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Programul de formare profesională a adulților este elaborat în baza: 

 

 

 

Stîngaci Aliona: șef secție practică, profesor biologie, grad didactic II. 

Zagareanu Andrei: doctor în științe agricole, profesor de specialitate, ȘP.com. 

Bubuieci; 

Costin Tatiana: profesor chimie, discipline de specialitate/Instruire teoretică 

modulară, grad didactic II, Școala Profesională com. Bubuieci; 
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Program de formare profesională a adulților 

1. Preliminarii 

Realizarea unui învățământ profesional tehnic de calitate în contextul 

realităților socioeconomice actuale impune o nouă abordare a procesului de 

învățământ, care vizează formarea la formabili a unui sistem de competențe necesare 

pentru integrarea pe piața muncii și pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.  

Programa reprezintă un document normativ-reglator și constituie reperul 

conceptual de formare profesională, care specifică finalitățile de învățare și descrie 

condițiile de formare a competențelor profesionale pentru formarea profesională la 

Apicultori. 

Formarea profesională a apicultorului, realizată în cadrul instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic secundar corespunde nivelului 2 de calificare, 

conform Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova. Acest nivel de 

calificare se atribuie formabilului care, în raport cu diversitatea de împuterniciri și 

responsabilități, trebuie să realizeze activități sub conducere, având independență la 

soluționarea sarcinilor bine cunoscute sau similare acestora. Apicultorul trebuie să-

și planifice activitățile personale, reieșind din sarcinile puse de conducător, să-și 

asume responsabilități individuale pentru sarcinile de realizat. 

Complexitatea activității se referă la soluționarea sarcinilor practice tipice. 

Apicultorul calificat alege modalitatea de realizare a sarcinilor conform procedeelor 

bine cunoscute în baza instruirii teoretice și practice. Acțiunile întreprinse se 

corectează în funcție de condițiile de realizare. 

Finalitățile de învățare la Apicultori/Apicultoare sunt orientate spre atingerea 

nivelului de calificare pretins și se realizează în baza curriculumului la profesia 

respectivă. 
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2. Scop, obiective 

   Scopul principal al cursurilor de instruire este dezvoltarea abilităţilor 

profesionale şi cunoştinţelor specifice, bazate pe cele mai bune practici naționale și 

internaţionale din domeniul apiculturii. 

 Obiectivele programei de formare profesională a adulților sunt: 

1. Organizarea și dezvoltarea  familiilor de albine; 

2. Utilizarea inventarului apicol; 

3. Distingerea caracteristicilor fizico-chimice a mierii și celorlalte produse apicole, 

aplicarea tehnologiilor de obținere a lor; 

4. Înmulțirea și întreținerea albinelor; 

5. Ameliorarea și reproducerea familiilor de albine; 

6. Valorificarea și îmbunătățirea bazei melifere; 

7. Menținerea stării de sănătate a albinelor; 

8. Practicarea apiculturii, inclusiv celei ecologice. 

 

3. Domeniul/Posibilitățile de încadrare a beneficiarilor 

Apicultura - este o ramură a zoologiei care se ocupă cu studierea 

particularităţilor creşterii şi exploatării familiilor de albine. 

În urma practicării apiculturii se pot obţine o serie de produse valoroase, atât 

pentru alimentaţie, cât şi pentru sănătate. Cele mai preţioase produse apicole sunt: 

mierea şi ceara, recoltate de majoritatea apicultorilor,  precum şi alte produse apicole 

ca: propolis, polen, păstură, lăptişor de matcă, venin de albine, apilarnil, etc., care 

sunt preparate curative de valoare, folosite în medicina umană şi cea veterinară.   

În afară de produsele recoltate, albinele aduc un aport considerabil la 

producţia agricolă, ca urmare a polenizării plantelor agricole. Datorită procesului de 

polenizare sporeşte producţia agricolă şi este ca un factor determinativ pentru 

obţinerea recoltei maxime atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.           
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Astfel, pentru societate apicultura are o importanţă primordială, atât prin 

aportul pe care-l aduce la menţinerea echilibrului ecologic şi biologic în natură, cât 

şi prin produsele directe ale stupului. 

În Republica Moldova, apicultura este una dintre cele mai vechi ocupaţii care 

s-a dezvoltat în condiţii naturale favorabile privind clima, relieful şi vegetaţia.  

Apicultura este practicată în Republica Moldova din pasiune de circa 10 mii de 

apicultori de diferite profesii şi categorii profesionale. 

Astăzi, în ţară  există în jur de 230 mii familii de albine, ce produc anual în 

jurul la 5-6 mii tone de miere-marfă şi importante cantităţi de alte produse apicole. 

 

 

4.Finalitățile 

Competențele profesionale generale sunt proprii unui grup de meserii/profesii 

înrudite în cadrul unui domeniu ocupațional, iar raportarea competențelor generale 

la o meserie/profesie concretă se efectuează prin formularea competențelor 

profesionale specifice. Competențele generale constituie comportamente 

profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe activități profesionale. Sistemul de 

competențe profesionale generale asigură succesul/reușita activității profesionale în 

toate situațiile de manifestare, influențând calitatea acestora printr-o corelație 

sistemică. 

Apicultorii trebuie să dețină următoarele competențe profesionale generale: 

CPG1. Utilizarea și aplicarea limbajului tehnologic de bază în comunicarea 

profesională. 

CPG2. Utilizarea mijloacelor tehnologiei informației și comunicațiilor; 

CPG3. Cunoașterea și aplicarea normativelor, standardelor de calitate și 

prevederilor legislative. 
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Competențele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoștințe, 

abilități și atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea 

individuală sau în grup a unor sarcini stabilite de contextul activității profesionale. 

Aceste competențe trebuie să le întrunească persoana pentru a îndeplini anumite 

lucrări în cadrul unei meserii/profesii și pentru a se integra în câmpul muncii. 

Apicultorii trebuie să dețină următoarele competențe profesionale specifice: 

CPS 1. Aplică Normele de Protecția Muncii, Normele de Prevenire și Stingere a 

Incendiilor și Normele Sanitar-veterinare(este CPG). 

CPS2. Stabilește tipul și necesarul de materii prime și inventar. 

CPS3. Elaborează Planul de afaceri în organizarea stupinei. 

CPS4. Pregătește familiile de albine pentru perioada de iernare. 

CPS5. Monitorizează procesul de iernare a familiilor de albine. 

CPS6. Organizează lucrările de primăvară în stupină. 

CPS7. Organizează stupăritul pastoral. 

CPS8. Înmulțește familiile de albine. 

CPS9.Asigură starea de sănătate a albinelor. 

CPS10.Recoltează produsele melifere. 

CPS11.Valorifică produsele apicole. 

CPS12.Întocmește balanța meliferă și ameliorează baza meliferă. 
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5. Condiții de realizare 

 Mijloace de formare 

 În activitatea profesională, Apicultorii vor putea  utiliza corect instrumentele, 

utilajele şi materialele specifice ocupației.  

Instrumentele, utilajele şi materialele utilizate în procesul de formare profesională a 

Apicultorului sunt: Postere; colecții de albine din specii diferite; albine şi larve vii 

sau conservate ale indivizilor familiei de albine; imagini foto sau video; albume; 

mostre de produse apicole (miere de albine, ceară de albine, polen, păstură, propolis, 

lăptişor de matcă, apilarnil, venin de albine); ierbare; machete de construcţii apicole; 

tipuri de stupi; unelte și dipozitive pentru: însârmarea ramelor şi fixarea fagurilor 

artificiali; extracţia şi condiţionarea mierii; a cerii; a polenului; a lăptişorului de 

matcă;  a apilarnilului; a veninului de albine; a propolisului; creşterea şi transportul 

mătcilor; efectuarea tratamentelor veterinare; echipament de protecţie; accesorii: 

afumătorul, dălţi, perii, ciocane, cleşti, lopeţi, mături,  medicamente şi 

biostimulatori, scăunelul apicol, lada de lucru,; ambalaje agreate de piaţa internă şi 

internaţională; etichete specifice; Soft-uri specializate; echipamente de stingerea 

incendiilor: hidranţi, stingătoare cu CO2, cu praf şi CO2,  nisip,  găleţi, furtun pentru 

apă; echipamente de protecţia muncii: halate, măşti, truse pentru prim ajutor/ feşe, 

pansamente sterile, alcool, medicamente; materiale pentru aplicarea normelor 

sanitar-veterinare: dezinfectante;  mijloace de transport: remorci tehnologice, rulote. 

 Metode de formare 

În cadrul cursului de formare profesională a adulților se va organiza orele atât cele 

teoretice, cât și cele practice maximal posibil la stupină.  

Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare reciprocă cu producătorii de culturi 

agricole. 
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 Resurse de timp 

            Orele de curs teoretic se vor desfășura în sala de studii de la meseria 

Apicultor iar orele practice se vor desfășura în atelierul didactic, stupina instituției 

și la stupine industriale. 

 Forme și modalități de evaluare 

           Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, formabililor, precum 

și evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 

competențelor profesionale formate în cadrul programului de formare profesională. 

Pentru colectarea de dovezi referitor la deținerea competențelor profesionale 

specificate în program se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste prin 

care formabilul va demonstra cunoștințele acumulate. La finele cursului formabilii 

vor avea examen. 

 Echipa de formare 

 Zagareanu Andrei-doctor în științe agricole, Expert local în domeniu apiculturii, 

profesor discipline de specialitate, Școala Profesională din com.Bubuieci, 

mun.Chișinău. 

Costin Tatiana - profesor chimie, discipline de specialitate/Instruire teoretică 

modulară, grad didactic II, Școala Profesională com.Bubuieci. 
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6. Planul de învățământ 

Nr. 

ord 

Unități de curs Numărul de ore Forma  

de 

evaluare 

Nr. De 

credite Total Contact 

direct 

Studiu  

inividu

al 

Contact direct 

IT IP 

1. Anatomia, bolile și 

dăunătorii albinelor 

60 30 30 20 10 Test  2  

2. Ameliorarea, 

înmulțirea și 

exploatarea familiilor 

de albine  

90 45 45 30 

 

15 Test  3 

3. Baza meliferă și 

tehnologia de obținere 

a produselor apicole 

60 30 30 20 10 Test  2 

4. Infrastructura și 

utilajul apicol 

producerea și 

procesarea.  Afacerea 

în apicultură. 

120 60 60 45 15 Test  4 

5 Stagii de practică 120 120 0 0 0 Proba 

practică 

4 

6 Consultații 2 2 0 0 0 - - 

7 Examen de calificare 6 6 0 0 0 - - 

  

Total: 

 

450 

 

285 

 

165 115 

 

50 

  

15  
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7. Finalitățile de studii conform ghidului 

Va cunoaște: 

 Structura anatomică a albinelor; 

 Echipamentul și inventarul apicol; 

 Obținerea produselor apicole și derivatele lor; 

 Tehnologia de exploatare a albinelor; 

 Tehnologia înmulțirii familiilor de albine 

 Baza meliferă și polenizarea 

 Bolile și dăunătorii albinelor  

Va fi capabil: 

 Deosebească indivizii din familia de albini; 

 Utilizeze inventarul apicol în stupină; 

 Exploateze familiile de albine în stupi verticali; 

 Identifice bolile și dăunătorii albinelor; 

 Obțină produse apicole ecologice; 

 Inițierea deschiderii unei afaceri 

Va demonstra: 

 deprinderi de îngrijire a familiilor de albini; 

 deprinderi de obținere a produselor apicole; 

 deprinderi de utilizare a inventarului apicol; 

 deprinderi de exploatare a albinelor și formarea familiilor noi; 

 deprinderi de utilizare a saiturilor care acordă subvenții; 

 deprinderi de deschidere a afacerilor în apicultură; 
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Notă explicativă 

cu privire la modificarea numărului de ore 

Programul de formare a adulților, Apicultori/Apicultoare  a fost elaborat la inițiativa 

partenerilor externi de dezvoltare  USAID de comun acord cu echipa de proiect a 

instituției, în anul 2019, cu durata de studii de 3 luni, număr de 300 ore. Menționăm 

că acest domeniu de activitate a fost nou pentru angajații din domeniu ca ulterior să 

constatăm că numărul de ore nu corespundea cu seria certificatului, eliberat de 

CTICE. În contextul dat, s-a organizat un grup de lucru care au propus modificarea 

numărului de ore, astfel ca să corespundă actelor normative în vigoare. 

Actualmente programul de formare a adulților, Apicultori/Apicultoare fiind 

constituit din 450 ore. Totodată în program  s-a inclus și stagiile de practică  în număr 

de 120 ore. 

La solicitarea formabililor (chestionați)  s-au întrodus  stagiile  de practică ca parte 

componentă a procesului de instruire şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor 

teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate realizându-

se la unitățile economice competitive. 

“Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională 

şi cea profesională”. 

Apicultura este activitatea care dă practicanților numeroase satisfacții. Iubitorii de 

stupărit, sunt oameni de toate vârstele și profesiile care au un punct comun: dragostea 

de albine, natura, aer liber. În acest context există lucrări care se fac într-un anumit 

sezon, iar lecțiile de instruire practică desfășurate de noi pot să nu corespundă cu 

sezonul respectiv, de aceea cursul de formare continuă ,,Apicultori/Apicultoare„ 

durează de la 5 până la 6 luni, pentru asigurarea organizării activităților prevăzute în 

planificare. 

 

   

 

 

 

 


