelarea dintre aspectele teoretice şi practice, corelarea dintre aspectele 

ştiinţifice şi artistice;
-calitatea ideilor şi a soluţiilor plastice finale;
-calitatea realizării analizei lucrărilor plastice realizate de colegi;
-abilitatea tehnologică de transpunere în material şi aplicarea tehnicii de artă 

adecvată subiectului propus spre realizare;
-mobilizarea şi seriozitatea investită în realizarea lucrării;
-competenţe plastice, de stilizare şi sintetizare a imaginii realiste în procesul de 

creare a valorii artistice.
Pentru eficientizarea procesului de evaluare, înnainte de a demara evaluarea 

propriu-zisă profesorul aduce la cunoştinţa elevilor modul de evaluare 
(bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile de desfăşurare.

Produse de măsurare a competenţelor şi evaluare a randamentului şcolar se vor 
folosi (după caz): lucrări plastice, proiectul, portofoliul, eseul structurat, etc.

Pentru aprecierea obiectivă a lucrărilor plastice vor fi stabilite criterii de evaluare 
ce pot fi modificate de către profesor în dependenţă de temă, subiect şi obiectivul 
propus.

Criterii de evaluare a lucrărilor plastice:
■ Organizarea spaţiului plastic.
■ Proporţionarea şi construcţia imaginii.

Specificaţii metodologice
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■ Utilizarea corectă a materialelor şi tehnicilor specifice 
desenului/picturii.

■ Expresivitatea şi originalitatea lucrării.
■ Atitudinea individual -  creativă.
■ Criterii de evaluare a compoziţiilor plastice:
■ Realizarea temei.
■ Reflectarea subiectului.
■ Utilizarea adecvată a mijloacelor de expresie plastică.
■ Aplicarea iscusită a materialelor şi tehnicilor de artă.
■ Organizarea spaţiului plastic.
■ Expresivitatea şi originalitatea lucrării.

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente relevante pentru 
demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic) de 
evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Instrumente şi echipament de laborator
Pensule de diferite dimensiuni, creion, radieră, paletă, recipient pentru apă, 

hîrtie, linoleum, spatule, bisturiu.
Materiale consumabile

Mapă pentru desen A4, acuarele/guaş, creione, vopseli acrilice, contur.
Materiale didactice

Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 
retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.
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Modulul 5. Amenajarea grădinilor ornamentale_______________________________

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de amenajare a grădinilor 
ornamentale.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-8. Identifice speciile floricole pentru îmbodobirea pereţilor de 

sprijin.
FI-9. Selecteze plante anuale, bienale şi perene pentru grădina terasată.
FI-3. Planteaze speciile floricole potrivite amenajărilor cu stâncării şi 

ornamantale
FI-4. Selecteze materialul săditor corespunzător anotimpului.
FI-5. Aplice lucrări de îngrijire şi întreţinere a grădinilor cu stîncării şi 

ornamentale.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Înfiinţarea grădinilor cu stâncării 20 30 50

UC2. Înfiinţarea grădinilor ornamentale 22 48 70

Evaluare modul 2 6 8

Total 44 84 128
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1: Înfiinţarea grădinilor cu stâncării

A1.Selectarea speciilor
floricole pentru pereţii de 
sprijin.

A2.Cultivarea plantelor 
bulboase.

A3.Plantarea speciilor 
floricole.

A4. Asigurarea condiţiilor de 
creştere speciilor floricole.

A5.Realizarea lucrărilor de 
amenajare cu materiale 
naturale.

A6.Efectuarea lucrărilor de 
îngrijire şi întreţinere.

A7.Realizarea tehnicii de 
conducere şi tăiere la 
arbuştii pitici.

A8.Executarea lucrărilor de 
fertilizare.

27. Caracteristica generală a pereţilor de sprijin. 
Importanţa speciilor floricole utilizate pentru pereţii 
de sprijin.

28. Caracteristica grădinii terasate.Speciile utilizate în 
amenajarea grădiinii terasate.

29. Plantarea grădinilor cu stâncării.Materiale 
necesare:pietre, pietriş, material săditor. Aranjarea 
pietrelor şi pietrişului.

30. Planificarea aleilor din grădina cu stâncării. 
Selectarea materialelor naturale pentru alee în 
grădina cu stâncării.Proiectarea treptelor în pantă.

31. Arbuştii pitici şi plantele bulboase potrivite în 
grădina cu stâncării.

LP1. Executarea lucrărilor de amenajare cu 
materiale naturale a grădinii cu stâncării.

LP2. Executarea lucrărilor de amenajare cu 
material săditor a grădinii cu stâncării.

LP3. Lucrări specifice culturilor forţate şi 
protejate.

LP4. Lucrări de tăiere aplicate plantelor 
floricole.

LP5. Amenajarea unei grădini în stil mixt.
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2 : Înfiinţarea grădinilor ornamentale

A9.Planificarea terenului 
potrivit grădinilor 
ornamentale.

A10. Selectarea speciilor 
floricole specifice 
grădinilor ornamentale.

A11. Efectuarea lucrărilor de 
tundere a arborilor şi 
arbuştilor.

A12. Planificarea grădinilor 
ornamentale pe anotimpuri.

A13. Menţinerea grădinilor 
ornamentale pe anotimpuri.

A14. Prepararea infuziilor şi 
îngrăşămintelor naturale.

A15. Utilizarea infuziilor şi 
îngrăşămintelor naturale.

A16. Respectarea tehnicii 
securităţii în muncă.

32. Caracteristica lacurilor de grădină, fântânilor 
arteziene, pârâiaşelor.

33. Lucările de tundere aplicate arborilor şi arbuştilor.
34. Caracteristica arborilor pitici utilizaţi în grădinile 

ornamentale
35. Importanţa menţinerii grădinilor ornamentale pe 

anotimpuri.
36. Metode naturale de combatere a a bolilor şi 

dăunătorilor în grădini ornamentale.

LP6. Lucrări de planificare a terenului pentru 
grădinile ornamentale.

LP7. Executarea lucrărilor de plantare a 
materialului săditor.

LP8. Executarea lucrărilor de îngrijire şi 
întreţinere.

LP9. Amenajarea unui zid vertical.
LP10. Amenajarea unei grădini individuale.
LP11. Amenajarea spaţiilor verzi pentru 

recrearea copiilor.
LP12. Amenajarea spaţiilor verzi din incinta 

întreprinderilor.
LP13. Amenajarea spaţiilor verzi cu profil 

specializat.
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În procesul de predare- învăţare se recomandă utilizarea metodelor interactive
precum

Specificaţii metodologice

1. Demonstrarea
2. Exemplificarea
3. Harta de idei
4. Problematizarea
5. Lucrul în grup
6. Lucrul în perechi
7. Brainstorming-ul
8. Metoda”Cubului”, ”Filips”, ”CCC”, ”Zig-Zag:
9. Diagrama WENN

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

-Selecteze plantele potrivite pentru grădinile cu stâncării şi ornamentale.
-Asigure condiţii optime pentru creşetere şi dezvoltare.
-Determine metodele de conducere şi tundere a arbuştilor.
-Planifice grădinile pe anotimpuri.
-Aplice lucrări de îngijire şi întreţinere.
În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 

sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea aspectului exterior a grădinilor, 
metodele de tundere şi tăiere a arbuştilor, selectarea materialului conform anotimpului, 
diagnosticarea şi combaterea simptomelor, bolilor şi agenţilor patogeni, calităţile 
ornamentale ale arborilor şi arbuştilor.

Instrumente şi echipament de laborator
Etichete de hârtie, ghivece de diferite dimensiuni, afânatoare, briceag, pensetă, 

stropitoare, furtun, masă de lucru, foarfece, ghivece de diferite dimensiuni, sapă 
semilunară, cazmaua, foarfeci cu mâner lung, foarfece de grădină, sfoară de grădină, 
ferestrău de tuns, foarfece pentru recoltarea florilor, dispozitiv metalic pentru 
imobilizarea ramurilor dislocate.

Materiale consumabile
Material săditor, pietre şi pietriş, materiale fitosanitare, substrat.

Materiale didactice
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 

retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.
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Modulul 6. Realizarea speciilor floricole în aranjamente florale şi spaţii verzi.

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de realizare a buchetelor 
şi aranjamentelor florale pentru diverse evenimente oficiale, particulare şi decorarea 
spaţiilor interioare.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Recolteze material vegetal.
FI-1. Determine aranjamentele florale conform evenimentului şi spaţiului 

interior.
FI-2. Selecteze speciile floricole conform aranjamentului.
FI-3. Pregătească material vegetal pentru obţinerea aranajamentelor.
FI-4. Stabilească vasele şi accesoriile în aranjamentle florale.
FI-5. Creeze aranjamente florale pentru diverse evenimente.
FI-6. Valorifice speciile floricole în spaţiile verzi.

Administrarea modulului
Unităţi de competenţă 

(rezultate ale învăţării la final de modul)
IT IP Total

UC1. Alegerea aranjamentelor florale pentru evenimente şi 
spaţii interioare

12 6 18

UC2. Stabilirea culorilor în aranjamente florale 6 6 12

UC3. Utilizarea vaselor şi accesoriilor în aranjamentele 
florale

8 6 14

UC4. Recoltarea şi pregătirea materialului vegetal 12 6 18

UC5. Realizarea aranjamentelor în arta orientală 12 - 12

UC6. Realizarea aranjamentelor în arta oocidentală 18 24 42

UC7. Valorificarea arhitecturii peisagere 14 6 20

Evaluare modul 2 6 8

Total 84 60 144
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1: Alegerea aranjamentelor florale pentru evenimente şi spaţii interioare

A1.Utilizarea artei florale în 
meserie.

A2.Determinarea rolului 
florilor tăiate în decorul 
interioarelor.

A3. Stabilirea rolului şi locului 
decorative al plantelor 
cultivate la ghiveci în 
spaţiile interioarelor.

A4.Realizarea aranjamentelor 
florale.

A5.Selectarea materialelor 
pentru aranjamente.

A6.Utilizarea florilor în 
aranjamente.

A7.Respectarea tehnicii 
securităţii muncii.

1. Noţiune de artă florală.
2. Caracteristica istoricului apariţiei artei florale. 

Aspecte privitoare la aranjamentele florale.
3. Rolul aranjamentelor florale în societatea modern.
4. Arta aranjării florilor în diverse culturi şi civilizaţii.
5. Arta florală în Europa.
6. Caracteristica aranjamentelor şi buchetelor pentru 

evenimente oficiale. Aranjamente şi buchete pentru 
evenimente private.

7. Criteriile de încadrare a decorului floral pentru 
diverse interioare. Dispunerea florilor destinate 
simpozioanelor, recepţiilor, meselor festive etc., 
Utilizarea florilor conform taliei şi parfumului.

8. Principalele reguli de armonizare a plantelor în 
spaţiu.

9. Exigenţele plantelor de ghiveci faţă de factorii de 
mediu.

10. Decorul spaţiilor în raport cu mărimea, volumul 
plantelor şi locul amplasării.

11. Asocierea plantelor întregi în cadrul aceluiaş vas.

LP1. Efectuarea aranjamentelor florale
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2 : Stabilirea culorilor în aranjamente florale

A8.Utilizarea culorilor în 
aranjamente florale.

A9.Alegerea culorilor florilor 
tăiate.

A10. Efectuarea buchetelor 
conform tehnicii artei 
florale.

A11. Realizarea buchetelor 
unicolore.

A12. Realizarea buchetelor 
bicolore.

A13. Realizarea buchetelor 
multicolore.

A14. Realizarea buchetelor 
în funcţie de asocierea 
culorilor.

12. Noţiuni generale despre culori. Percepţia culorilor. 
Simbolismul şi semnificaţia culorilor. Buchetele 
unicolore, bicolore şi multicolore.

LP2. Oformarea buchetelor în funcţie de 
asocierea culorilor .
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Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3 : Utilizarea vaselor şi accesoriilor în aranjamentele florale

A15. Utilizarea vaselor în 
aranjamentele florale. 

A16. Utilizarea accesoriilor 
în aranjamentele florale 

A17. Stabilirea tipurilor de 
buchete pentru 
aranjamentele în vase.

13. Vase utilizate în aranjamentele florale orientale şi 
occidentale. Importanţa vasului la realizarea 
aranjamentelor florale.

14. Caracteristica accesoriilor, materialelor decorative, 
materialelor de fixare şi ambalare. Tipuri de burete 
floral.

LP3. Utilizarea vaselor în aranjamentele 
florale orientale şi occidentale

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 4 : Recoltarea şi pregătirea materialului vegetal

A18. Selectarea materialului 
vegetal proaspăt folosit în 
aranjamentele florale.

A19. Stabilirea tratamentelor 
de condiţionare a florilor 
tăiate.

A20. Selectarea materialului 
vegetal.

A21. Utilizarea frunzelor şi 
florilor decorative.

A22. Pregătirea materialului

15. Recoltarea florilor. Caracterul de dominanţă a 
florilor: puternic, mediu şi slab dominant. Asociera 
florilor. Textura. Parfumul.

16. Prerăcirea florilor tăiate. Eliminarea spinilor, 
frunzelor. Împrospătarea tăieturii bazale. Flambarea 
bazei tulpinei. Folosirea frunzelor în aranjamentele 
florale. Textura frunzelor. Operaţii aplicate 
frunzelor.

17. Tehnici de folosire a frunzelor în buchete.
18. Metode de uscare a materialului vegetal.

LP4. Recoltarea materialului vegetal
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uscat pentru aranjamentele 
florale.

A23. Pregătirea vaselor şi 
accesoriilor.

A24. Respectarea tehnicilor 
de aranjare a florilor.

A25. Respectarea tehnicii 
securităţii muncii.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 5 : Realizarea aranjamentelor în arta orientală

A26. Realizarea
aranjamentelor florale în 
orient.

A27. Stabilirea stilurilor şi 
tehnicilor de realizare a 
aranjamentelor florale 
Ikebana.

A28. Executarea
aranjamentelor orientale.

A29. Oformarea Ikebanei.

19. Noţiunea de artă florală orientală. Principiile artei 
florale orientale.

20. Simbolismul în arta florală orientală. Şcolile artei 
florale orientale. Stilurile artei florale orientale. 
Tehnicile de realizare a artei florale orientale.
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Unitatea de competenţă 6: Realizarea aranjamentelor în arta occidentală

A30. Identificarea artei 
florale occidentale.

A31. Executarea buchetelor 
frontale (unifaţetate).

A32. Realizarea buchetelor 
multifaţetate.

A33. Realizarea
aranjamentelor florale cu 
material verde realizat în 
vase.

A34. Realizarea buchetelor şi 
aranjamentelor florale din 
material vegetal uscat.

21. Noţiunea de artă florală occidentală. Principiile de 
bază a artei florale occidentale: Unitatea, Proporţia, 
Accentul, Dominanţa, Simetria, Asimetria, 
Echilibrul. Elementele specifice aranjamentelor 
florale occidentale.

22. Clasificarea buchetelor conform evenimentelor. 
Stabilirea speciilor florale utilizate. Rolul verdeţei 
în aranjamente.

23. Consecutivitatea aranjării florilor în buchetele 
multifaţetate. Expunerea buchetelor frontale.

24. Tipurile de fundaluri. Florile utilizate în buchetele 
frontale. Ambalarea buchetelor.

25. Buchetele de mireasă, cocarda mirelui, lumânarea 
de nuntă, coroniţe şi jerbe.

LP5. Crearea buchetelor multifaţetate 
LP6. Crearea aranjamentelor florale pentru 

diverse evenimente.
LP7. Realizarea buchetului de mireasă şi 

cocoarda mirelui.
LP8. Crearea aranjamentului floral din 

material vegetal uscat.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
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Unitatea de competenţă 7: Valorificarea arhitecturii peisagere

A35. Distingirea spaţiilor 
verzi, unitatea de spaţiu 
verde, vegetaţia, mediul, 
peisajul.

A36. Executarea stilurilor şi 
genurilor în spaţille verzi.

A37. Distingirea principiilor 
de proiectare.

A38. Practicarea stilurilor în 
spaţiile verzi.

A39. Alegerea genurilor ale 
peisajului

A40. Atribuirea spaţiilor 
verzi.

A41. Selectarea genurilor de 
peisaje.

A42. Stabilirea spaţiilor verzi 
cu profil specializat.

A43. Respectarea cerinţelor 
tehnice în dependenţă de 
tipul spaţiilor verzi.

26. Definiţia arhitecturii peisagere. Noţiuni de bază: 
Caracteristica spaţiilor verzi, unitatea de spaţiu 
verde, vegetaţia, mediul, peisajul.

27. Caracterizarea spaţiilor verzi în perioada istorică.
28. Principalele principii de proiectare a spaţiilor 

verzi: funcţionalităţii, compatibilităţii, unităţii, 
echilibrul, ritmul, armonia.

29. Principalele stiluri în spaţiile verzi: geometric, 
stilul Rococo, peisager, mixt.

30. Principalele genuri ale peisajului: grandiose, de 
bucurie, visător, liniştit.

31. Principalele tipuri de spaţii verzi, scuar, gradină 
publică, parcul, acoperişuri verzi, parcurile şi 
grădinile sportive, spaţii verzi pentru recrearea 
copiilor, spaţii verzi de pe teritoriul şcolilor, 
grădiniţelor şi creşelor, spaţii verzi din incinta 
întreprinderilor, spaţii verzi din incinta spitalelor, 
sanatoriilor şi staţiunilor, spaţii verzi din incinta 
cimitirelor.

32. Spaţiile verzi cu profil specializat: grădinile 
botanice, parcurile şi grădinile dendrologice, 
grădinile şi parcurile zoologice, păduri de recreare.

LP9. Amenajarea spaţiilor verzi cu specii 
floricole.
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Pentru atingerea rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de 
instruire activ-participative şi metode de învăţare prin cooperare.

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este 
recomandată de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de 
formare a competenţelor profesionale.

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia 
finală, inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, 
rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi 
repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe 
modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

-Utilizeze plantele floricole şi materialul prospăt vegetal în buchete şi 
aranjamente.

-Carcterizeze buchetele şi aranjamentele florale conform destinaţiei 
evenimentelor.

-Argumenteze selectarea speciilor floricole potrivite aranjamentului.
-Clasifice aranjamentele florale orientale şi occidentale.
-Descrie spaţiile verzi conform stilului şi genului.
În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 

sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea aspectului exterior, particularităţi 
decorative ale aranjamentelor florale, perioada de recoltare a florilor, calităţile 
ornamentale ale florilor, tehnicile de tăiere aplicate materialului vegetal, respectarea 
tehnicii de efectuare a utilizării speciilor floricole în spaţiile verzi.

Instrumente şi echipament de laborator
Material vegetal proapăt şi uscat, specii floricole, cazma, oasis, suport pentru 

aranjarea florilor, foarfece, găleată, vase decorative, lentă decorativă, sârmă decorativă, 
briceag, masă de lucru, accesorii pentru arnjamente florale.

Materiale consumabile
Material vegetal proaspăt şi uscat.

Materiale didactice
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 

retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe.

Specificaţii metodologice
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Modulul 7. Producerea materialului săditor floricol____________________________

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de producere a plantelor 
anuale, bienale şi perene.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Identifice plante anuale, bienale şi perene.
FI-2. Selecteze plante anuale, bienale şi perene.
FI-3. Producă plante anuale, bienale şi perene conform metodelor de 

înmulţire.
FI-4. Creeze condiţii optimale de creştere şi dezvoltare.
FI-5. Aplice lucrări de îngrijire şi întreţinere a materialului săditor.
FI-6. Valorifice calitatea materialului săditor.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Cultivarea plantelor anuale 22 18 40

UC2. Cultivarea plantelor bienale 10 12 22

UC3. Cultivarea plantelor perene 32 24 56

Evaluare modul 2 6 8

Total 66 60 126
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1:Cultivarea plantelor anuale

A1. Înfiinţarea loturilor 
semincere.

A2.Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A3.Pregătirea materialului de 
înmulţire.

A4.Asigurarea climatului de 
dezvoltare optimă.

A5.Determinarea aspectului 
morfologic al plantelor.

A6. Stabilirea cerinţelor
ecologice prin simbolurile 
folosite în tabele cu 
semnificaţiile 
corespunzătoare.

A7.Utilizarea plantelor anuale 
în spaţiile verzi.

A8.Efectuarea lucrărilor
generale a plantelor anuale

1. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Ageratum mexicanum.

2. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Petunia x hybrid Hort.

3. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Begonia semperflorens.

4. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Zinnia elegans.

5. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

LP1. Lucrări de semănat a plantelor 
decorative(răsadniţe, seră, teren deschis).

LP2. Lucrări de îngrijire cu caracter special. 
LP3. Valorificarea materialului floricol 

săditor.
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A9. Executarea lucrărilor 
speciale a plantelor anuale.

A10. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A11. Înfiinţarea loturilor 
semincere.

A12. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A13. Pregătirea materialului 
de înmulţire.

A14. Asigurarea climatului 
de dezvoltare optimă.

A15. Determinarea
aspectului morfologic al 
plantelor.

A16. Stabilirea cerinţelor 
ecologice prin simbolurile 
folosite în tabele cu 
semnificaţiile 
corespunzătoare.

A17. Utilizarea plantelor 
anuale în spaţiile verzi.

A18. Efectuarea lucrărilor 
generale a plantelor anuale

cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Salvia splendens.

6. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Verbena hybrida.

7. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Coleus blumei.

8. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Alyssum.

9. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Celosia argentea.

10. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
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A19. Executarea lucrărilor diametrul tufei, cerinţele ecologice,
speciale a plantelor anuale. înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

A20. Aplicarea normelor plantelor: Tagetes.

fitosanitare şi tehnice. 11. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A21. Înfiinţarea loturilor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,

semincere. diametrul tufei, cerinţele ecologice,

A22. Identificarea plantelor
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

conform clasificării 
1 . •

plantelor: Portulaca grandiflora.
12. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

botanice. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
A23. Pregătirea materialului diametrul tufei, cerinţele ecologice,

de înmulţire. înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a
A24. Asigurarea climatului plantelor: Gypsophilla elegans.

de dezvoltare optimă. 13. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
A25. Determinarea cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,

aspectului morfologic al diametrul tufei, cerinţele ecologice,
plantelor. înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

A26. Stabilirea cerinţelor plantelor: Dianthus caryophyllus.
ecologice prin simbolurile 14. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
folosite în tabele cu cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
semnificaţiile diametrul tufei, cerinţele ecologice,
corespunzătoare. înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

A27. Utilizarea plantelor plantelor: Gazania splendens.
anuale în spaţiile verzi. 15. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A28. Efectuarea lucrărilor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice,
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generale a plantelor anuale înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a
A29. Executarea lucrărilor plantelor: Antirrhinum majus.

speciale a plantelor anuale. 16. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
A30. Aplicarea normelor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,

fitosanitare şi tehnice. diametrul tufei, cerinţele ecologice,

A31. Înfiinţarea loturilor înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

Qpmitipprpsemincere.
plantelor: Lobelia erinus.

A32. Identificarea plantelor
17. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
conform clasificării diametrul tufei, cerinţele ecologice,
botanice. înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a

A33. Pregătirea materialului plantelor: Mathiola incana.
de înmulţire. 18. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A34. Asigurarea climatului cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
de dezvoltare optimă. diametrul tufei, cerinţele ecologice,

A35. Determinarea înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a
aspectului morfologic al plantelor: Delphinium consolida.
plantelor. 19. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A36. Stabilirea cerinţelor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
ecologice prin simbolurile diametrul tufei, cerinţele ecologice,
folosite în tabele cu înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a
semnificaţiile plantelor: Callistephus chinensis.
corespunzătoare. 20. Plantelor volubile şi agăţătoare:

A37. Utilizarea plantelor 21. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
anuale în spaţiile verzi. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei,
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A38. Efectuarea lucrărilor 
generale a plantelor anuale

A39. Executarea lucrărilor 
speciale a plantelor anuale.

A40. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A41. Înfiinţarea loturilor 
semincere.

A42. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A43. Pregătirea materialului 
de înmulţire.

A44. Asigurarea climatului 
de dezvoltare optimă.

diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Ipomaea purpurea.

22. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Cobea scandens.

23. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a plantelor 
Ecremocarrpus scaber.

24. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Lathyrus odoratus.

25. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice, 
înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a 
plantelor: Thunbergia alata.

26. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea plantei, 
diametrul tufei, cerinţele ecologice,
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înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare a plantelor 
anuale nemuritoare (imortele).

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2 :Cultivarea plantelor bienale

A45. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A46. Înfiinţarea loturilor 
semincere.

A47. Asigurarea climatului 
de dezvoltare optimă.

A48. Determinarea
aspectului morfologic al 
plantelor.

A49. Stabilirea cerinţelor 
ecologice prin simbolurile 
folosite în tabele cu 
semnificaţiile 
corespunzătoare.

A50. Condiţionarea 
materialului semincer.

A51. Recoltarea materialului

27. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Althaea rosa.

28. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Bellis perenis.

29. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Campanula 
medium.

30. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Dianthus barbatus.

31. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

LP4. Lucrări de semănat a plantelor 
decorative( teren deschis).

LP5. Valorificarea materialului floricol 
săditor.
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semincer.
A52. Utilizarea plantelor 

bienale în spaţiile verzi.
A53. Efectuarea lucrărilor 

generale a plantelor anuale
A54. Executarea lucrărilor 

speciale a plantelor anuale.
A55. Recoltarea seminţelor.
A56. Sortarea seminţelor.
A57. Calibrarea seminţelor.
A58. Valorificarea 

seminţelor.
A59. Aplicarea normelor 

fitosanitare şi tehnice.
A60. Respectarea

permanentă a normelor de 
sănătate şi securitate în 
muncă.

cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Digitalis purpurea.

32. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Myosotis alpestris.

33. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Silene pendula.

34. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Viola tricolor.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3 : Cultivarea plantelor perene

A61. Înfiinţarea culturilor 
floricole.

A62. Identificarea plantelor

35. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

LP6. Efectuarea lucrărilor de înmulţire prin 
divizare a tufei şi rizomi 

LP7. Efectuarea lucrărilor de înmulţire prin
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conform clasificării modul de utilizare a plantelor: Cineraria butaşi, bulbi şi tuberobulbi
botanice. maritime. LP8. Depozitarea organelor vegetative a

A63. Pregătirea materialului 3б. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi plantelor

de înmulţire. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul LP9. Valorificarea materialului floricol 
săditor

A64. Realizarea lucrărilor de tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,
înmulţire vegetativă. modul de utilizare a plantelor: Clematis x

A65. Asigurarea climatului jackmanii.

de dezvoltare optimă. 37. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A66. Determinarea cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

aspectului morfologic al tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

plantelor. modul de utilizare a plantelor: Coreopsis

A67. Stabilirea cerinţelor grandiflora.

ecologice prin simbolurile 38. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

folosite în tabele cu cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

semnificaţiile tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

corespunzătoare. modul de utilizare a plantelor: Delphinium x

A68. Utilizarea plantelor hybridum.

perene în spaţiile verzi. 39. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A69. Efectuarea lucrărilor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

generale de întreţinere. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,
modul de utilizare a plantelor: Dianthus.

A70. Executarea lucrărilor
speciale de întreţinere. 40. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A71. Respectarea schemei 
de plantare speciilor.

cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Dicentra

A72. Aplicarea normelor
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fitosanitare şi tehnice. spectabilis.
A73. Utilizarea fertilizărilor 41. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

faziale. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul
A74. Prevenirea bolilor şi tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

dăunătorilor la plantele modul de utilizare a plantelor: Gaillardia aristata.
perene. 42. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A75. Combaterea bolilor şi cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul
dăunătorilor la plantele tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,
perene. modul de utilizare a plantelor: Lavandula

A76. Selectarea plantelor angustifolia.

perene. 43. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A77. Valorificarea plantelor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

perene. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

A78. Respectarea modul de utilizare a plantelor: Lupinus

permanentă a normelor de
polyphyllus.

sănătate şi securitate în 44. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

muncă. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

A79. Înfiinţarea culturilor tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

floricole modul de utilizare a plantelor: Primula.
X IV -/1  i v v l  v .

A80. Identificarea plantelor
45. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

f ^ r \ î i T r \ î * î T i  p l î i c i T i p ă n iconform clasificării
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

botanice.
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,
modul de utilizare a plantelor: Rudbekia

A81. Pregătirea materialului fulgida/purprea.
de înmulţire.

46. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
A82. Realizarea lucrărilor de
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înmulţire vegetativă.
A83. Asigurarea climatului 

de dezvoltare optimă.
A84. Determinarea

aspectului morfologic al 
plantelor.

A85. Stabilirea cerinţelor 
ecologice prin simbolurile 
folosite în tabele cu 
semnificaţiile 
corespunzătoare.

A86. Utilizarea plantelor 
perene în spaţiile verzi.

A87. Efectuarea lucrărilor 
generale de întreţinere.

A88. Executarea lucrărilor 
speciale de întreţinere.

A89. Respectarea schemei 
de plantare speciilor.

A90. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A91. Utilizarea fertilizărilor 
faziale.

A92. Prevenirea bolilor şi 
dăunătorilor la plantele

cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Sedum spectabile.

47. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Sempervivium 
tectorum.

48. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Vinca minor.

49. Ierburi decorative perene hemicriptofite 
Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Cartoderia selloana.

50. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Festuca glauca.

51. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Phoalaris
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perene. arundinaceae.
A93. Combaterea bolilor şi 52. Plante geofite semirustice: Caracteristica ştiinţifică,

dăunătorilor la plantele familia botanică, specii şi cultivaruri, aspectul
perene. plantei, înălţimea, diametrul tufei, cerinţe

A94. Selectarea plantelor ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, modul de utilizare
perene. a plantelor: Canna indica.

A95. Valorificarea plantelor 53. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
perene. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

A96. Respectarea tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

permanentă a normelor de modul de utilizare a plantelor: Dhalia.

sănătate şi securitate în 54. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
muncă. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

A97. Înfiinţarea culturilor tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

floricole. modul de utilizare a plantelor: Gladiolus.

A98. Identificarea plantelor 55. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

conform clasificării cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

botanice. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

A99. Pregătirea materialului modul de utilizare a plantelor: Eremurus

de înmulţire. spectabilis.

A100. Realizarea lucrărilor de 56. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

înmulţire vegetativă. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

A101. Asigurarea climatului
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Crocus sativus.

de dezvoltare optimă.
A 1 00 T'̂ ptprmitiîirpîi 57. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
A 1 0 2 . Determinarea

aspectului morfologic al
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul
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plantelor.
A103. Stabilirea cerinţelor 

ecologice prin simbolurile 
folosite în tabele cu 
semnificaţiile 
corespunzătoare.

A104. Utilizarea plantelor 
perene în spaţiile verzi.

A105. Efectuarea lucrărilor 
generale de întreţinere.

A106. Executarea lucrărilor 
speciale de întreţinere.

A107. Respectarea schemei 
de plantare speciilor.

A108. Aplicarea normelor 
fitosanitare şi tehnice.

A109. Utilizarea fertilizărilor 
faziale.

A110. Prevenirea bolilor şi 
dăunătorilor la plantele 
perene.

A111. Combaterea bolilor şi 
dăunătorilor la plantele 
perene.

A112. Selectarea plantelor

tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Fritillaria 
imperialis.

58. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Hyacinthus 
orientalis.

59. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Iris germanica.

60. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Kniphophia x 
hybrid.

61. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Tulipa gesneriana.

62. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Liatris spicata.
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perene. 63. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
A113. Valorificarea plantelor cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

perene. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

A114. Respectarea modul de utilizare a plantelor: Narcissus

permanentă a normelor de pseudonarcissus.

sănătate şi securitate în 64. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi
muncă. cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

A115. Înfiinţarea culturilor tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

floricole. modul de utilizare a plantelor: Lilium regale.

A116. Identificarea plantelor 65. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

conform clasificării cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

botanice. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,

A117. Pregătirea materialului modul de utilizare a plantelor: Yucca filamentosa.

de înmulţire. 66. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi

A118. Realizarea lucrărilor de cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul

înmulţire vegetativă. tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea,
modul de utilizare a plantelor: Paeonia officinalis.

67. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Stachys lanata.

68. Caracteristica ştiinţifică, familia botanică, specii şi 
cultivaruri, aspectul plantei, înălţimea, diametrul 
tufei, cerinţe ecologice, înmulţirea/înfiinţarea, 
modul de utilizare a plantelor: Miscanthus

б5 I 95



sinensis.
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În procesul de predare- învăţare se recomandă utilizarea metodelor interactive
precum

Specificaţii metodologice

1. Demonstrarea
2. Exemplificarea
3. Harta de idei
4. Problematizarea
5. Lucrul în grup
6. Lucrul în perechi
7. Brainstorming-ul
8. Metoda”Cubului”, ”Filips”, ”CCC”, ”Zig-Zag:
9. Diagrama WENN

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

-Denumescă plantele conform clasificării botanice.
-Caracterizeze aspectul morfologic al plantei.
-Argumenteze cerinţele ecologice prin simbolurile folosite în tabele cu 

semnificaţiile corespunzătoare.
-Caracterizeze înfiinţarea culturii.
-Descrie modurile de utilizare a plantelor.

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 
sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea aspectului exterior, metodele de 
înmulţire,dezvoltarea capacităţii de dirijare a verigei tehnologice în vederea obţinerii 
unor recoltate rentabile economic şi modul de valorificare.

Instrumente şi echipament de laborator 
Lăzi din lemn sau din masă plastică de diferite dimensiuni, etichete de hîrtie, 

pergamnet, metal sau masă plastică de diferite dimensiuni, palete, ghivece de diferite 
dimensiuni, sapă, hârleţ, ciururi, briceag, pensetă,stropitoare.

Materiale consumabile 
Seminţe, organe vegetative, substrat, stimulatoare de înrădăcinare, material 

fitosanitar.
Echipament de protecţie

Echipament de lucru, încălţăminte de schimb, mănuşi.
Materiale didactice

Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 
retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.
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Modulul 8. Înfiinţarea culturilor floricole

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de înfiinţare a plantelor de 
apartament şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Recunoască plantele de apartament conform cerinţelor.
FI-2. Denumească plantele de apartament conform nomenclaturii binare.
FI-3. Ofere condiţii speciale de creştere a plantelor de apartament.
FI-4. Obţină material săditor.
FI-5. Identifice bolile şi dăunătorii
FI-6. Prevină, combată bolile şi dăunătorii

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Cultivarea plantelor de interior, decorative prin flori 30 30 60

UC2. Cultivarea plantelor de interior decorative prin frunze 
şi fructe

26 30 56

UC3. Combaterea bolilor şi dăunătorilor 10 18 28

Evaluare modul 2 6 8

Total 68 84 152
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1: Cultivarea plantelor de interior, decorative prin flori

Al.Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A2.Pregătirea plantelor pentru 
creştere şi dezvoltare.

A3.Selectarea organelor de 
înmulţire vegetative.

A4.Prelevarea butaşilor pentru 
înmulţire.

A5. Înrădăcinarea butaşilor în 
substrat.

A6. Prelucrarea cu substanţe de 
înrădăcinare.

A7. Respectarea cerinţelor în 
interior.

A8.Determinarea aspectului 
morfologic al plantelor.

A9. Stabilirea cerinţelor prin 
simbolurile folosite în 
tabele cu semnificaţiile

1. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe
trimestre): Calceolaria.

2. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe
trimestre): Camellia.

3. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/ vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe trimestre): clivia.

4. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe trimestre):fuchsia.

5. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

LP1. Lucrări de întreţinere aplicate plantelor 
la ghiveci.

LP2. Lucrări de întreţinere aplicate plantelor 
la ghiveci.

LP3. Transvazarea(schimbarea ghiveciului)
LP4. Transplantarea ghiveciului.
LP5. Lucrări de întreţinere speciale aplicate 

plantelor la ghiveci.

69 / 95



corespunzătoare.
A10. Executarea lucrărilor de 

întreţinere.
A11. Efectuarea lucrărilor 

speciale.
A12. Stabilirea modurilor de 

decor pe trimestre.
A13. Respectarea tehncii 

securităţii muncii.
A14. Identificarea plantelor 

conform clasificării 
botanice.

A15. Pregătirea plantelor 
pentru creştere şi 
dezvoltare.

A16. Selectarea organelor de 
înmulţire vegetative.

A17. Prelevarea butaşilor de 
înmulţire.

A18. Înrădăcinarea butaşilor 
în substrat.

A19. Prelucrarea cu
substanţe de înrădăcinare.

A20. Respectarea cerinţelor 
în interior.

б.

7.

9.

cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe 
trimestre): gardenia.
Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/ vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe 
trimestre): hibiscus.
Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea /seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe 
trimestre): hortensia.
Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe trimestre): 
iasomie.
Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de décor (pe 
trimestre): kalanchoe.

10. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei, 
cerinţe, înmulţirea /seminţe/vegetative, element
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A21. Determinarea decorativ, perioada de décor (pe trimestre): myrtus.
aspectului morfologic al 11. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
plantelor. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A22. Stabilirea cerinţelor cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element
prin simbolurile folosite în decorativ, perioada de décor (pe trimestre):
tabele cu semnificaţiile leandru.
corespunzătoare. 12. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A23. Executarea lucrărilor de botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,
întreţinere. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A24. Efectuarea lucrărilor decorativ, perioada de décor (pe trimestre):
speciale. passiflora.

A25. Stabilirea modurilor de 13. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
decor pe trimestre. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A26. Respectarea tehncii cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

securităţii muncii. decorativ, perioada de décor (pe

A27. Identificarea plantelor trimestre): pelargonium.

conform clasificării 14. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

botanice. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A28. Pregătirea plantelor cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

pentru creştere şi decorativ, perioada de décor (pe trimestre):

dezvoltare. rodondendron(azalea).

A29. Selectarea organelor de 15. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

înmulţire vegetative. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A30. Prelevarea butaşilor
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

pentru înmulţire.
decorativ, perioada de décor (pe
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A

A31. Înrădăcinarea butaşilor trimestre): saintapaulia.
în substrat. 16. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A32. Prelucrarea cu botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,
substanţe de înrădăcinare. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A33. Respectarea cerinţelor decorativ, perioada de décor (pe trimestre):
în interior. spatiphilum.

A34. Determinarea 17. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
aspectului morfologic al botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,
plantelor. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A35. Stabilirea cerinţelor decorativ, perioada de décor (pe trimestre):

prin simbolurile folosite în agapanthus.

tabele cu semnificaţiile 18. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
corespunzătoare. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A36. Executarea lucrărilor de cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

întreţinere. decorativ, perioada de décor (pe trimestre):

A37. Efectuarea lucrărilor anthurium.

speciale. 19. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A38. Stabilirea modurilor de botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

decor pe trimestre. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A39. Respectarea tehncii
Q P P l i n t S t l  1 TY11 111 P I  1

decorativ, perioada de decor (pe trimestre): begonia 
x tuberhybrida.

secuiităiii muncii.
A40. Identificarea plantelor

20. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

r n n f n r m  p l a Q i f i  p ă r i iconform clasificării
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

botanice.
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element
decorativ, perioada de decor (pe trimestre):

A41. Pergătirea plantelor

72 / 95



pentru creştere şi cyclamen persicum.
dezvoltare. 21. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A42. Selectarea organelor de botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,
înmulţire vegetative. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A43. Prelevarea butaşilor decorativ, perioada de decor (pe trimestre):
pentru înmulţire. orhideea.

A44. Înrădăcinarea butaşilor 22. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
în substrat. botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

A45. Prelucrarea cu cerinţe, înmulţirea /seminţe/ vegetative, element

substanţe de înrădăcinare. decorativ, perioada de decor (pe trimestre):

A46. Respectarea cerinţelor hippeastrum.

în interior. 23. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A47. Determinarea botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

aspectului morfologic al cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

plantelor. decorativ, perioada de decor (pe trimestre):

A48. Stabilirea cerinţelor
impatiens.

prin simbolurile folosite în 24. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

tabele cu semnificaţiile botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,

corespunzătoare. cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element

A49. Executarea lucrărilor de
decorativ, perioada de decor (pe trimestre):

întreţinere.
sinningia.

A50. Efectuarea lucrărilor
25. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

speciale.
botanică, specii şi cultivaruri, aspectul plantei,
cerinţe, înmulţirea/ seminţe/vegetative, element 
decorativ, perioada de decor (pe trimestre):
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guzmania.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2 : Cultivarea plantelor de interior, decorative prin frunze şi fructe

A51. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A52. Pregătirea plantelor 
pentru creştere şi 
dezvoltare.

A53. Selectarea organelor de 
înmulţire vegetative.

A54. Prelevarea butaşilor de 
înmulţire.

A55. Înrădăcinarea butaşilor 
în substrat.

A56. Prelucrarea cu
substanţe de înrădăcinare.

A57. Respectarea cerinţelor 
în interior.

A58. Determinarea
aspectului morfologic al 
plantelor.

A59. Stabilirea cerinţelor

26. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): asparagus.

27. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): aspidistra.

28. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): ferigii.

29. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): begonia x rex.

30. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor (pe trimestre): calathea.

LP6. Lucrări de întreţinere aplicate plantelor 
la ghiveci.

LP7. Lucrări de îngrijire aplicate plantelor la 
ghiveci.

LP8. Transvazarea(schimbarea ghiveciului) 
la plante.

LP9. Transplantarea plantelor.
LP10. Lucrări de întreţinere speciale aplicate 

plantelor la ghiveci.
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prin simbolurile folosite în 
tabele cu semnificaţiile 
corespunzătoare.

A60. Executarea lucrărilor de 
întreţinere.

A61. Efectuarea lucrărilor 
speciale.

A62. Stabilirea modurilor de 
decor pe trimestre.

A63. Respectarea tehncii 
securităţii muncii.

A64. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A65. Pregătirea plantelor 
pentru creştere şi 
dezvoltare.

A66. Selectarea organelor de 
înmulţire vegetative.

A67. Prelevarea butaşilor de 
înmulţire.

A68. Înrădăcinarea butaşilor 
în substrat.

A69. Prelucrarea cu
substanţe de înrădăcinare.

31. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor (pe trimestre): clorophitum.

32. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): cissus.

33. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): marantha.

34. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): codiaeum.

35. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): cordyline.

36. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): ciperus.

37. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică,
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A70. Respectarea cerinţelor 
în interior.

A71. Determinarea
aspectului morfologic al 
plantelor.

A72. Stabilirea cerinţelor 
prin simbolurile folosite în 
tabele cu semnificaţiile 
corespunzătoare.

A73. Executarea lucrărilor de 
întreţinere.

A74. Efectuarea lucrărilor 
speciale.

A75. Stabilirea modurilor de 
decor pe trimestre.

A76. Respectarea tehncii 
securităţii muncii.

A77. Identificarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A78. Pregătirea plantelor 
pentru creştere şi 
dezvoltare.

A79. Selectarea organelor de 
înmulţire vegetative.

specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): difenbachia.

38. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): dracaena.

39. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): ficus.

40. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea /seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): fitonia.

41. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): monstera.

42. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): filodendron.

43. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe,
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A80. Prelevarea butaşilor de 
înmulţire.

A81. Înrădăcinarea butaşilor 
în substrat.

A82. Prelucrarea cu
substanţe de înrădăcinare.

A83. Respectarea cerinţelor 
în interior.

A84. Determinarea
aspectului morfologic al 
plantelor.

A85. Stabilirea cerinţelor 
prin simbolurile folosite în 
tabele cu semnificaţiile 
corespunzătoare.

A86. Executarea lucrărilor de 
întreţinere.

A87. Efectuarea lucrărilor 
speciale.

A88. Stabilirea modurilor de 
decor pe trimestre.

A89. Respectarea tehnicii 
securităţii muncii.

A90. Identificarea plantelor 
conform clasificării

înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): palmieri

44. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea /seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): sanseviera.

45. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): peperomia.

46. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): poinsettia.

47. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): schefflera.

48. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): ardei decorativ.

49. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ,
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perioada de decor(pe trimestre): lămâi.
50. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 

specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): mandarin.

51. Denumirea ştiinţifică, etimologie, familia botanică, 
specii şi cultivaruri, aspectul plantei, cerinţe, 
înmulţirea/ seminţe/vegetative, element decorativ, 
perioada de decor(pe trimestre): soalnum.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3: Combaterea bolilor şi dăunătorilor
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A91. Stabilirea bolilor şi 52. Biologia, profilaxia şi terapia celor mai frecvente LP11. Efectuarea lucrărilor de toamna a
dăunătorilor. boli a plantelor cultivate la ghiveci. Sistemul solului în vederea protejării plantelor prin

A92. Determinarea bolilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a speciilor măsuri de igienă culturală.

dăunătorilor plantelor floricole. LP12. Efectuarea lucrărilor pentru prevenirea 
şi răspândirea virozelor şi agenţilor patogeni.

floricole. 53. Sistemul măsurilor de precauţie a agentului LP13. Efectuarea lucrărilor de tratare a solului
A93. Prevenirea bolilor şi patogen. Sistemul măsurilor de protecţie a înainte de plantare.

dăunătorilor. bulbiferilor. Simptomologie şi prevenire.

A94. Combaterea bolilor şi 54. Principalii dăunătorii a speciilor floricole.
dăunătorilor . Dăunătorii polifagi ai părţilor subterane. 

Caracteristica agenţilor patogeni părţilor aerieni.
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Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi 
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. 
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului rămâne la discreţia 
profesorului responsabil de predarea conţinutului modulului. Orele vor fi repartizate în 
funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de 
ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. La final de modul se recomandă 2 ore 
pentru recapitu larea cunoştinţelor. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru 
instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

-Denumescă plantele conform clasificării botanice.
-Carcterizeaze aspectul morfologic al plantei.
-Argumenteaze cerinţele ecologice prin simbolurile folosite în tabele cu

semnificaţiile corespunzătoare.
-Caracterizeze înfiinţarea culturii.
-Descrie modurile de utilizare a plantelor.

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 
sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea aspectului exterior, metodele de 
înmulţire a plantelor de apartament, aplicarea tehnologiilor de dirijare a perioadei de 
înflorire, diagnosticarea şi combaterea simptomelor , bolilor şi agenţilor patogeni.

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente relevante pentru 
demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic) de 
evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Instrumente şi echipament de laborator
Etichete de hîrtie, pergamnet, ghivece de diferite dimensiuni, afânatoare, 

briceag, pensetă,stropitoare.
Materiale consumabile

Butaşi de vârfuri de lăstari, de frunză, de rădăcină, substrat, stimulatoare de 
înrădăcinare, material fitosanitare.

Echipament de protecţie
Echipament de protecţie individuală.

Materiale didactice
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 

retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.

Specificaţii metodologice

80 / 95



Modulul 9. Întreţinerea plantaţiilor floricole

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice de cunoaştere a plantelor 
floricole de seră, medicinale, arborilor şi arbuştilor ornamentali.

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Identifice plante floricole cultivate în seră, medicinale şi aromatice,

arbori
şi arbuşti ornamentali.

FI-2. Cultiveze plante floricole în seră.
FI-3. Producă răsaduri medicinale şi aromatice.
FI-4. Creeze condiţii optimale de creştere şi dezvoltare.
FI-5. Aplice lucrări de îngrijire şi întreţinere a materialului săditor.
FI-6. Obţină arbori şi arbuşti ornamentali în pepenieră.
FI-7. Valorifice calitatea materialului săditor.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă 
(rezultate ale învăţării la final de modul)

IT IP Total

UC1. Cultivarea plantelor floricole în seră 28 24 52

UC2. Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice 14 24 38

UC3. Cultivarea arborilor şi arbuştilor ornamentali 26 30 56

Evaluare modul 2 б 8

Total 70 84 154
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Achiziţii teoretice şi practice

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1: Cultivarea plantelor floricole în seră.

A95. Pregătirea materialului 
semincer.

A96. Marcarea plantelor 
conform clasificării 
botanice.

A97. Cultivarea plantelor 
floricole în seră.

A98. Selectarea speciilor şi 
cultivarurilor.

A99. Prelucrarea cu
substanţe de înrădăcinare.

A100. Stabilirea cerinţelor 
biologice şi ecologice.

A101. Efectuarea lucrărilor 
speciale speciilor floricole.

A102. Executarea lucărilor 
generale speciilor floricole.

A103. Aplicarea lucrărilor de 
fertilizare faziale.

A104. Eşalonarea culturilor

1. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: 
alstroemeria.

2. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire : 
anthurium.

3. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: 
chrysanthemum.

4. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: 
dianthus.

5. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: fressia.

6. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

LP1. Lucrări de îngrijire şi întreţinere a 
trandafirului.

LP2. Lucrări de îngrijire a chrysanthemei. 
LP3. Lucrări de îngrijire a chrysanthemei. 
LP4. Lucrări cu caracter special la plantele 

cultivate în spaţii protejate.
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floricole în sere la sol pe botanică,specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
întreaga perioada a anului. cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire :gerbera.

A105. Recoltarea materialului 7. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
semincer. botanică,specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A106. Depozitarea organelor cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire :
vegetative. lisianthus.

A107. Valorificarea 8. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
materialului săditor. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A108. Respectarea tehnicii cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: rosa.

securităţii muncii. 9. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire: 
strelitzia.

10. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică,specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura în seră-solariu, lucrări de îngrijire : 
zantedeschia.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2 : Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice

A109. Pregătirea materialului 
semincer.

A110. Semănarea plantelor 
floricole medicinale şi

11. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: calendula.

12. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

LP5. Efectuarea lucărilor de semănatul/ 
plantatul materialului săditor.

LP6. Lucrări de îngrijire(combaterea
buruienilor, bolilor, dăunătorilor şi irigarea). 

LP7. Recoltarea, condiţionarea şi producţia.
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aromatice.
A111. Marcarea plantelor 

conform clasificării 
botanice.

A112. Determinarea speciilor 
şi cultivarurilor.

A113. Stabilirea biologiei şi 
cerinţelor ecologice.

A114. Executarea metodelor 
de înmulţire.

A115. Efectuarea lucrărilor de 
îngrijire speciale.

A116. Efectuarea lucrărilor 
generale de întreţinere.

A117. Eşalonarea culturilor 
medicinale şi aromatice pe 
întreaga perioada a anului.

A118. Recoltarea părţii 
aeriene.

A119. Uscarea părţii aeriene.
A120. Depozitarea pantelor 

medicinale şi aromatice.
A121. Valorificarea plantelor 

medicinale şi aromatice.

13. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire:melisa.

14. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire:menta.

15. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire:salvia.

16. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: cimbrul de cultură.

17. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: cicoarea.

18. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: anghinare.

19. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire:valeriana.

20. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
cultura, lucrări de îngrijire: levănţica.

LP8. Selectarea şi colectarea plantelor 
medicinale.
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cultura, lucrări de îngrijire: pătlagina.

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3 : Cultivarea arborilor şi arbuştilor ornamentali.

A122. Cultivarea arborilor şi 
arbuştilor.

A123. Oferirea condiţiilor de 
creştere a arborilor şi 
arbuştilor ornamentali.

A124. Efectuarea lucrărilor de 
îngrijire şi întreţinere.

A125. Stabilirea biologiei şi 
cerinţelor ecologice.

A126. Realizarea tehnicii de 
conducere şi tăiere.

A127. Tratarea rănilor apărute 
la plantele ornamentale.

A128. Prelucrarea cu 
fitohormoni.

A129. Executarea lucrărilor de 
fertilizare.

A130. Respectarea tehnicii 
securităţii în muncă.

21. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: clematis.

22. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: wisteria.

23. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: berberis.

24. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: lonicera.

25. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: buxus.

26. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia 
botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice, 
cultura, lucrări de îngrijire: forsythia.

27. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

LP9. Plantarea şi lucrările specifice de 
îngrijire aplicate arborilor ornamentali.

LP10. Efectuarea lucrărilor de fertilizare a 
plantelor ornamentale.

LP11. Protejarea plantelor de temperaturile 
scăzute şi depuneri de zăpadă.

LP12. Producerea şi plantarea butaşilor de 
buxus.

LP13. Lucrări de întreţinere a buxusului.
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A131. Cultivarea arborilor şi botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
arbuştilor. cultura, lucrări de îngrijire: ligustrum.

A132. Oferirea condiţiilor de 28. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
creştere a arborilor şi botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
arbuştilor ornamentali. cultura, lucrări de îngrijire: spiraea.

A133. Efectuarea lucrărilor de 29. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
îngrijire şi întreţinere. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A134. Stabilirea biologiei şi cultura, lucrări de îngrijire: abies concolor.
cerinţelor ecologice. 30. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A135. Realizarea tehnicii de botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
conducere şi tăiere. cultura, lucrări de îngrijire: picea abies.

A136. Tratarea rănilor apărute 31. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
la plantele ornamentale. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A137. Prelucrarea cu cultura, lucrări de îngrijire: thuia.

fitohormoni. 32. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A138. Executarea lucrărilor de botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

fertilizare. cultura, lucrări de îngrijire: juniperus.

A139. Respectarea tehnicii 33. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

securităţii în muncă. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A140. Efectuarea lucrărilor de cultura, lucrări de îngrijire: ginko biloba.

fertilizări faziale. 34. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A141. Cultivarea arborilor şi botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

arbuştilor. cultura, lucrări de îngrijire: albizzia,

A142. Oferirea condiţiilor de 35. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

creştere a arborilor şi botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
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arbuştilor ornamentali. cultura, lucrări de îngrijire: cercis.
A143. Efectuarea lucrărilor de 36. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

îngrijire şi întreţinere. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,
A144. Stabilirea biologiei şi cultura, lucrări de îngrijire: liriodendron.

cerinţelor ecologice. 37. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
A145. Realizarea tehnicii de botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

conducere şi tăiere. cultura, lucrări de îngrijire: magnolia.

A146. Tratarea rănilor apărute 38. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia
la plantele ornamentale. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A147. Prelucrarea cu cultura, lucrări de îngrijire: sophora.

fitohormoni. 39. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

A148. Executarea lucrărilor de botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

fertilizare. cultura, lucrări de îngrijire: syringa.

A149. Respectarea tehnicii 40. Caracteristica ştiinţifică, etimologie, familia

securităţii în muncă. botanică, specii şi cultivaruri, exigenţe ecologice,

A150. Efectuarea lucrărilor de cultura, lucrări de îngrijire: campsis.

fertilizări faziale.
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În procesul de predare- învăţare se recomandă utilizarea metodelor interactive
precum

Specificaţii metodologice

1. Demonstrarea
2. Exemplificarea
3. Harta de idei
4. Problematizarea
5. Lucrul în grup
6. Lucrul în perechi
7. Brainstorming-ul
8. Metoda”Cubului”, ”Filips”, ”CCC”, ”Zig-Zag:
9. Diagrama WENN

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 

evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale 
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste 
practice şi teoretice, prin care elevul va demonstra că este capabil să:

-Denumescă plantele conform clasificării botanice.
-Carcterizeze aspectul morfologic al plantelor arborilor şi arbuştilor.
-Argumenteze cerinţele ecologice.
-Clasifice plantelor medicinale după diverse criterii.
-Descrie metodele de creştere a plantelor de seră, arborilor şi arbuştilor.

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice se propune realizarea 
sarcinilor practice axate, preponderent, pe aprecierea aspectului exterior, metodele de 
înmulţire, aplicarea tehnologiilor de dirijare a perioadei de înflorire, diagnosticarea şi 
combaterea simptomelor, bolilor şi agenţilor patogeni, calităţile terapeutice a plantelor 
medicinale, perioada de recoltare a plantelor medicinale, calităţile ornamentale ale 
arborilor şi arbuştilor, tehnicile de tăiere aplicate arborilor şi arbuştilor.

Instrumente şi echipament de laborator
Etichete de hârtie, ghivece de diferite dimensiuni, afânatoare, briceag, pensetă, 

stropitoare, furtun, masă de lucru, bisturiu pentru prelevarea butaşilor, foarfece, ghivece 
de diferite dimensiuni, sapă semilunară, cazmaua, foarfeci cu mâner lung, foarfece de 
grădină, sfoară de grădină, sârmă de hortic, ferestrău de tuns, foarfece pentru recoltarea 
florilor, dispozitiv metallic pentru imobilizarea ramurilor dislocate.

Materiale consumabile
Butaşi, substrat, stimulatoare de înrădăcinare, materiale fitosanitare.

Materiale didactice
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii 

retroproiector; televizor; video; documentaţie tehnică, fişe biologice.
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VI. Sugestii metodologice

Curriculumul la profesia Floricultor orientează proiectarea activităţii instructiv- 
educative, organizarea şi desfăşurarea procesului de predare a cunoştinţelor şi formarea 
abilităţilor practice şi atitudinilor în vederea formării competenţelor profesionale 
generale şi specifice, corespunzătoare standardului ocupaţional.

În acest context, strategiile didactice se caracterizează prin centrare pe elev şi 
flexibilitate, adaptîndu-se la situaţiile şi condiţiile de învăţare. Eficienţa procesului de 
învăţămînt poate fi asigurată de selectarea reuşită a strategiilor şi metodelor didactice, 
mijloacelor de învăţare şi formelor de organizare, precum şi de îmbinarea armonioasă a 
acestora cu situaţiile de învăţare.

Un criteriu important de selectare şi ordonare a strategiilor didactice este gradul 
de dirijare sau de autonomie conferit elevilor în procesul învăţării. Prin urmare se 
recomandă aplicarea strategiilor didactice care deplasează accentul de la învăţarea cu 
stricteţe prescrisă şi controlată de profesor spre învăţarea prin descoperire şi cooperare.

Pentru realizarea cu succes al procesului de instruire, se recomandă aplicarea atît 
a strategiilor didactice deductive (al căror demers este de la general spre particular, de la 
legi spre concretizarea lor în exemple, de la teorie spre practică), cît şi strategiilor 
inductive (de la concret spre abstract, de la practică spre teorie).

Metodele interactive asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, 
reflexivă, continuă. Metodele cele mai recomandate în formarea profesională, care 
presupun îmbinarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice sînt: demonstraţia, 
observaţia, exerciţiul, algoritmizarea, lucrarea practică, problematizarea, studiul de 
caz, experimentul, proiectul etc.

- Demonstraţia: metodă de explorare indirectă a realităţii, utilizată pentru a 
prezenta obiecte şi fenomene reale, pe baza unui material suport (natural, figurativ sau 
simbolic). Demonstrarea poate fi realizată cu ajutorul obiectelor naturale sau cu 
substitute (bi-tridimensionale, simbolice) sau cu mijloace tehnice audio-video.

- Observaţia: metodă de explorare directă a realităţii, care reprezintă urmărirea şi 
înregistrarea sistematică a datelor despre obiecte şi fenomene, în scopul cunoaşterii lor. 
Observaţia poate fi dirijată, independentă, spontană, de scurtă/lungă durată.

- Exerciţiul: metodă de acţiune reală asupra realităţii, care presupune executarea 
repetată, conştientă şi sistematică a unor acţiuni, operaţii sau procedee în scopul 
formării abilităţilor practice şi intelectuale sau a formării unei competenţe. Exerciţiile 
pot fi introductive, curente, de consolidare, de verificare, individuale sau în grup, 
dirijate/semi-dirijate sau creative.

- Algoritmizarea: metodă didactică care presupune găsirea/identificarea de către 
profesor a înlănţuirii (algoritmului) necesare a operaţiilor activităţii de învăţare. Prin 
calea algoritmizării, elevul însuşeşte cunoştinţele sau tehnicile de lucru, prin simpla 
parcurgere a unei căi deja stabilite.

- Lucrarea practică: metodă didactică care constă în executarea de către elevi a 
unor sarcini cu caracter aplicativ: de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această 
metodă se realizează formarea abilităţilor, achiziţionarea unor strategii de rezolvare a 
unor probleme practice, consolidarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor. În
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comparaţie cu exerciţiul practic, lucrarea practică presupune un grad mai sporit de 
complexitate şi de independenţă. Pentru realizarea lucrării practice, cadrul didactic va 
explica şi demonstra corect acţiunea de executat; elevii vor efectua acţiunea în mod 
repetat şi în diferite situaţii; exerciţiile propuse trebuie să contribuie la creşterea 
progresivă a gradului de independenţă a elevilor; profesorul asigură un control 
permanent, care treptat se transformă în autocontrol.

- Problematizarea: metodă didactică care pune accent pe cercetarea-descoperirea 
unor cauze ori soluţii la o problemă. Cadrul didactic propune o situaţie-problemă cu mai 
multe alternative de rezolvare, care generează elevilor îndoială, incertitudine, curiozitate 
şi dorinţa de a descoperi soluţia, iar elevii vor putea să o rezolve dacă vor însuşi noile 
cunoştinţe care urmează să fie prezentate de către profesor.

- Studiul de caz: metodă de explorare directă a realităţii care presupune 
confruntarea elevului cu o situaţie din viaţa reală ”caz”, cu scopul de a observa, 
înţelege, interpreta sau chiar soluţiona. ”Cazul” ales reflectă o situaţie tipică, 
reprezentativă, şi semnificativă pentru un anumit sector industrial, este autentic şi 
implică o situaţie-problemă, care cere un diagnostic sau o decizie.

- Experimentul cu caracter aplicativ: metodă didactică prin care profesorul 
provoacă intenţionat un fenomen în scopul studierii acestuia. Experimentul poate fi 
demonstrativ, aplicativ, de laborator, natural, individual/în echipă.

- Proiectul: metodă didactică care presupune cercetare orientată spre un scop 
bine precizat, care este realizată prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu activităţi 
practice, finalizate cu un produs.

Pe lîngă strategiile şi metodele didactice, un rol important le revine mijloacelor 
didactice moderne care motivează elevii pentru învăţare şi formează competenţele 
profesionale. Pentru realizarea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale, 
se recomandă utilizarea mijloacelor audiovizuale şi anume: computerul, notebook-ul, 
videoproiectorul, filmele didactice pe CD-uri, softurile educaţionale etc. Un alt tip de 
mijloace didactice eficiente sunt mijloacele didactice ilustrative: fişe instructiv- 
tehnologice, cartele tehnologice, planşe referitoare la igiena personală a 
floricultorului, locul de muncă şi activităţi realizate la locul de muncă, scheme 
tehnologice de preparare a articolelor de cofetărie-patiserie etc.

VII. Sugestii de evaluare

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează 
şi interpretează datele obţinute în urma folosirii unor metode, tehnici şi instrumente de 
măsurare şi apreciere a rezultatelor învăţării.

În contextul structurării procesului de instruire pe module axate pe formare de 
competenţe, evaluarea modulului presupune demonstrarea de către elev a deţinerii 
competenţelor specifice modulului.

Evaluarea competenţelor la final de modul va fi realizată în baza următoarelor 
principii:

- Competenţele formate sînt evaluate în baza de criterii;
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- Criteriile de evaluare sînt formulate în termeni de rezultate ale 
activităţilor/sarcinilor modulului;

- În procesul de evaluare se ţine cont de dovezile referitor la deţinerea 
competenţelor de către elev;

- Acumularea de dovezi se realizează continuu pe perioada parcurgerii 
modulului;

- Evaluarea rezultatelor modulului se realizează în baza tuturor dovezilor, 
acumulate atît în procesul de evaluare formativă, cît şi sumativă.
Dacă pentru cadrul didactic evaluarea reprezintă ultima etapă în procesul de 

predare-învăţare, atunci pentru elev, evaluarea este punctul de plecare pentru învăţare: 
elevii vor învăţa ceea ce ei ştiu că va fi evaluat.

O condiţie de importanţă majoră pentru asigurarea unei învăţări eficiente este ca 
elevul să ştie clar care sunt aşteptările la final de modul. Lipsa de claritate, în mare 
parte, va duce la evaluări negative, dificultăţi de învăţare şi performanţe joase ale 
elevilor.

Prin urmare, pentru a asigura parcurgerea cu succes a modulului şi formarea 
competenţelor profesionale, specifice modulului, se recomandă ca la început de modul 
cadrul didactic să informeze elevii despre ceea ce ei trebuie să fie capabili să 
facă/demonstreze la final de modul (rezultatele învăţării), dar şi despre modalitatea şi 
criteriile de evaluare.

Conexiunea dintre învăţare şi evaluare va fi asigurată la începutul procesului de 
învăţare în aşa fel ca elevii să ştie cum rezultatele lor vor fi măsurate. Deci, provocarea 
pentru cadrele didactice este să asigure conexiunea dintre metodele didactice, tehnicile 
şi criteriile de evaluare, precum şi rezultatele învăţării. Această conexiune dintre 
predare, evaluare şi finalităţile de învăţare ajută ca întreaga experienţă de învăţare să fie 
mai transparentă.

În procesul de formare profesională se utilizează o gamă amplă de modalităţi de 
evaluare:

• evaluarea iniţială,
• evaluarea formativă,
• evaluarea sumativă,
• evaluarea pentru certificare.

Evaluarea iniţială stabileşte nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi a 
competenţelor formate la elevi. În cadrul curriculumului acest tip de evaluare se 
realizează la începutul procesului de instruire profesională cu scopul de a identifica 
nivelul de alfabetizare funcţională la elevi, precum şi aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătăţire, realizate prin programe de recuperare.

În contextul unui învăţămînt axat pe competenţe vectorul evaluării este orientat 
spre evaluarea formativă -  proces continuu de observare a formării elevului în procesul 
de instruire. Acest tip de 86 evaluare se realizează pe tot parcursul activităţii de instruire 
şi oferă un feedback relevant în legătură cu procesul de formare a competenţelor.

Metaforic vorbind, evaluarea formativă/continuă seamănă cu un proces de 
preparare a bucatelor. La diverse etape, produsul este degustat, iar calitatea lui poate fi 
ameliorată prin adăugarea de ingrediente, extinderea timpului de prelucrare termică etc.
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În acest context, evaluarea formativă permite o remediere a procesului de învăţare la 
etapele timpurii, dar atunci cînd produsul este expus pe masă, remedierea nu mai e 
posibilă, fiind vorba numai de un bilanţ -  evaluarea sumativă.

Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă şi continuă a 
competenţelor la elevi reflectate în standardul ocupaţional/calificarea profesională. În 
acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la lecţii un set 
de sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare, fapt 
care va permite valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev şi va permite 
profesorului să ghideze şi să monitorizeze activitatea de formare a competenţelor 
profesionale la elevi.

În procesul de evaluare formativă sunt utilizate diverse modalităţi de evaluare: 
observaţia, răspunsuri orale ale elevilor, lucrări scrise, lucrările practice etc.

Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în 
situaţia de a executa ei însuşi, sub conducerea şi îndrumarea profesorului, diferite 
sarcini cu caracter aplicativ în vederea acumulării, fixării şi consolidării cunoştinţelor şi 
a formării priceperilor şi deprinderilor. Astfel, lucrările practice presupun un volum mai 
mare de muncă independentă din partea elevilor.

La probele practice se evaluează procesul de executare a operaţiei profesionale / 
sarcinii practice, calitatea produsului finit şi prezentarea preparatului după anumite 
criterii de evaluare. Concomitent se apreciază abilitatea executării unor operaţii separate 
în cadrul procesului de executare a sarcinilor practice.

Procesul de preparare a produselor/articolelor culinare va fi evaluat în baza 
fişelor tehnologice, iar calitatea produsului finit va fi apreciată conform criteriilor 
organoleptici.

În cadrul activităţilor practice, vor fi aplicate teste/probe practice autentice prin 
care se evaluează cunoştinţele, abilităţile şi competenţele elevului, plasat într-o situaţie 
similară condiţiilor reale de viaţă din activitatea profesională. Evaluarea sumativă este o 
evaluare finală care evidenţiază nivelul de pregătire profesională a elevului implicat 
într-o activitate de formare după o anumită perioadă de timp fiind realizează prin: teste 
sumative, examene, teste/probe practice etc. Acest tip de evaluare are drept scop 
atestarea progreselor elevilor în formarea competenţelor. Prezentul curriculum 
recomandă realizarea evaluărilor sumative la finele fiecărui modul. În scopul aprecierii 
competenţelor formate, se recomandă evaluarea atît a cunoştinţelor teoretice, cît şi a 
abilităţilor practice.

În contextul instruirii modulare, evaluarea la final de modul urmăreşte mai 
multe obiective, precum:

- Oferă elevilor informaţii individuale referitor la rezultatele obţinute, 
gradul/nivelul de deţinere a competenţelor specifice modulului, precum şi dificultăţile 
de învăţare.

- Oferă profesorului informaţii referitor la nivelul de deţinere de către elevi a 
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor specifice modulului.

- Oferă profesorului informaţii referitor la modul şi gradul de realizare de către 
elevi a activităţilor planificate.
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- Oferă profesorului informaţii de diagnosticare referitor la dificultăţile cu care 
se confruntă elevii în procesul de învăţare şi sugerează activităţi didactice suplimentare 
pentru îmbunătăţirea procesului de instruire.

- Armonizează instruirea cu obiectivele şi rezultatele instruirii în mod continu.
Evaluarea de certificare este un proces de evaluare a nivelului de cunoştinţe,

abilităţi, competenţe ale elevilor la sfîrşitul unei perioade îndelungate de instruire (ciclu 
de învăţămînt). Conform curriculumului o astfel de evaluare este realizată la încheierea 
procesului de instruire/formare, prin care elevul va demonstra deţinerea competenţelor 
profesionale formate, după care acesta primeşte un certificat de calificare.

Obiectivul major al evaluării este îmbunătăţirea procesului de învăţare. Deci, 
după evaluare, cadrele didactice nu se vor opri doar la constatări, ci vor dezvolta 
demersurile didactice întreprinse şi pe cele viitoare, încercînd să îmbunătăţească 
activitatea, şi vor informa elevii despre rezultatele obţinute şi despre ceea ce este de 
făcut în viitor.
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I. Preliminarii

Scopul practicii în producţie:

Regulamentul privind stagiile de practică în producţie în învăţământul profesional 
tehnic secundar, stabileşte cadrul normativ al raporturilor privind planificare, 
organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în producţie şi este elaborat în temeiul 
art. 67, “  Stagiile de practică şi relaţiile cu piaţa muncii''. Codul educaţiei nr. 152. din 
17 iulie 2014. Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiei de 
învăţământ profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 
840, din 21 august 2015.

Stagiul de practică are o importanţă majoră în instruirea profesională bazându-se pe 
cunoştinţele acumulate de la instruirea teoretică şi instruirea practică.

Proiectarea stagiilor de practică se subordonează planului de învăţământ al meseriei care 
stabileşte perioada de instruire şi durata. In proiectarea curriculumui se ţine cont de 
corelarea pregătirii teoretico-practice cu sarcinile stagiului de practică.

E lev ii vor activa în cadrul întreprinderii în raport cu vârsta şi prevederile legale. 
Practicanzii se pot stagia la întreprinderi mici şi mari.

întreprinderea de producţie prin condiţiile reale de realizare a meseriei motivează elevul 
în tendinţa de angajare în câmpul muncii. Mediul de lucru trebuie să fie binevenit cât 
din punct de vedere a asigurării elevilor cu cele necesare, atât şi de tratarea psihologică 
al acestora.

Fiecare practicant va fi ataşat de mentor maistru-formator, care îi va explica esenţa 
lucrului ce urmează să-l efectueze şi îl va ghida pe tot parcursul practicii. Statutul de 
elev îi permite solicitarea ajutorului atât a profesorilor, cât şi a îndrumătorilor de la 
întreprindere, iar programul de formare profesională. îi oferă posibilităţi de lichidare a 
lacunelor. La finele practicii maiştrii-formatori şi tehnologii din întreprindere vor evalua 
elevul prin probă practică conform criteriilor stabilite; îl va nota şi îi va acorda 
categorie.

D urata practicii în producţie: Anul 1-210 ore

Anul II- 420 ore 

Total- 630 ore

Pre-achiziţii:

Legături anterioare - Codul muncii, protecţia consumatorului, protecţia mediului.

M l - Pregătirea floricultorului pentru activitatea profesională.

M 2- S is te m a t iza re a  p lan te lo r  con fo rm  cic lu lu i b io log ic  şi par t icu lari tă ţ i lo r  
m orfo log ice .

M3- Stabilirea relaţiilor plantelor cu factorii de mediu.

M4- Comunicarea prin intermediul creaţiei artistico-plastică.

M5-Amenajarea gr[dinilor ornamentale.
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M6- Realizarea speciilor floricole în aranjamente florale şi spaţii verzi. 

M7-Producerea materialului săditor floricol.

M8- înfiinţarea culturilor floricole.

M9- întreţinerea plantaţiilor floricole.

Finalităţile practic ii  în producţie:

La finele practicii în producţie elevul va 11 capabil să:

1. Recunoască situaţiile periculoase şi să prevină accidentele la locul de muncă.

2. Respecte tehnica securităţii.

3. Organizeze locul de muncă.

4. Utilizeze instrucţiunile tehnologice/ documentaţia normativă tehnică.

5. Respecte cerinţele ecologice în procesul de cultivare a plantelor.

6. Execute operaţii cu utilajul şi inventarul respectiv.

7. Selecteze plantele floricole după denumirea botanică.

8. Repartizeze speciile floricole după ciclul biologic.

9. Identifice speciile floricole după locul de origine al plantelor decorative.

10. Stabilească speciille cultivate în câmp şi spaţii protejate.

11. Recunoască speciile floricole după locul de cultură.

12. Repartizeze speciile floricole după însuşirile decorative.

13. Analizeze tipurile de rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, inflorescenţă.

14. Determine funcţiile organelor vegetative şi reproducătoare.

15. Selecteze seminţele pentru semănat.

16. Pregătească seminţele pentru semănat.

17. Analizeze indicii de calitate a seminţelor.

18. Efectueze metodele de înmulţire a speciilor floricole.

19. Prelucreze cu substanţe de înrădăcinare.

20. Verifice speciile înmulţite pe cale sexuată şi asexuată.

21. Efectueze lucrări de îngrijire. -

22. Execute lucrări de întreţinere a speciilor floricole.

23. Selecteze metodele de irigare prin aspersiune la speciile floricole.

24. Aplice îngrăşăminte la speciile floricole.

25. Efectueze fertilizări faziale la plante floricole.

26. Aplice norme fitosanitare şi tehnice.

27. Stilizeze formele din natură.
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28. Elaboreze structuri decorative.

29. Amenajeze speciile floricole în aranjamentele florale şi spaţii verzi.

30. Valorifice materialul vegetativ pentru obţinerea aranjamentelor florale.

II. M otivaţia , utilitatea stagiu lu i de practică pentru dezvo ltarea  profesională

Achiziţiile teoretice îi servesc elevului doar ca bază pentru formarea abilităţilor practice. 
Se pune un accent considerabil pe activitatea în laborator pentru instruirea practică ale 
instituţiei de învăţământ. Cu toate acestea, cel mai eficient mediu de definitivare a 
procesului de formare a competenţelor profesionale, sunt stagiile de practică, care 
permit cunoaşterea de către elevi a condiţiilor reale de exersare a meseriei.

Se proiectează traseul de formare profesională astfel încât să fie stabilită relaţia dintre 
stagiile de practică şi activitatea instructivă în instituţia de învăţământ. Astfel de 
parcurgere de formare profesională îi asigură elevului pregătirea necesară pentru 
încadrarea în câmpul muncii la întreprindere. Se efectuează o corelare strânsă dintre 
instruirea teoretică- instruirea practică- întreprindere.

III. C o m p eten ţe le  profesionale  specifice practicii în producţie

1. Cultivarea plantelor anuale, bienale, şi perene.

2. Cultivarea plantelor de interior.

3. întreţinerea şi îngrijirea speciilor floricole.

4. Crearea operelor artistice prin intermediul tehnicilor de artă.

5. Valorificarea florilor în aranjamente florale, buchete şi spaţii verzi.

IV .A din in istrarea  practicii în producţie

Anul
Numărul de 
săptămâni

Numărul de 
ore

Perioada
Modalitatea de 

evaluare

1 6 210
Mai - iunie în 

c o n c o rd a n ţă  cu 
în treprinderi le .

•  A g en d a  form ării  
p ro fes iona le

•  P robă  practică.

11 12 420
M artie  - iunie în 
co n c o rd an ţă  cu 
în treprinderi le .

•  A g en d a  form ării  
p ro fe s iona le

•  P robă  practică .

Total anul 18 630
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a practicii în producţie

Locul de 
muncă Activităţi/sarcini de lucru Produse de realizat Durata de 

realizare

Practica în producţie I

Secţia de 
semănat

Realizarea lucrărilor de semănare a
speciilor floricole:
• Pregătirea amestecului cu pământ;
• pregătirea reţetelor de amestec 

conform cerinţelor fiecărei specii;
• aplicarea lucrărilor fitosanitare;
• alegerea paletelor în corespundere cu 

cerinţele plantelor faţă de factorii de 
mediu;

• asigurarea normelor tehnologice 
conform cerinţelor fiecărei specii;

• recoltarea şi condiţionarea lucrărilor 
materialului semincer;

• stratificarea după calităţile germinative 
ale speciilor floricole;

• semănatul conform metodelor propuse 
şi sezonului floricol;

• plante anuale
• plante bienale
• plante perene
• plante de

interior

210

Practica în producţie 11

Secţia de 
plantat

Realizarea lucrărilor de plantare şi
transplantare a speciilor floricole:
• selectarea materialului vegetativ 

pentru înmulţire;
• asigurarea cantitativă a materialului 

floricol planificat;
• depozitarea şi conservarea materialului 

de înmulţire conform cerinţelor 
fiecărei specii;

• efectuarea lucrărilor de plantare;
• executarea lucrărilor de transplantare;
• identificarea bolilor şi dăunătorilor la 

speciile floricole;
• aplicarea tratamentelor necesare 

speciilor floricole;
• aplicarea metodelor de irgare a 

speciilor floricole;
• fertilizarea materialului floricol;
• identificarea şi sesizarea carenţelor de 

fertilizare;
• asigurarea climatului de dezvoltare 

optimă;
• executarea lucrărilor de întreţinere a 

materialului floricol;
• executarea aranjamentelor cu specii 

floricole în jardiniere.

•  p lan te  anua le
•  p lan te  b ienale
• plante perene
• plante de 

interior

420
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Secţia  de Realizarea materialului floricol: •  p lan te  anua le
expune re •  l iv rarea  spec i i lo r  t lo r ico le  din secţia de •  p lan te  b ienale

p lan tare  în secţia  de  expune re ; •  p lan te  perene
•  a s ig u ra rea  c l im atu lu i  de m en ţine re •  p lan te  de

op tim ă; ghiveci
•  a s ig u ra rea  um idi tă ţ i i  o p t im e  conform • flori tă iate

ce r in ţe lo r;
•  ap l ica re a  în g răşă m in te lo r  con fo rm

neces ită ţ i lo r :
•  a s ig u ra rea  ce r in ţe lo r  de tem pera tu ră

c o n fo rm  speciei:

•  e x e c u ta re a  luc ră ri lo r  de în tre ţinere  a
m a ter ia lu lu i  f loricol;

•  p reg ă t irea  pen tru  livaraea  p lan te lor
f lo r ico le  de  gh iveci;

•  p regă t i rea  pen tru  livrarea flori lor
tăiate:

•  a m b a la re a  m ater ia lu lu i  floricol;
•  l iv rarea  m ater ia lu lu i  floricol.

VI. Sugestii  de eva luare  a practicii de producţie

Sugestiile de evaluare sunt destinate cadrelor didactice, elevilor şi evaluatorilor. Pe 
parcursul practicii elevii vor efectua lucrări de semănare şi cultivare a speciilor 
tloricole executate Ia instruirea practică. La finele practicii în producţie practicanzii vor 
susţine o probă practică care va constitui realizarea elementelor de produs şi va fi 
evaluată în baza următoarelor criterii:

• Să organizeze locul de muncă, asigurându-se cu inventar şi instrumente necesare 
de calitate.

• Să respecte regulile de securitate la locul de muncă.

• Să execute lucrări conform normelor şi cerinţelor întreprinderii.

• Să respecte cerinţele tehnice la executarea lucrărilor fitosanitare.

• Să verifice calitatea materialului săditor floricol.

• Să identifice posibile pierderi a materialului floricol.

• Să remedieze defectul apărut, conform condiţiilor.

După finalizarea probei practice elevii vor primi referinţe de producere din întreprindere 
unde vor fi evaluaţi de către şeful de secţie, maistrul din întreprindere, prin notare şi 
oferirea categoriei.
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VII.Cerinţe faţă de locurile de practică

C ategorii le  de  inst i tu ţ i i / în treprinderi  la care se va des fă şu ra  practica:

C ategoria  de instituţii
C erinţe  faţă de instituţiile în care se va desfăşura  

practica

1. S .R .L . ' ‘Ecoplantera"

2. S .R .L . "Fructul"

3. Grădina Botanică

4. Parcul Dendrariu

1. Petrecerea instructajului privind tehnica securităţii şi 
sănătăţii în muncă, securităţii antiincendiare şi 
cerinţele sanitaro- igienice.

2. încadrarea elevilor-practicanzi în activităţi de 
producere cu profil corespunzător profesiei.

3. Efectuarea instructajului cerinţelor faţă de 
comportamentului elevilor; respectarea tehnicii 
securităţii şi sănătăţii în muncă, regulilor securităţii 
antiincendiare. cerinţelor sanitaro-igienice.

4. Asigurarea evacuării rapide în situaţii excepţionale.

5. Amenajarea încăperilor speciale -blocuri alimentare, 
sanitare, vestiar.

6. Asigurarea elevilor cu utilaj tehnologic.

7. Asigurarea păstrării sănătăţii şi a capacităţii de 
muncă prin corespunderea mediului de lucru şi 
normelor igienice.

8. Desemnarea unui instructor dintre salariaţii calificaţi 
responsabil de fiecare elev.

9. Asigurarea elevilor cu instrumente, mijloace de 
protecţie necesare pentru garantarea respectării 
securităţii muncii şi securităţii vieţii la fiecare loc de 
lucru.

10. Remunerarea pe parcursul stagiului de practică în 
corespundere cu tarilîerea categoriei lucrărilor 
îndeplinite.

VIII. R esurse le  d idactice  recom an d ate  elevilor

Nr.
ord.

D en u m irea  resursei
L ocul în care poate fi 
consu lta tă / accesată /  

procurată  resursa

N u m ăru l
de

exem plare
d isponibile

1 Cireaşă Elena,Draghia Lucia. 1994 
„Floricultură” .îndrumător lucrări 
practice.Universitatea Agronomică 
Iaşi.

Biblioteca U A SM  din RM 15
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2 Draghia Lucia,Chelariu Elena 
Liliana ,2001 -Floricultură- 
îndrumător de lucări practice. 
Ed .„Ion Ionescu de la Brad” ,Iaşi

Biblioteca U A SM  din RM 10

3 Iacob Viorica.2006-Protecţia 
plantelor ornamentale- 
Fitopatologie.Ld.PIM .laşi.

Biblioteca U A SM  din RM 20

4 Şelaru Elena.Culturi pentru flori 
tăiate. E d .C E R E S , Bucureşti

Biblioteca instituţiei 25

5 Şelaru Elena.2000 -F lo ri pentru 
casa noastră.Ed.CERES.Bucureşti.

Biblioteca U ASM  din RM 

Biblioteca instituţiei

80

6 Şelaru Elena.2006-Plante de 
apartam ent.Ed.CERES,Bucureşti.

Biblioteca U ASM  din RM 

Biblioteca instituţiei

70

7 Toma F1..2005-îngrijirea şi 
pregătirea pentru iarnă a speciilor 
lloricole din parcuri şi 
grădini.Editura Lucman. Bucureşti.

Biblioteca U A SM  din RM 50

8 Toma Fl.,2009-Floricultură şi Arta 
Florală, voi 1-V. Ed. IN V E L-  
Multimedia,Bucureşti.

Biblioteca UASM  din RM 50
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