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Manualul Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice are un caracter profund interdisciplinar și prac-
tic-aplicativ și vizează competențele din profilul de formare a elevului de gimnaziu: competențe de bază 
în științe și tehnologii, promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile, explorarea inte-
reselor și aptitudinilor pentru profesii și ocupații.

Manualul îmbină conținuturile teoretice cu aplicațiile practice pentru a dezvolta creativitatea, capaci-
tatea de comunicare și relaționare a elevilor, pentru ca aceștia să poată crea produse utile și să găsească 
soluții la probleme diferite din viața reală.

Exemplele de învățare și conținuturile propun utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare 
pentru documentare, proiectare, învățare.

Ce vă oferă acest manual?

  Rubrica De reținut!  evidențiază cuvintele-cheie necesare pentru sistematizarea cunoștințelor și fa-
cilitează realizarea unor scheme conceptuale ale lecțiilor.

  Aplicațiile  conțin atât sarcini care generează învățarea în clasă, sub îndrumarea profesorului, inte-
grând strategii didactice activ-participative și asigurând astfel înțelegerea, sistematizarea, fixarea și 
transferul cunoștințelor, cât și teme pentru acasă.

  Rubrica Și tu poți!  cuprinde activități de realizare practică a unor produse utile acasă, în școală și în 
comunitate.

  Portofoliile propun teme cu un grad ridicat de relevanță pentru aplicabilitatea în viața de zi cu zi  
și ilustrează atitudinea și interesul elevului față de domeniul abordat.

  Proiectele cuprind activități individuale sau de grup, aplicate pentru realizarea de produse fizice și 
intelectuale, care includ informare, planificare, decizie, implementare, control și evaluare.

  Rubrica Știați că?  oferă informații suplimentare și curiozități științifice legate de tematica abordată.
  Rubrica Dicționar  îi ajută pe elevi să înțeleagă unii termeni folosiți în lecții.

Simboluri folosite
în varianta digitală

Rezolvă

Privește

Vizionează

Ghid de utilizare a manualului

+

Manualul cuprinde variantele tipărită și digitală
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1.1  Executarea unor produse/
lucrări creative simple pe 
baza unei fișe tehnologice 
date, selectând materiile 
prime, materialele, unelte/
ustensile/dispozitive/
aparate adecvate

2.1  Argumentarea utilizării normelor de igienă, 
a măsurilor de sănătate și securitate în 
muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, 
specifice condițiilor reale de muncă

3.1  Identificarea unor modele de profesioniști în 
domeniile explorate

1.2  Identificarea unor date, 
mărimi, relații, procese 
și fenomene specifice 
matematicii și științelor în 
realizarea unui produs

2.2  Selectarea produselor și a tehnologiilor din 
perspectiva păstrării calității mediului și a 
sănătății

3.2  Manifestarea abilității de a lucra individual și 
în echipe pentru rezolvarea unor probleme

1.3  Analizarea produselor pe 
baza unor criterii stabilite 
de comun acord

 Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru 
activități curente și valorificarea acestora

 Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile

 Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, 
domenii profesionale și antreprenoriat în vederea alegerii parcursului 

școlar și profesional

1

COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE

2

3



1. Proiectul vostru – Alimentele de la A la Z

2. Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană

3. Alimente de origine minerală

4. Alimente de origine vegetală

5. Alimente de origine animală

6. Alimentația echilibrată

7. Recapitulare

8. Evaluare sumativă

1
ALIMENTAŢIA OMULUI,
SATISFACEREA NEVOII DE HRANĂ, 
ALIMENTAŢIA ECHILIBRATĂ

Proiectul vostru

Alimentele 
de la A la Z

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene 
specifice matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Selectarea produselor şi a tehnologiilor din perspectiva păstrării 
calităţii mediului şi a sănătăţii

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme

7
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Alimentația este o necesitate, dar și o plăcere. Este bine să avem o alimentație echilibrată, diversificată, 
care să ne asigure atât necesarul de calorii, cât și necesarul de elemente nutritive. 

Pe parcursul lecțiilor, veți coopera pentru a desfășura o activitate de tip proiect, care 
să vă completeze cunoștințele despre alimente.

Ce veți face?
Veți realiza câte o pagină de prezentare a unui 

aliment.
De ce veți face?
Informațiile despre alimente ne ajută să avem o alimentație variată 

și sănătoasă.
Mod de lucru: activitate individuală
Timp de lucru: 5 săptămâni
Materiale necesare: coli albe sau colo-

rate, markere, creioane colorate, reviste de 
specialitate, lipici, foarfecă

Cum veți face?
1. Alegeți o literă a alfabetului prin tragere 

la sorți/după ordinea din catalog sau prin orice 
altă metodă. Dacă numărul de elevi din clasă 
este mai mare decât numărul de litere din alfa-
bet, lucrați în pereche cu alt coleg; dacă numă-
rul de elevi este mai mic, alegeți încă o literă. 

2. Selectați un aliment de origine minerală, vegetală sau animală, a că-
rui denumire începe cu litera aleasă. Urmați sugestiile profesorului, astfel 
încât toate alimentele de bază să se regăsească în lista finală. 

3. Desfășurați activități de documentare pentru a găsi informații refe-
ritoare la:
l elementele nutritive pe care le conține alimentul;
l importanța pentru alimentația omului;
l porția corectă din acel aliment, pentru o alimentație echilibrată.
4. Realizați prezentarea alimentului, pe o foaie format A4. Aceasta va 

cuprinde informațiile esențiale și o imagine sau un desen sugestiv.
5. Prezentați colegilor alimentul ales, argumentând beneficiile intro-

ducerii lui în alimentație.

Cum desfășurați o activitate de 
documentare? 

După ce s-a stabilit tema, căutați și anali-
zați informații legate de aceasta, respec-
tând următorii pași:
l redactați o listă cu informațiile care tre-
buie culese și cu sursele de informații de 
unde acestea pot fi obținute (documen-
te, cărți, publicații, resurse on-line, bibli-
oteci virtuale etc.);
l utilizați instrumente de documentare 
(comunicare prin e-mail, chat, mesaje in-
stant) pentru a schimba idei între colegi 
sau cu alte persoane, pe tema stabilită;
l analizați, clarificați, organizați informa-
țiile obținute.

Puteți lucra individual sau în grupe mici, 
pe parcursul mai multor ore, ghidați de 
profesor.

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Proiectul vostru

Etapele de realizare 
   a proiectului

Alimentele de la A la Z

Profesorul urmă-
rește derularea activi-

tăților, îndrumă și sprijină 
elevii în îndeplinirea sar-

cinilor de lucru, pe parcur-
sul întregii perioade de 
desfășurare a etapelor 

proiectului.

Pregătirea proiectului

Evaluarea proiectului

Implementarea proiectului

Planificarea activității

Prezentarea unui aliment
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Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană

Nevoia de hrană este o necesitate fundamentală, satisfăcută prin ali-
mentație.

Alimentele sunt substanțe sau produse care servesc ca hrană oame-
nilor. Odată consumate, ele sunt descompuse în substanțe simple prin 
procesul de digestie și îndeplinesc în organism două roluri esențiale:
l asigură creșterea și refacerea organismului - rol plastic;
l produc energia necesară funcționării organismului - rol energetic.
Sursa naturală a alimentelor o constituie atât scoarța pământului, cât 

și organismele vii (plante și animale).

Alimentele pot fi consumate în stare naturală (legume, fructe, miere 
de albine) sau prelucrate (cereale, carne, ouă, lapte, pește și fructe de 
mare, ulei, zahăr). 

Alimentele conțin apă, elemente nutritive, fibre, enzime și altele. Fie-
care dintre acestea are un rol diferit în funcționarea organismului.

Pentru a fi introdus în alimentație, un aliment trebuie să îndeplineas-
că următoarele condiții:
l să fie hrănitor (să conțină elemente nutritive);
l să asigure o anumită cantitate de energie;
l să fie gustos și apetisant.

ALIMENTE

de origine minerală

apă, sare

de origine animală

carne, lapte, ouă, 
pește și fructe de mare, 

miere de albine

de origine vegetală

legume, fructe, cereale,  
ulei, zahăr

Dicționar

Fibrele ajută la tranzitul intestinal și la elimi-
narea substanțelor nefolositoare din organism. 
Acestea sunt de proveniență vegetală și se găsesc  
în fructe, legume, semințe, nuci, cereale.

Enzimele au rol în descompunerea alimentelor 
în fragmente suficient de mici, încât să trea-
că în sânge prin porii minusculi ai intestine-
lor. Ele se găsesc mai ales în fructe (ananas, 
papaya, kiwi, avocado, mango, afine, struguri 
etc.), legume (ardei, roșii, ciuperci, broccoli, țeli-
nă, castraveți, ceapă, usturoi, ghimbir etc.), ulei 
de măsline, miere de albine, iaurt.

l Glucidele se mai numesc și carbohidrați.

l Există oameni cărora unele alimente (ouă, 
lapte, arahide, nuci, migdale etc.) le provoa-
că alergii.

Știați că?

Alimente cu conţinut mare de fibre
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Un aliment este caracterizat de: 
l valoarea nutritivă, dată de conținutul de elemente nutritive;
l valoarea energetică, reprezentată de cantitatea de energie elibe-

rată în organism; se măsoară în calorii (cal), kilocalorii (kcal), Jouli (J), 
kilo Jouli (kJ);

l valoarea estetică se referă la aspectul exterior și interior al alimen-
tului.

1. Albumul vitaminelor și mineralelor

Realizați Albumul vitaminelor şi mineralelor folosind diferite surse 
de documentare. Dedicați câte o pagină pentru fiecare dintre vitaminele 
și mineralele mai importante, care să conțină următoarele informații:
l rolul vitaminelor/mineralelor în organism;
l efectele asupra sănătății;
l alimente în care se găsesc vitamine/minerale;
l imagini sugestive. 
Ordonați alfabetic paginile și atașați o copertă adecvată temei. 

l Alimentele pot fi de origine minerală, vegetală și animală. Ele pot fi 
consumate în stare naturală sau prelucrate.
l În organism, alimentele au rol plastic (asigură creșterea și refacerea 

organismului) și rol energetic (produc energia necesară funcționării or-
ganismului).
l Alimentele conțin apă, elemente nutritive (proteine, lipide, glucide, 

vitamine, săruri minerale), fibre, enzime și alte componente. 
l Un aliment este caracterizat de valoarea nutritivă, valoarea energe-

tică și valoarea estetică.

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

1g proteine  4,1 kcal 1g lipide  9,3 kcal 1g glucide  4,1 kcal

Aplicații

Proteine
rol plastic, rol energetic

Se găsesc în: leguminoase uscate (soia, 
mazăre, fasole), cereale, avocado, carne, 
lapte, ouă.

Lipide (grăsimi)
rol energetic

Se găsesc în: ulei, margarină, nuci, arahide, 
carne, slănină, seu, lapte, smântână, unt.

Glucide (zaharuri)
rol energetic

Se găsesc în: legume, fructe, cereale, lapte, 
miere de albine, zahăr.

Vitamine
rol în buna funcționare a organismului 

Sunt denumite după literele alfabetului:  
A, complexul de vitamine B, C, D, E, K. 
Alimentele cele mai bogate în vitamine 
sunt legumele și fructele proaspete.

Săruri (substanțe) minerale
Intră în componența sângelui, a mușchi-
lor, a oaselor. Cele mai importante sunt 
sărurile de: cal ciu, sodiu, potasiu, fosfor, 
magneziu, fier, iod, clor. Se găsesc în apă,  
în alimentele de origine vegetală, cât și în 
cele de origine animală.

Elementele nutritive

De reținut!

Alimente care conţin vitamine

Alimente care conţin calciu Pagină din album
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1. Ce ați mâncat în această săptămână?

Materiale necesare: un carnețel, o coală de bloc de desen, creioane 
colorate 

Etape de lucru:
a. Notați într-un carnețel tot ceea ce ați mâncat într-o săptămână.
b. Desenați pe coală tabelul de mai jos. 
c. Identificați alimentele de bază și completați tabelul, folosind 
    creioane colorate și respectând culoarea fiecărei coloane.

Observați dacă în alimentația voastră au fost incluse toate tipurile de alimente!

2. Figurine gustoase din legume și fructe

Realizați figurine vesele din legume și fructe, respectând 
normele specifice de securitate și sănătate în muncă.

2. Identificați originea alimentelor din imaginile de mai jos:

Exemplu: cartof - aliment de origine vegetală

Și tu poți!

Alimente de origine minerală Alimente de origine vegetală Alimente de origine animală

în stare  
naturală

în stare  
prelucrată

în stare  
naturală

în stare  
prelucrată

în stare  
naturală

în stare  
prelucrată

PRODUSE DE PANIFICAȚIE  ULEIURI MIERE

LEGUME

DULCIURI NUCIFERE FRUCTE

LACTATE CARNE, PEȘTE

Alimente

Figurină veselă  
din legume
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Alimentele de origine minerală provin din scoarța pământului. Acestea sunt apa și sarea.

Apa – esențială pentru viață

Apa este un element vital pentru toate formele de viață. Corpul uman 
conține între 60 și 75% apă.

Pe Pământ, apa se găsește sub diferite forme: lichidă, solidă și ga-
zoasă. Sursele de apă sunt: de suprafață (lacuri și râuri) și de adâncime 
(izvoare, pânze freatice).

Apa potabilă (bună de băut) este incoloră (fără culoare), inodoră 
(fără miros) și insipidă (fără gust). Apa de la robinet, indiferent de sur-
sa din care provine, este mai întâi filtrată și dezinfectată în stațiile de 
tratare. Apa pură nu conține calorii.

Apa minerală naturală este extrasă din surse subterane și conține 
săruri minerale dizolvate, cu efecte benefice pentru sănătate. Apa mi-
nerală îmbuteliată poate fi carbogazoasă (cu efervescență) sau plată 
(fără efervescență).

Apa trebuie consumată la o temperatură de circa 5°C. Cu cât este 
mai rece  apa pe care o bem în timpul meselor, cu atât digestia va fi 
mai lentă.

Pentru buna funcționare a organismului uman, recomandarea este 
de a se consuma doi litri de lichide pe zi. Aportul necesar de lichide 
poate fi asigurat zilnic din diverse surse:

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Alimente de origine minerală

l Ziua Internațională a Apei se sărbătorește în 
fiecare an pe 22 martie.

l 97% din apa de pe Pământ este sărată, 2,1 % 
este închisă în calote polare și mai puțin de 
1% este disponibilă ca apă potabilă.

l Setea apare în momentul în care organis-
mul resimte un deficit de apă. Cantitatea de 
apă din organism nu trebuie să scadă cu mai 
mult de 1% pe zi.

l Apa din sânge ajută la oxigenarea celulelor, 
la transportul substanțelor nutritive și la eli-
minarea toxinelor din organism.

Știați că?

creier
75%

sânge
83%

ficat
85% rinichi

83%

oase
22%

mușchi
80%

băuturi surse de hrană

apă, ceai, 
sucuri 

naturale

fructe și 
legume

lapte și  
produse 
lactate 

pâine și 
cereale

carne,  
pește, ouă, 

leguminoase

Organismul nostru este 60-75% apă!

IAURT
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l Sarea este singura rocă comestibilă pen-
tru oameni.

l Sarea  ajută la eliminarea bacteriilor dintr-o 
rană deschisă.

l În trecut, sarea era extrem de prețuită. În 
Imperiul Roman, ofițerii și soldații primeau o 
alocație în sare (lat. sal, salis). De aici a rămas 
și cuvântul care exprimă remunerația pentru 
muncă – salariul (salarium).

Știați că?

Sarea – prieten și dușman

Sarea (clorura de sodiu) este un complex de săruri minerale extrem 
de importante pentru organismul uman: sodiu (40%) și clor (60%).

Sarea are rolul de a da un gust bun mâncării, dar este și un bun  
conservant. Ea se regăsește în natură într-o varietate de forme și surse. 
Pentru consum, sarea este rafinată (spălată de impurități, uscată, măci-
nată etc.), modificându-i-se astfel compoziția chimică naturală. 

Sarea gemă se extrage din sa-
line (mine de sare) și, pe lângă 
clorura de sodiu, conține și alte 
elemente, printre care magneziu, 
calciu și iod.

Sarea de mare se obține din 
apa mărilor sau oceanelor prin 
procedee de evaporare a apei. Ea 
conține urme de minerale în func-
ție de locul din care provine, care 

nu se găsesc de obicei în sarea de mină. Sarea de mare este mai puțin 
rafinată decât celelalte săruri și poate fi atât fină, cât și grunjoasă.

Sarea de Himalaya este extrasă din munții care îi dau numele, este 
nerafinată și bogată în minerale. Se găsește sub formă de cristale în două 
culori: roz sau negru, în funcție de zona din care a fost extrasă și de mi-
neralele conținute. Are conținut redus de sodiu.

Sarea de masă se găsește în solnița din orice bucătărie. Ea este rafi-
nată, albă, fină sau grunjoasă și deseori îmbogățită cu iod. 

Pentru a funcționa normal, organismul uman are nevoie de circa 5 g 
de sare pe zi. Consumată în exces, sarea poate duce la creșterea tensiunii 
arteriale, la boli de inimă și de rinichi. În alimentația noastră, o cantitate 
mare de sare provine din alimentele procesate (mezeluri, chipsuri, covri-
gei, supe instant, sosuri etc.).

Pentru a evita consumul excesiv de sare, aceasta poate fi înlocuită 
în mâncăruri cu condimente și ierburi aromatice. Legumele care conțin 
sodiu sunt: ridichile, spanacul, varza, dovleceii, fasolea, țelina, cartofii și 
mazărea. Printre alimentele care conțin sodiu se numără: laptele, ouăle 
și carnea.

l Apa este esențială pentru menținerea sănătății organismului.
l Apa potabilă este incoloră, inodoră și insipidă. Pentru buna func-

ționare a organismului, recomandarea este de a consuma doi litri de li-
chide pe zi.
l Sarea (clorura de sodiu) este un complex de săruri minerale: sodiu 

(40%) și clor (60%).
l Sarea are rol în buna funcționare a organismului și dă un gust bun 

mâncării. Consumul zilnic de sare recomandat este de circa 5 g.

De reținut!

Tipuri de sare

Sare de mare

Sare de Himalaya

Sare gemă
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1. Scrieți un referat cu tema „Apa este viaţă!”
Timp de lucru: două săptămâni

2. Completați tabelul de mai jos cu exemple de le-
gume și fructe care au conținut mare de apă.

Legume Fructe
roșii portocale

3. Sarea în bucate
În natură, sarea se regăsește într-o varietate de 

forme și surse. Folosind diverse surse de informare, 
documentați-vă despre diferitele tipuri de sare (as-
pect, proveniență, compoziție, utilizare). Realizați un 
pliant ilustrativ.

Plan tematic Punctaj
1 prezentarea rolului apei în natură și în 

întreținerea vieții
20 de puncte

2 prezentarea importanței consumului 
de apă de către om

30 de puncte

3 descrierea surselor de apă și a calității 
apei potabile

20 de puncte

4 identificarea zilelor importante de acțiune
pentru conservarea și protejarea apelor

20 de puncte

Notă: Pentru originalitatea lucrării, corectitudinea exprimării 
și folosirea vocabularului specific se acordă 10 puncte.

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Aplicații

Și tu poți!

1. Filtrarea apei 
Materiale necesare:
un PET de 2 litri, șer-

vețele, prosoape de hâr-
tie, un recipient cu apă 
murdară 

Etape de lucru:
a. Tăiați PET-ul în  

două. Puneți gâtul PET-
ului în cealaltă jumătate 
în așa fel încât să forme-
ze o pâlnie prin care veți 
turna apa nefiltrată.

b. Așezați două șer-
vețele de hârtie și două 
prosoape de hârtie în 
straturi pentru a forma un filtru. Puneți filtrul în pâl-
nia formată din jumătatea de sus a PET-ului.

c. Realizați „apa murdară” folosind diverse materi-
ale: ulei, bucățele mici de hârtie, fire de nisip, pământ 
și alte materiale pe care le aveți la îndemână.

d. Turnați apă murdară prin filtru în sticlă.

Scoateți filtrul din pâlnie și analizați ce a rămas în el. 
Care strat din filtru a reținut cea mai mare parte 

din murdărie? Apa filtrată este potabilă?

2. Sarea cu cristale colorate 
Materiale necesare:
o farfurioară, două linguri de  

sare, trei linguri cu suc concentrat de 
sfeclă roșie/varză roșie, un pai/bețișor 

Etape de lucru:
a. Puneți sarea pe farfurioară.
b. Adăugați sucul de sfeclă/varză roșie și ameste-

cați cu bețișorul.
c. Țineți farfurioara descoperită, la cald, timp de 

câteva zile, până când apa se evaporă.
Ce observați pe farfurie?

3. Preveniți oxidarea merelor și a perelor 
Se știe că odată curățate de coajă, merele și perele 

capătă o culoare maronie. Pentru a le ajuta să-și păs-
treze culoarea inițială de fructe proaspete, le puteți 
pune în apă puțin sărată.

4. Curățați nucile mai ușor 
Înainte de a curăța nucile, puneți-le în apă sărată 

câteva ore. Coaja va putea fi îndepărtată mult mai ușor.

5. Păstrați laptele proaspăt 
Laptele se poate altera și înaintea termenului de 

expirare, chiar dacă este păstrat în frigider. Adăugați 
un praf de sare când deschideți cutia de lapte și veți 
împiedica alterarea acestuia.

Sare roz

Filtrarea apei
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Alimente de origine vegetală

Alimentele de origine vegetală se obțin de la plante. Ele se pot con-
suma în stare proaspătă (legume și fructe) sau prelucrată (cereale, ulei, 
zahăr).

Legumele și fructele – sursă de vitamine

Legumele și fructele sunt apreciate în alimentație pentru valoare nu-
tritivă, gust și pentru posibilitatea de a face parte dintr-o varietate de 
meniuri. Legumele și fructele conțin apă (75-95%), vitamine, substanțe 
minerale, glucide (fructoză), fibre, iar unele conțin lipide și proteine. 

Se recomandă să fie consumate proaspete, sub formă de salate, sucuri, 
smoothie, creme și piureuri crude. Sunt și legume care nu se pot consu-
ma decât preparate: la abur, înăbușite, piureuri, soteuri, supe etc.  Fructe-
le se pot prepara sub formă de compoturi, dulcețuri, gemuri, marmelade 
și se pot folosi în prepararea unor produse de cofetărie – patiserie. 

Vitaminele se păstrează prin congelarea legumelor și fructelor la cel 
mult trei ore după ce au fost culese.

Fructele și legumele sunt cele mai importante surse de vitamine și 
antioxidanți.

Dicționar

Smoothie – băutură „groasă” preparată din-
tr-un amestec de fructe sau legume proaspete, 
pasate întregi (suc, pulpă și semințe) în blen-
der; se poate adăuga lapte, iaurt sau gheață 
în cantități mici. 

Antioxidanți – substanțe (vitamine, minerale, 
enzime) care încetinesc procesul de îmbătrâ-
nire și sunt benefice pentru o viață sănătoasă.

Este foarte important să mâncăm cinci 
porţii de legume şi fructe în fiecare zi.

l Coaja unor fructe și legume conține mai 
mulți antioxidanți, mai multe vitamine, mine-
rale și fibre vegetale decât fructul în sine.

l În procesul de fierbere a fructelor sau legu-
melor, vitamina C se distruge.

l Ciupercile nu sunt legume, ele fac parte din 
regnul Fungi.

Știați că?

Fructe congelate
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Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Cerealele – hrana de bază

Cerealele constituie baza alimentației pentru oameni.
Un bob de cereale conține proteine, glucide (amidon), vitamine din 

complexul B, minerale (fosfor, potasiu, magneziu, calciu), fibre (celuloză).
Prin procesul de prelucrare se pierd foarte multe elemente nutritive. 

Valoarea alimentară maximă o au cerealele integrale, care conțin toate 
componentele bobului. 
l Grâul este un aliment de bază în lumea întreagă, el conține în prin-

cipal glucide (amidon) și proteine (gluten). Din grâu se obțin fulgi, griș, 
făina (albă, semialbă, intermediară, neagră) necesară fabricării pâinii, 
produselor de panificație, de patiserie și a pastelor făinoase. Se recoman-
dă făina integrală sau de „grâu întreg”, care conține toate componentele 
bobului de grâu.
l Porumbul – prin măcinarea boabelor  se obține mălaiul, folosit pen-

tru mămăligă, pufuleți și fulgi. Din germenele bobului se extrage ulei. 
l Orezul are conținut scăzut de proteine, celuloză și sodiu, cel mai mare conținut de amidon (90%) și nu 

conține  gluten. Se folosește la diferite preparate, dar și la fabricarea amidonului, a zahărului, a alcoolului etc.
l Secara conține mai puține proteine și mai multă celuloză decât grâul. Din făina de secară în amestec cu 

mierea de albine se prepară turta dulce. Boabele se utilizează ca materie primă în industria amidonului, gluco-
zei, alcoolului etc.
l Ovăzul se zdrobește cu coajă cu tot și se consumă sub formă de fulgi de ovăz.
Glutenul (proteina din grâu, secară, orz) poate provoca boala celiacă (intoleranță la gluten).

Zahărul – dulce, dar periculos

Zahărul se extrage din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr. Alb 
sau brun, zahărul are gust dulce și diverse forme: tos, pudră, cuburi etc. 

Zahărul conține glucide (zaharoză) în proporție de 96-99,9%. Se folo-
sește ca îndulcitor pentru băuturi, la produse de panificație, patiserie și 
cofetărie, la produsele zaharoase (bomboane, rahat, ciocolată etc.), dar 
are și rol conservant. Consumat în exces duce la obezitate, hipertensiu-
ne, carii dentare, diabet și probleme cardiace.

Uleiurile vegetale – un plus de savoare

Uleiurile vegetale se extrag prin 
diferite metode din părți ale plan-
telor oleaginoase:
l din semințe: floarea-soarelui, 

soia, rapiță, susan, sâmburi de stru-
guri; 
l din fructe: măsline, nuci, co-

cos, palmier; 
l din tuberculi: arahide; 
l din germeni: porumb.

Uleiurile vegetale conțin lipide, 
vitaminele E, K, și fier. Ele se folo-
sesc în diferite scopuri: la prăjeli, 
aluaturi, sosuri, ca dressing la sala-
te, în conserve etc. Uleiurile își pierd 
proprietățile nutritive prin încălzire. 

l Nu este indicat să aruncăm uleiul uzat la 
chiuvetă sau în mediul înconjurător. Uleiul 
uzat se colectează și se reciclează, constitu-
ind, după caz, hrană pentru animale, materie 
primă pentru fabricarea săpunului, biodisel  
(un combustibil folosit de mașinile eco).

l Până în secolul al XVIII-lea, în Europa nu se 
cunoștea și nu se utiliza zahărul, ci doar mie-
rea de albine. 

l Există zahăr adăugat în multe alimente;  
trebuie să citiți cu atenție etichetele.

Știați că?

Endosperm
Înveliș

Germene
Bobul de grâu

Zahăr

Ulei
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Soia este o plantă foarte hrănitoare, din familia leguminoase. Folosiți 
internetul ca sursă de documentare și:
l Prezentați valoarea nutritivă a boabelor de soia.
l Enumerați trei produse alimentare care se obțin din soia.
l Descrieți „călătoria” bobului de soia de la recoltare până la obține-

rea laptelui de soia.

Aplicație

Și tu poți!

1. Colectați corect uleiul alimentar uzat 
Uleiul alimentar uzat este reciclat pentru a se evita impactul negativ asupra mediului înconjurător.  

Asigurați-vă că și în gospodăria voastră respectați regulile de bază: 
l Lăsați uleiul folosit să se răcească.
l Strecurați-l pentru a elimina impuritățile și resturile de mâncare.
l Puneți uleiul strecurat într-un recipient de plastic, metal sau sticlă.
l Duceți uleiul uzat la punctele de colectare specializate pentru a fi trimis spre reciclare.

2. Calendarul consumului de legume și fructe 
Pentru o alimentație sănătoasă, consumul zilnic este de trei porții de legume și două porții de fructe. Desenați 

pe un carton și completați zilnic calendarul săptămânal al consumului vostru de legume şi fructe.

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Săpt. 
1

roșie măr

ardei kiwi

ceapă

3. Mâncăm colorat, trăim sănătos!
Nutriționiștii au împărțit fructele și legumele în cinci grupuri cromatice. Fiecare culoare oferă un set diferit 

de beneficii pentru sănătate. Realizați un poster în care să ilustrați semnificația culorii legumelor și fructelor 
și beneficiile pentru organism.

4. Tablouri din semințe
Realizați tablouri din semințe diverse (cereale, floa-

rea-soarelui, leguminoase, dovleac, susan, mac etc.), 
respectând normele specifice de securitate și sănăta-
te în muncă. Acolo unde este posibil, folosiți și mate-
riale refolosibile.

5. Paste în culori
Realizați un ta-

blou decorativ, folo-
sind paste făinoase 
de diferite forme și 
culori.

l Fructele și legumele sunt cele mai importante 
surse de vitamine și antioxidanți. Este indicat să mân-
căm cinci porții de legume și fructe în fiecare zi.
l Uleiul se obține din plante oleaginoase. Uleiul 

uzat se colectează și se reciclează. 

l Cerealele sunt baza alimentației pentru oameni.
l Zahărul este o importantă sursă de energie și 

are rol conservant. Consumat în exces duce la obezi-
tate, hipertensiune, carii dentare, diabet și probleme 
cardiace.

De reținut!

Soia şi produse din soia

Tablou din paste făinoase
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Alimentele de origine animală se obțin de la viețuitoare: animale, păsări, pești, insecte. Se consumă în stare 
naturală (mierea de albine) sau prelucrată (carne, lapte, ouă).

Carnea – sursă de proteine

Carnea este unul dintre alimentele de bază în hrana omului, datorită 
elementelor nutritive pe care le conține: proteine, grăsimi, substanțe mi-
nerale, apă, vitamine. Consumul de carne, prin conținutul de proteine, 
susține creșterea și regenerarea organismului.

Carnea se obține în abatoare, prin sacrificarea animalelor (bovine, 
porcine, ovine, caprine, iepuri de casă), a păsărilor de curte (găini, curci, 
rațe, gâște). Se consumă și carne provenită din vânat.

Carnea se vinde ambalată sau neambalată și poate fi prelucrată în 
diverse forme: mezeluri, cârnați, mici, crenvurști, pastramă etc. Pentru 
alimentație se pot folosi și organele de vită, porc și oaie.

Peștele și fructele de mare (creveți, scoici, calamar etc.)  sunt deli-
cioase și reprezintă o sursă foarte importantă de proteine, grăsimi bune, 
vitamine, minerale (fosfor, fier, potasiu, fier, iod, fluor), antioxidanți  care 
protejează organismul împotriva bolilor de inimă. 

Ideal este să mâncăm carne de 2-3 ori pe săptămână și în cantități 
moderate.

Laptele – calciu ușor de asimilat

Laptele este un aliment complet deoarece conține toate substanțe-
le hrănitoare necesare creșterii, dezvoltării și funcționării normale a 
organismului: apă, proteine, lipide, glucide, vitamine, calciu, fosfor, 
potasiu.

Acesta se obține de la vaci, oi, capre sau bivolițe. Nu se consumă crud 
deoarece poate fi contaminat cu microorganisme provenite de la animale. 

Laptele de vacă are un conținut mediu de apă de 87,5%. Prin evapo-
rare parțială obținem lapte concentrat, iar prin evaporare totală obținem 
lapte praf. Laptele pasteurizat este tratat prin încălzire – răcire, pentru 
distrugerea bacteriilor și prelungirea duratei de păstrare. Prin separarea 
grăsimii din lapte obținem smântâna, iar prin agitarea dirijată a smân-
tânii obținem untul. Alte produse lactate sunt: brânzeturile de o mare 
varietate, urda, iaurtul, sana, chefirul etc.

Prin conținutul de calciu, laptele contribuie la dezvoltarea oaselor și 
dinților și este nelipsit în alimentația copiilor și adolescenților.

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Alimente de origine animală

Carne

Preparate din carne

Peşte şi fructe de mare

Produse lactate
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l Carnea roșie este carnea de porc, vită, miel, 
capră.

l Lichidele în care adăugăm miere trebuie să 
fie călduțe, pentru că la temperaturi ridicate se 
distrug în mare parte enzimele mierii.

l Ouăle maro provin de la găini cu penaj maro 
sau roșu, iar ouăle albe provin de la găini cu 
penaj alb.

Știați că?

Oul – alimentul minune

Cel mai frecvent se consumă ouăle de găină, dar și de rață, gâscă, curcă, 
prepeliță sau struț. 

Oul este un aliment foarte hrănitor. Albușul conține apă și proteine, 
iar în gălbenuș se găsește o cantitate mare de substanțe nutritive: prote-
ine, grăsimi, vitamine și minerale. 

Ouăle se consumă de preferință la micul dejun, fierte (tari sau moi), 
ochiuri românești sau omletă. Se recomandă a se evita prăjirea și adăuga-
rea de grăsimi. De asemenea, ouăle pot intra în componența unor preparate: prăjituri, maioneză, cozonac etc. 

Copiii pot consuma un ou pe zi, iar adulții, 2-3 ouă pe săptămână. Nu se recomandă mai mult de 2 ouă la 
aceeași masă! 

Mierea de albine – antioxidant natural

Mierea de albine este un lichid vâscos, cu gust dulce și parfumat, pro-
dus de albine. Ea conține glucide bune (fructoză și glucoză), minerale 
(calciu, fier, potasiu), vitamine din complexul B, enzime etc.

Mierea poate fi de mai multe tipuri, în funcție de florile din care a fost 
adunat nectarul: miere de salcâm, de tei, de rapiță, polifloră etc.  

Mierea de albine este un aliment sănătos, important datorită conți-
nutului de antioxidanți, dar și proprietăților sale terapeutice. Ea se con-
sumă dimineața, pe stomacul gol, ca îndulcitor în lichide (ceai, lapte, 
apă etc.), ca adaos în cerealele pentru micul dejun sau ca ingredient în diferite preparate dulci. 

Cantitatea recomandată este de 1-2 linguri pe zi.

Miere de albine

l Carnea este o importantă sursă de proteine de origine animală pen-
tru alimentația omului. Ea se obține prin sacrificarea animalelor, a păsă-
rilor de curte, a vânatului. 
l Laptele este un aliment complet. Prin conținutul de calciu, el contri-

buie la dezvoltarea oaselor și dinților. 
l Oul este un aliment foarte hrănitor. Albușul conține apă și proteine, 

iar în gălbenuș se găsește o cantitate mare de substanțe nutritive. 
l Mierea de albine este un aliment sănătos, important datorită conți-

nutului de antioxidanți.

De reținut!

Mierea și zahărul – la concurență în bucătărie!
Fie că este vorba de îndulcirea ceaiului sau de prepararea de prăjituri, 

ambele produse ar trebui utilizate cu moderație.
Folosind diverse surse de documentare, comparați cele două alimen-

te, din punct de vedere al avantajelor și dezavantajelor în consum.

Aplicație

Ouă

Miere şi zahăr
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Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Și tu poți!

1. Cremă pentru arsuri
Materiale necesare: miere, sare fină, un castronel, o linguriță, o cutiuță
Etape de lucru:
a. Se pun în castronel două lingurițe de miere și una de sare.
b. Se amestecă continuu cu ajutorul linguriței până la topirea sării.
Compoziția cremoasă obținută se pune într-o cutiuță și se păstrează la loc uscat.

2. Cum deosebim un ou fiert de unul crud?
Oul are o proprietate interesantă: atunci când 

îl fierbi, se învârte. Dacă lăsați un ou fiert lângă 
altele crude, puteți apela la un truc simplu pentru 
a-l deosebi. Puneți un ou pe masă, în poziție ori-
zontală și învârtiți-l. Dacă se învârte cu ușurință, 
atunci este fiert, iar dacă nu, este crud. 

3. Tablou decorativ din coji de ou
Materiale necesare: coji de ouă (de la ouă cru-

de), vopsele acrilice și pensule, o foaie de carton/
pânză de pictură întinsă pe șasiu, adeziv, câteva 
scobitori

Etape de lucru:
a. Spălați cojile de ouă și îndepărtați membra-

na albă.
b. Vopsiți cojile cu vopsele acrilice (Fig. 1).
c. După uscare, rupeți cojile în bucăți mici.
d. Schițați cu creionul desenul dorit, pe funda-

lul tabloului.
e. Lipiți cu adeziv fragmentele de coji colorate, 

conform desenului (Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4). 
Ajutați-vă de o pensetă/scobitoare. Pentru durabilitatea tabloului, acoperiți suprafața acestuia cu lac acrilic 

incolor.

4. Figurine simpatice din ouă
Realizați figurine din ouă (ouă crude, golite 

de conținut sau ouă fierte), respectând norme-
le specifice de securitate și sănătate în muncă.

Materiale necesare: un ou, fire textile co-
lorate, hârtie colorată, foarfecă, carton, un cre-
ion, ochi decorativi, adeziv

Etape de lucru:
a. Desenați pe carton și decupați picioarele 

puișorului din Fig. 5.
b. Realizați din hârtie colorată funda și ciocul.
c. Realizați creasta din firele textile.
d. Țineți oul în poziție verticală și lipiți cu adeziv elementele componente.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Ingredientele unei  
creme pentru arsuri

Puteţi realiza şi alte 
figurine! Succes!
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Alimentația echilibrată

Un factor esențial în menținerea sănătății îl reprezintă alimentația 
echilibrată. 

Alimentația zilnică trebuie să fie rezultatul unei selecții între diferite 
tipuri de produse alimentare, care să stea la baza alcătuirii unui meniu 
adecvat. 

Cantitatea de alimente consumată zilnic are o misiune dublă: să asi-
gure un aport echilibrat de elemente nutritive și să satisfacă nevoile 
energetice ale organismului. 

A mânca echilibrat înseamnă a mânca variat din toate tipurile de ali-
mente (carne, legume, grăsimi, ouă, lactate, fructe, cereale, dulciuri) pentru a beneficia de toate elementele 
nutritive necesare organismului. Se asociază preparatele culinare cu produse proaspete. Nu uitați să beți 2 litri 
de apă, consumați mai puțin de 5 g de sare iodată pe zi și evitați preparatele procesate, prăjelile, sosurile,  
dulciurile, sucurile acidulate, „bombele calorice”, fast-foodul și junk foodul!

Cantitatea de alimente trebuie adaptată la stilul de 
viață sedentar sau activ, astfel că valoarea energetică 
a alimentelor să fie în echilibru cu consumul zilnic de 
energie. În caz contrar, poate să apară supraalimentaţia 
sau subalimentaţia.

Necesarul caloric diferă în funcție de vârstă, sex (mas-
culin/feminin), greutate, înălțime, activitate fizică. În 
medie, o persoană adultă are nevoie zilnic de 2 000 kcal 
pentru a-și menține greutatea, iar copiii consumă între 
1 000 – 2 600 kcal. 

În cazul supraalimentaţiei, excesul de calorii este de-
pozitat sub formă de grăsime. Organismul poate stoca 
mari cantități de lipide și glucide în țesutul gras, prove-
nit din excesul de carbohidrați și grăsimi alimentare. Astfel apare obezitatea!

Subalimentaţia (alimentație insuficientă, subnutriție) duce la pierderi în greutate. 

O alimentație echilibrată include zilnic următoarele grupe de alimente:

Subalimentaţie Greutate normală Supraalimentaţie

pâine, cereale, paste lapte și produse lactate6 – 11 porții 2 – 3 porții

legume carne, pește, ouă, leguminoase3 – 5 porții 2 – 3 porții

fructe grăsimi alimentare, dulciuri2 – 4 porții 1 porție

Semaforul alimentelor
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Alimentația echilibrată vă ajută 
să obțineți performanțele dorite la 
învățătură și în sport. Folosind me-
toda pălăriilor gânditoare expri-
mați-vă ideile despre „alimentația 
echilibrată”.

Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

Aplicație

Și tu poți!

Nu este important doar ce alimente avem în farfurie, 
ci și cantitatea. Oamenii mănâncă mai mult atunci când 
li se oferă porții mai mari de mâncare.

Folosind diferite surse de informare, documentați-vă 
despre modul în care măsurăm porțiile corecte de ali-
mente. Realizați un poster ilustrativ.

l Alimentația zilnică trebuie să asigure un aport 
echilibrat de elemente nutritive și să satisfacă nevoile 
energetice ale organismului. 
l A mânca echilibrat înseamnă a mânca variat, 

din toate tipurile de alimente, asociind preparatele 
culinare cu produse proaspete.

l Valoarea energetică a alimentelor trebuie să fie 
în echilibru cu consumul zilnic de energie, în caz 
contrar putând să apară supraalimentația sau sub-
alimentația.

De reținut!

• Ce informații 
aveți despre  
alimentația 
echilibrată?

• Ce informații 
ați vrea să aflați 
despre aceasta?

• Ce alimente 
consumați zi de 
zi pentru că vă 
plac?

• Ce alimente 
ați dori să re-
duceți cantitativ 
sau chiar să  
eliminați din 
alimentație?  
De ce ?

• La ce riscuri vă 
expuneți dacă 
nu respectați 
porțiile corecte 
în alimentație?

• Ce schimbări  
vă propuneți  
să faceți în 
alimentația 
voastră?

• Ce alimente 
noi doriți să 
încercați?

• Care sunt 
condițiile 
de respectat 
pentru a ne 
menține o  
greutate 
normală?

Neutru Emoții Optimism Critică Control Inovație

CARBOHIDRAȚIGRĂSIMILEGUMEPROTEINE

Afișați posterele voastre la loc vizibil, în or-
dine alfabetică. Prezentați colegilor alimen-
tul ales, argumentând beneficiile introduce-
rii lui în alimentație. 

Proiectele pot fi reunite într-o broșură cu 
titlul „Alimentele de la A la Z”. Concepeți o 
copertă sugestivă pentru broșura voastră!

Observați!
Toate alimentele sunt importante, dar con-
sumate variat şi în cantităţi corecte!

Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUAREPROIECTUL VOSTRU:

Alimentele de la A la Z
EVALUARE

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

1 Prezentarea conținutului de 
elemente nutritive 10

2 Prezentarea importanței în 
alimentație 10

3 Descrierea porției corecte 10

4 Realizarea posterului 20

5 Prezentarea lucrării 15

6 Diversitatea surselor de docu-
mentare 5

7 Corectitudinea informațiilor 5

8 Estetica produsului final 5

9 Respectarea termenelor calen-
daristice 5

10 Originalitate 5

TOTAL 100

Măsurarea corectă a porţiilor
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PLAN DE RECAPITULARE:
1. Originea alimentelor. Rolul alimentelor în organism
2. Valoarea nutritivă, valoarea energetică, valoarea estetică a alimentelor
3. Alimente de origine minerală, vegetală și animală
4. Alimentația echilibrată

Studiați cu atenție schema de mai jos. Pornind de la conceptul-cheie ALIMENTE, identificați, dezvoltați și 
explicați principalele noțiuni învățate și legăturile dintre ele.

RECAPITULARE

Exemplu:  După originea lor, alimentele se clasifică în alimente de origine minerală, vegetală şi animală. 
Alimentele de origine minerală sunt apa şi sarea. 

Completați ideile cu aspecte legate de alimentația echilibrată.

apă apă

rol plastic

legume

săruri 
minerale

ulei

proteine

cereale

valoarea 
energetică

valoarea 
estetică

valoarea 
nutritivă

sare

rol energetic

fructe

vitamine

zahăr

carne

ouă

miere  
de albine

pește și 
fructe de 

mare

lapte

fibre enzime

ROL

COMPONENTE

CLASIFICARE

glucide

alimente de 
origine minerală

alimente de 
origine vegetală

alimente 
de origine 
animală

elemente 
nutritive

ALIMENTE lipide
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Unitatea 1: 
Alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentația echilibrată

EVALUARE SUMATIVĂ
Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I (20 de puncte) 

A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului 
corect la enunțurile de mai jos.

(5 x 2 puncte = 10  puncte) 
1. Sunt elemente nutritive:

a. carnea, laptele, ouăle;
b.  proteinele, lipidele, glucidele, sărurile minera-

le, vitaminele; 
c. proteinele, lipidele, glucidele;
d. fibrele, enzimele, antioxidanții.

2. Alimentele au rol plastic pentru că:
a. asigură creșterea și refacerea organismului; 
b. asigură creșterea în greutate; 
c. sunt gustoase; 
d.  produc energia necesară funcționării organis-

mului. 
3. Principala sursă de vitamine și antioxidanți o 
constituie:

a. apa;
b. cerealele;
c. ouăle;
d. legumele și fructele.

4. Valoarea energetică a alimentelor se măsoară în:
a. kg;
b. kilocalorii;   
c. tone;
d. grame;

5. Uleiul și margarina sunt:
a. grăsimi vegetale;
b. grăsimi animale;  
c. lichide;
d. substanțe minerale.

B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și notați  
în dreptul fiecăreia litera A dacă afirmația este 
considerată adevărată și litera F dacă afirmația 
este  considerată falsă. 

(5 x 2 puncte = 10 puncte)
1.  Mierea de albine este un aliment de origine vegetală. 
2. Calciul și fierul sunt vitamine. 

3.  Laptele și produsele lactate reprezintă o sursă im-
portantă de calciu. 

4.  Făina albă conține toate componentele bobului 
de grâu. 

5. Albușul de ou nu conține proteine.

SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 

Completați spațiile libere astfel încât enunțurile 
de mai jos să aibă sens și să fie corecte din punct 
de vedere științific. 

(5 x 3 puncte = 15 puncte)
1.  Alimentele conțin ..........., elemente nutritive, 

..........., enzime și alte elemente.
2.  Sarea de mare se obține din ........... și ........... prin 

procedee de evaporare a apei.
3.  Carnea se obține prin sacrificarea ........... , a păsă-

rilor de curte, a vânatului.

SUBIECTUL al III-lea
(4 x 5 puncte = 20 de puncte)

Citiți și răspundeți pe scurt. 
1. Clasificați alimentele după originea lor.
2. Descrieți caracteristicile apei potabile.
3. Enumerați trei leguminoase.
4.  Exemplificați cinci săruri minerale necesare orga-

nismului uman.

SUBIECTUL al IV-lea (35 de puncte) 

Alimentația echilibrată este esențială pentru a fi 
sănătos pe toată durata vieții.
1.  Explicați noțiunea de „alimentație echilibrată”.
 (10 puncte)
2.  Definiți valoarea nutritivă și valoarea energetică 

ale unui aliment.  (10 puncte)
3.  Argumentați importanța legumelor și fructelor în 

alimentația zilnică.  (5 puncte)
4.  Descrieți efectele unei alimentații necorespunză-

toare din punct de vedere al aportului caloric al 
alimentelor consumate.  (10 puncte)
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2
CULTIVAREA PLANTELOR

1. Proiectul vostru – O grădină în miniatură

2. Factori de mediu care influențează cultivarea plantelor

3. Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor

4.  Norme de securitate și sănătate în muncă specifice cultivării 
plantelor

5.  Elemente de desen geometric aplicate în peisagistică și 
aranjamente florale

6. Promovarea și valorificarea producției vegetale

7.  Activități, ocupații, meserii în domeniul cultivării plantelor

8. Recapitulare 

9. Evaluare sumativă

Proiectul vostru

O grădină în 
miniatură

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fişe 
tehnologice date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ 
ustensile/ dispozitive/ aparate adecvate

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate 
şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
condiţiilor reale de muncă

  Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate 

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme



26

Plantele verzi ne decorează locuința, îmbunătățesc calitatea aerului, combat stresul și 
ne ajută să avem un somn odihnitor. O grădină în miniatură este o variantă de a crea 
un colț verde în casa ta.

Ce veți face?
Veți planta și îngriji o mică plantă.

De ce veți face?
Plantele verzi îmbunătățesc calitatea aerului și ambientul.

Mod de lucru: activitate individuală

Timp de lucru: 5 săptămâni

Materiale necesare: un vas 
de sticlă (bol, borcan etc.), o 
plantă, pământ pentru plante, 
licheni naturali, mușchi, piatră 
decorativă, ornamente, apă

Cum veți face?
1. Proiectați designul grădi-

nii în miniatură. Pentru a alege 
o plantă adecvată, consultați re-
viste de specialitate, pliante sau 
cereți sfatul mamei sau bunicii. 

2. Documentați-vă pentru a afla: perioada optimă pentru plantare; ce-
rințele în ceea ce privește solul; cerințele de temperatură, apă, lumină; 
lucrările de  îngrijire necesare.

3. Realizați grădina urmând etapele prezentate. 
4. Efectuați lucrările de îngrijire specifice pentru planta aleasă.
5. Alcătuiți un album cu fotografii cu planta și momente din timpul 

lucrărilor de îngrijire desfășurate de-a lungul a 5 săptămâni.
6. Realizați un poster în care să prezentați colegilor grădina voastră. 

Atașați informațiile despre plantă și fotografiile făcute sau desene su-
gestive.

Cum realizăm o grădină în miniatură? 

1. Alegerea plantei. Sunt recomanda-
te plantele suculente (au dimensiuni 
mici, frunze îngroșate, sunt rezistente și 
ușor de îngrijit), cactușii mici, dar puteți 
alege și plante aromatice, mici flori de 
apartament.

2. Alegerea vasului. Alegeți un vas de sti-
clă de dimensiuni potrivite pentru plantă.

3. Alegerea pământului de flori se face în 
funcție de nevoile plantei. 

4. Plantarea. Introduceți în vasul de sticlă 
un strat de pietricele pentru drenaj, apoi 
adăugați un strat de pământ. Așezați cu 
grijă planta și adăugați treptat pământ 
până când aceasta este fixată. 

5. Decorarea se face cu pietricele colo-
rate, licheni naturali și ornamente mici 
(ciupercuțe, buburuze, mici figurine etc.). 

6. Udați planta cu apă puțină. Atenție! 
Vasul nu are găuri, iar apa nu se scurge.

Urmăriți dezvoltarea plantelor și pregă-
tiți-vă să le îngrijiți și să le iubiți!

Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Proiectul vostru

O grădină în miniatură

Profesorul urmă-
rește derularea activi-

tăților, îndrumă și sprijină 
elevii în îndeplinirea sar-

cinilor de lucru, pe parcur-
sul întregii perioade de 
desfășurare a etapelor 

proiectului.

Exemplu de minigrădină

Exemplu de minigrădină
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Factori de mediu care influențează cultivarea plantelor

Cultivarea plantelor este o ramură a agriculturii care se practică din 
cele mai vechi timpuri, în scopul obținerii de alimente (legume, fructe, 
cereale), plante textile (in, bumbac), de materii prime pentru alte in-
dustrii (plante medicinale, uleiuri pentru parfumuri) și de o producție  
secundară (paie de la cereale, frunze de sfeclă, coceni).

În țara noastră se cultivă legume, cereale, pomi și arbuști fructiferi, 
vița-de-vie, plante tehnice (floarea-soarelui, sfecla de zahăr, rapița, in și 
cânepă, hamei), plante furajere (pentru hrana animalelor), plante medi-
cinale și aromatice, plante ornamentale.

Condițiile naturale influențează creșterea, dezvoltarea și producția 
plantelor agricole.

Factorii de mediu care influențează viața plantelor cultivate sunt: 
lumina, temperatura, aerul, apa, solul și substanțele nutritive.

Lumina este necesară plantelor verzi, având rol principal în fotosin-
teză – procesul prin care plantele își fabrică hrana. Unele plante preferă 
lumină mai puternică (floarea-soarelui, vița-de-vie), altele lumină mai 
puțin intensă (fasolea, salata).

Aceasta poate fi asigurată plantelor, respectând următoarele:
l amplasarea culturilor trebuie să țină seama de poziția terenului;
l distribuirea uniformă a semințelor pe suprafață;
l orientarea rândurilor de la nord la sud;
l combaterea buruienilor.
Temperatura. În timpul încolțirii și creșterii, plantele au nevoie de 

căldura din aer și din sol. Temperaturile prea scăzute sau foarte ridicate 
influențează negativ creșterea și dezvoltarea plantelor. Căldura din sol 
poate fi influențată prin: afânarea solului; reținerea zăpezii pe terenurile 
însămânțate din toamnă; acoperirea solului cu resturi organice; irigare; 
combaterea buruienilor.

Aerul este un amestec de gaze: oxigen, azot, bioxid de carbon etc. 
Pentru plante este important atât aerul din atmosferă, cât și cel din sol.

Oxigenul are rol în respirația plantei, iar dioxidul de carbon pentru 
producerea hranei prin fotosinteză.

Existența aerului din sol poate fi îmbunătățită prin: distrugerea crus-
tei ori de câte ori se formează, eliminarea excesului de apă prin șanțuri 
de scurgere și drenaj, evitarea tasării solului prin trecerea repetată cu 
mijloacele agricole.

Apa provine din precipitații atmosferice, rouă, ceață. Ea este necesară 
pentru germinarea semințelor, fotosinteză și circulația hranei. Apa dizolvă sărurile din sol, ușurând absorbția 
lor de către rădăcini. Apa din sol poate fi reglată prin: irigații, drenaj/desecare, după caz; afânarea solului și 
distrugerea crustei prin grăpat; menținerea stratului de zăpadă iarna.

Procesul de fotosinteză
apă + substanţe minerale + lumină 

  hrană + oxigen

 apă și substanțe minerale

dioxid  
de carbon

oxigen

clorofilă

FOTOSINTEZA

Lumina soarelui este necesară plantelor

Măsurarea temperaturii

Apa din precipitaţii
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Solul este suportul în care majoritatea plantelor își dezvoltă rădă-
cinile și reprezintă un amestec de materiale organice (plante, animale 
descompuse), substanțe minerale, microorganisme (bacterii, ciuperci) și 
viețuitoare mici (viermi, râme).

Solul fertil, bun pentru cultivarea plantelor, este afânat, bogat în hu-
mus, reține substanțele nutritive, permite surplusului de apă să se scur-
gă și poate fi lucrat ușor.

Substanțele nutritive pătrund în corpul plantei odată cu apa. Plantele 
cresc și se dezvoltă folosind energia solară și substanțele nutritive din 
sol: azot, fosfor, potasiu, calciu etc. Sărurile minerale trebuie să se gă-
sească în sol în cantități suficiente și echilibrate.

Asigurarea fertilității solului se poate realiza:
l natural, prin descompunerea materialelor organice existente;
l artificial, prin fertilizare cu îngrășăminte organice și minerale.

Toți factorii de mediu sunt importanți în egală măsură, iar absența 
unuia are consecințe negative asupra creșterii și dezvoltării plantelor, 
precum și asupra recoltelor.

Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Dicționar

Germinație - proces prin care sămânța unei 
plante se dezvoltă până la faza de plantă 
tânără.

Humus - amestec de substanțe aflat în sol, 
rezultat din transformarea resturilor vegetale, 
sub acțiunea microorganismelor.

Și tu poți!

Hrană pentru plantele tale! 
Compostul este un amestec rezultat din materia organică descom-

pusă și are rolul de a fertiliza solul.

Materiale folosite: coji de ouă, coji de banane, zaț de cafea

Etape de lucru:
a. Uscați cojile de ouă câteva zile la soare sau la o sursă de căldură din casă și apoi sfărâmați-le.
b. Tăiați cojile de banane în bucăți mici.
c. Într-un vas puneți cojile de banane, cojile de ouă și zațul de cafea. 

Amestecul obținut poate fi folosit pentru fertilizarea plantelor deoarece:
l cojile de ouă sunt o sursă de calciu care ajută la creșterea și înflorirea plantelor;
l zațul de cafea ajută solul să rețină apa și aerul;
l cojile de banană oferă solului substanțe bogate în azot.

l Cultivarea plantelor are ca scop principal obține-
rea de alimente.
l Factorii de mediu care influențează viața plan-

telor cultivate sunt: lumina, temperatura, aerul, apa, 
substanțele nutritive, solul.

l Toți factorii de mediu sunt importanți în egală 
măsură, iar absența unuia are consecințe negative 
asupra creșterii și dezvoltării plantelor, precum și asu-
pra recoltelor.

De reținut!

Îngrăşământ

Materiale pentru compost
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Tehnologia generală de cultivare a plantelor începe întotdeauna 
cu alegerea terenului. Culturile sunt repartizate în teren respectând 
rotația culturilor. În fiecare an, fiecare tip de plantă va fi cultivat pe 
altă parcelă (solă).

Rotația culturilor se reali-
zează pe perioade de 3-6 ani 
și are următoarele avantaje: 
elimină bolile și dăunătorii, 
permite refacerea anumitor 
substanțe nutritive și a apei 
din sol, reduce eroziunea solu-
lui, influențând direct produc-
ția obținută.

În cadrul unei tehnologii de cultură, o importanță deosebită o au 
lucrările solului. Acestea cuprind operații tehnologice care se execută 
asupra solului cu diferite mașini și utilaje și au ca scop îmbunătățirea 
calității solului.

Aratul este lucrarea de bază a solului care constă în mărunțirea, ames-
tecarea și afânarea unui strat de sol, numit brazdă. Se execută cu plugul. 
Pe spații mici se poate săpa manual.

Discuitul este realizat cu discul și are ca scop mărunțirea bulgărilor 
de pământ.

Tăvălugitul se execută cu tăvălugul în scopul tasării și netezirii solului.

Semănatul reprezintă lucrarea prin care semințele sunt introduse în 
sol pentru a încolți. Se execută manual prin împrăștiere, în rânduri și  
în cuiburi sau mecanizat cu ajutorul mașinilor de semănat. 

Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor

ANUL
1

ANUL
2

ANUL
3

ANUL
4

Roșii

Ceapă

Mazăre

Varză

Arat

Disc

Tăvălug Semănat

Rotaţia culturilor
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Unitatea 2: Cultivarea plantelor

l Culturile sunt repartizate în teren respectând ro-
tația culturilor. 
l Lucrările solului au ca scop îmbunătățirea calită-

ții solului, pentru obținerea de producții mari. Acestea 
sunt: aratul, discuitul, tăvălugitul, semănatul, plantatul.

l Lucrările de îngrijire se aplică solului și plantelor 
în timpul perioadei de vegetație, pentru a le oferi con-
diții optime de creștere și dezvoltare.
l Recoltarea are ca scop adunarea produselor agri-

cole.

De reținut!

Plantatul este operația prin care rădăcini ale plantelor tinere (răsad) 
sau părți din plantă (tuberculi de cartofi, butași de viță-de-vie, lăstarii 
florilor etc.) sunt introduse în sol. Plantatul manual se execută în gropi 
făcute cu săpăliga, iar plantatul mecanic cu plantatorul.

Lucrările de îngrijire, numite și lucrări de întreținere a culturilor, 
cuprind lucrările care se aplică solului și plantelor în timpul perioadei 
de vegetație, cu scopul de a le oferi condiții optime pentru creștere și 
dezvoltare. Ele se împart în:

1. lucrări cu caracter general aplicate tuturor culturilor: comple-
tarea golurilor, fertilizarea, irigarea, combaterea bolilor și a dăunătorilor; 

2. lucrări cu caracter special aplicate numai la unele culturi:
l susținerea plantelor în poziție verticală cu ajutorul aracilor sau 

spalierului (roșii, fasole, viță-de-vie etc.).
l ciupitul: înlăturarea vârfului de creștere și a mugurilor de la baza 

frunzelor (la castraveți, pepeni, roșii etc.).
l cârnitul: ruperea vârfului tulpinii, a lăstarilor (roșii, ardei).
l copilitul: înlăturarea lăstarilor laterali ai unei plante pentru a favo-

riza fructificarea și grăbirea coacerii (roșii, vița-de-vie).
l polenizarea suplimentară: la legume cultivate în seră și solarii.
l mulcirea: acoperirea solului cu paie tocate, gunoi de grajd, folie de 

plastic pentru a păstra umiditatea și căldura (în legumicultură).
l răritul: asigurarea unei densități optime pentru morcov, pătrunjel, 

salată etc. semănate direct în câmp sau sere.
l protejarea împotriva înghețurilor și brumelor se realizează pri-

măvara și toamna.

Recoltarea are ca scop aduna-
rea produselor agricole. Ea se poa-
te realiza:
l manual – pentru legume, 

fructe destinate consumului în sta-
re proaspătă;
l mixt sau semimecanizat, 

când unele operații se efectuează 
manual, iar altele mecanizat (cartofi, sfeclă);
l mecanizat, cu mașini de recoltat.

După recoltare, produsele agricole obținute sunt depozitate în silo-
zuri și magazii speciale de păstrare.

Plantator

Pregătire pentru plantare manuală

Fertilizarea

Susţinerea plantelor pe araci

Recoltarea semimecanizată a cartofului
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Dicționar

Spalier - suport pentru plante agățătoare.

Siloz - construcție pentru depozitarea și păs-
trarea pe termen lung  a unor cantități mari 
de produse agricole.

Grădinarul iscusit
Grădina ta se află pe un teren 

cu lungimea de 40 de metri și lă-
țimea de 16 metri. Pentru că îți 
plac în aceeași măsură merele și 
pepenii, nu ești hotărât dacă să în-
ființezi o mică livadă de meri sau o 
cultură de pepeni. 

La plantarea merilor, gropi-
le trebuie săpate la o distanță de 
4 metri între rânduri, 4 metri în-
tre pomii de pe același rând și la 
2 metri de gardul grădinii.  

La pepeni, plantarea răsaduri-

lor se face respectând distanța de 
2 metri între rânduri, un metru în-
tre plante pe rând și jumătate de 
metru față de gardul grădinii.

1. Dacă rândurile vor fi orienta-
te pe lungimea grădinii, calculează 
numărul de puieți de măr și numă-
rul de fire de răsad de pepene ne-
cesare pentru înființarea culturilor.

2. Ce investiție ar trebui să faci, 
dacă un puiet de măr costă 20 de 
lei, iar un fir de răsad de pepene 
costă 5 lei?

Aplicație

Și tu poți!

Sădește un pom ca să fii om! 
Pomii fructiferi pot fi plantați în soluri fertile, pe terenuri plane și pe 

pante amenajate. Plantarea se poate efectua toamna și primăvara, cu 
condiția ca temperaturile să nu scadă sub 5 °C.

Cum plantăm corect un pom fructifer?

  Alegerea terenului: solul trebuie să fie cât mai 
bogat în substanțe minerale și ușor de săpat.

  Pregătirea gropii: se sapă o groapă de trei ori 
mai largă decât rădăcina pomului.

 Pregătirea pomului:
l  fasonarea rădăcinilor – se îndepărtează ră-

dăcinile rupte sau deteriorate; rădăcinile 
sănătoase se scurtează cu câțiva centimetri; 

l mocirlirea rădăcinilor – se introduc rădăci-
nile pentru 2-3 ore într-un amestec format din 

pământ mărunțit, compost și apă pentru a stimula vindecarea rănilor și 
creșterea noilor rădăcini.
 Plantarea propriu-zisă:
l  așezați pomul cu rădăcinile răsfirate în groapă;
l  introduceți pământul înapoi în groapă și tasați-l, astfel încât să 

se elimine golurile de aer;
l  udați pomul din abundență;
l  folosiți țăruși de susținere până când pomul își va fixa rădăcinile.

După ce au fost plantați, pomii sunt supuși lucrărilor de îngrijire:  
tăierea de formare a coroanei, întreținerea și fertilizarea solului, irigarea, 
combaterea bolilor și dăunătorilor.

Livadă de meri

Cultură de pepeni

Fixarea pomului

Susţinerea pomului cu ţăruşi

Săparea gropilor
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Norme de securitate și sănătate în muncă 
specifice cultivării plantelor

Cultivarea plantelor este unul dintre domeniile în care lucrează un 
număr mare de persoane. Pentru aceștia pot apărea riscuri din cauza 
condițiilor de lucru, a utilizării uneltelor și utilajelor dificil de mânuit și 
a unor substanțe chimice periculoase. 

Pentru a evita riscurile, lucrătorii trebuie să respecte anumite norme 
de sănătate și securitate în muncă, și anume:
l cozile uneltelor agricole să nu aibă fisuri sau crăpături;
l uneltele agricole prevăzute cu vârfuri ascuțite, tăietoare și cu colți 

să fie depozitate în locuri special amenajate; 
l agricultorii trebuie să utilizeze echipament de protecție la efectuarea 

tratamentelor pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, la administra-
rea îngrășămintelor;
l nu trebuie atinse părțile componente ale mașinilor agricole aflate 

în mișcare;
l în timpul lucrului nu se vor face reglări, montări sau demontări de piese;
l nu se execută reparații atunci când utilajul agricol este pornit;
l este interzisă folosirea focului deschis în zona unde se lucrează;
l resturile vegetale trebuie să fie depozitate în spații special amenajate. 

La lucrările în livezi se va avea în vedere:
l foarfeca de tăiat să fie bine ascuțită; 
l fierăstraiele manuale și cele acționate de motor să fie în bună stare 

de funcționare;
l scara să fie bine fixată în pământ;
l folosirea mănușilor și a ochelarilor de protecție, a cizmelor de cau-

ciuc, a combinezoanelor în timpul efectuării tratamentelor la pomi;

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de substanțele chimice,  lu-
crătorii trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri specifice:
 să poarte ochelari și mască de protecție;
 să lucreze cu spatele în bătaia vântului;
  să se evite ruperea sau spargerea  pungilor cu 

substanțe chimice.
  spălarea mâinilor cu apă și săpun la sfâr-

șitul oricărui tip de lucrare.

Respectând aceste norme, mun ci torul 
își va desfășura munca în bune condiții, 
iar viața și sănă tatea nu îi vor fi în pericol.

Unelte pentru grădinărit

Tăierea pomilor fructiferi

Combinezon şi mască de protecţie

Unelte cu cozi netede

Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Pictogramă de avertizare pentru 
purtarea măştii de protecţie
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Doriți să plantați în grădina din jurul casei 10 bulbi de lalea.  
Vă pregătiți pentru a începe lucrul, dar constatați că sapa are coada 
crăpată, grebla este bună și nu găsiți mănușile de lucru.

a. Enumerați lucrările necesare plantării bulbilor.
b. Precizați normele de sănătate și securitate în muncă respec-

tate pentru buna desfășurare a activității.
c. Decideți dacă plantați astăzi bulbii. Argumentați decizia.

Aplicație

Și tu poți!

1. Utilizarea echipamentului de protecție este esențială pentru prevenirea factorilor de risc care vă pot 
afecta sănătatea. Dacă trebuie să desfășurați o activitate de stropire a pomilor dintr-o livadă, alegeți articolele 
folosite ca echipament de protecție, ținând cont de următoarele:
l combinezonul de protecție poate fi de unică folosință sau reutilizabil, poate avea elastic la manșete, re-

spectiv glugă, precum și o suprafață de protecție peste fermoare;
l cizmele să fie din cauciuc cu talpă groasă și să protejeze piciorul de 

substanțele chimice;
l pălăria impermeabilă să fie cu boruri largi ca să apere pielea feței 

de iritații sau arsuri; 
l mănușile să fie lungi pentru a evita contactul pielii mâinii cu sub-

stanțele chimice;
l ochelarii sau viziera să apere pielea feței de substanțele chimice fo-

losite;
l masca protejează căile nazale de vaporii toxici.

2. Folosind internetul, documentați-vă cu privire la pictograme (simboluri, desene sugestive, care redau 
obiecte, idei, activități etc.) ce avertizează lucrătorii din domeniul cultivării plantelor asupra pericolelor 
care pot apărea în urma nerespectării normelor de sănătate și securitate în muncă.

Creați alte pictograme care ar îmbunătăți activitatea agricultorilor prin atenționarea asupra pericolelor 
posibile.

l Până în anul 1986, la nivelul fiecărei comune 
exista o echipă fitosanitară (formată din per-
soane din sat), care executa stropiri de iarnă 
și primăvară în toate livezile împotriva bolilor 
și dăunătorilor. 

l Protecția muncii asigură bune condiții de 
muncă, apărarea vieții și sănătății în timpul 
muncii.

Știați că?

Plantarea bulbilor de lalea

Echipament complet de protecţie

l Persoanele care se ocupă cu 
cultivarea plantelor sunt expuse 
la riscuri din cauza condițiilor de 
lucru, a utilizării uneltelor și uti-
lajelor dificil de mânuit și a unor 
substanțe chimice periculoase.

l Pentru a minimiza sau înlă-
tura riscurile, agricultorii trebuie 
să respecte normele de sănătate și 
securitate în muncă.

De reținut!
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Peisagistica este arta de a crea combinații armonioase între peisa-
jul natural și construcțiile realizate de om. Se ocupă cu proiectarea și 
amenajarea spațiilor exterioare deschise: parcuri, grădini, zone de agre-
ment, spații verzi, curți, piețe etc. Liniile reprezintă elementul-cheie al 
unei grădini, contribuind la înfrumusețarea aranjamentelor florale 
existente. Liniile drepte sau curbe, unghiurile, liniile verticale sau ori-
zontale, îmbinate în forme geometrice simetrice sau asimetrice creează 
ambianța dorită.

În designul unei grădini se folosesc elemente de desen geometric: 
drepte paralele, pătrat, hexagon, cerc etc. 

Proiectarea amenajărilor trebuie făcută mai întâi pe hârtie, folosind 
instrumente de desen geometric, diferite șabloane, iar apoi pusă în 
practică. În peisagistica modernă, proiectarea spațiilor verzi se bazează 
pe programe informatice asistate de calculator.

Formele geometrice regulate sunt utilizate și pentru amenajări de 
grădini de legume, curți, alte suprafețe agricole.

Formele geometrice se pot transpune ușor în teren printr-un procedeu 
simplu, utilizând materiale existente în orice gospodărie – de exemplu, 
o bobină de sfoară, doi țăruși, distanțier (o bucată de lemn/scândură cu 
lungimea egală cu distanța dintre rânduri), var praf.

Construirea unui rond cu flori, de forma unui cerc

Etape de execuție:
a. Stabiliți dimensiunile rondului de flori.
b. Legați doi țăruși între ei cu o sfoară, astfel încât lungimea acesteia 

să fie egală cu raza cercului pe care doriți să îl marcați.
c. Fixați un țăruș în pământ, întindeți bine sfoara și rotiți-vă în jurul 

lui, marcând terenul cu vârful ascuțit al celuilalt țăruș.

Construirea unui rond cu plante, de forma unui hexagon

Etape de execuție:
a. Urmați etapele de la construirea unui cerc, după care continuați 

astfel:
b. Fixați țărușul 1 într-un punct de pe cerc, întindeți sfoara și cu țăru-

șul 2 marcați punctul de intersecție cu cercul.
c. Fixați țărușul 2, întindeți sfoara și cu țărușul 1 marcați alt punct de 

intersecție cu cercul.
d. Repetați operația până când ajungeți în punctul de unde ați plecat. 
e. Uniți succesiv punctele marcate și veți obține un rond hexagonal.

Linii curbe într-o grădină

Șablon

Rond circular

Ronduri hexagonale

Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Elemente de desen geometric aplicate în 
peisagistică și aranjamente florale
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Construirea rândurilor paralele pe o suprafață de teren

Etape de execuție:
a. Legați doi țăruși între ei cu o sfoară, astfel încât lungimea acesteia 

să fie egală cu lungimea rândului pe care dorim să îl marcăm.
b. Fixați un țăruș într-un capăt, întindeți sfoara și fixați cel de-al doi-

lea țăruș la capătul rândului.
c. Marcați primul rând cu var praf sau cu un șanț, apoi măsurați cu 

distanțierul distanța dintre primul și al doilea rând.
d. Scoateți primul țăruș și fixați-l la capătul rândului următor, scoateți 

al doilea țăruș, întindeți sfoara și marcați al doilea rând.

Repetați operațiile de câte ori este nevoie. Veți obține rânduri paralele.

Trasarea rândurilor

Și tu poți!

Realizați un proiect de amenajare pentru un spațiu exterior (parc, 
grădină, curtea casei) pe o planșă format A3, utilizând instrumente de 
geometrie, șabloane, creioane colorate.

Dicționar

Țăruș - par ascuțit utilizat pentru a susține sau 
fixa ceva de el.
Șablon - model după care se pot executa di-
ferite forme geometrice.
Distanțier - piesă care menține aceeași dis-
tanță între două părți.

l Peisagistica se ocupă cu proiectarea și amenajarea spațiilor exte-
rioare deschise: parcuri, grădini, zone de agrement, spații verzi, curți, 
piețe, acoperișuri verzi etc. 
l În designul unei grădini se folosesc elemente de desen geometric: 

drepte paralele, cerc, hexagon, pătrat, linii curbe etc.

De reținut!

Dreptele paralele sunt dreptele egal de-
părtate între ele, care nu au niciun punct 
comun. Se trasează cu rigla și echerul sau 
cu două echere. 

Dreptele perpendiculare sunt dreptele 
care formează în punctul lor de intersec-
ție un unghi drept (cu măsura de 90°). Se 
trasează folosind o riglă și un echer sau 
două echere.

Instrumente de desen geometric

Unghiurile se construiesc cu ajutorul 
echerelor care au un unghi de mărime 
cunoscută (30°, 45°, 60°, 90°).

Cercul se trasează cu ajutorul compasului.

Pătratul: se desenează un cerc în care se 
trasează două diametre perpendiculare 
care împart cercul în patru părți egale.  
Se unesc cele patru puncte de intersecție 
ale diametrelor cu cercul, obținându-se 
pătratul. Se trasează cu compasul și rigla.

Model de proiect de amenajare
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Promovarea este modul prin care se 
susține comercializarea unui produs, fă-
cându-l cunoscut cumpărătorilor.

Modalitățile prin care se pot promova 
produsele sunt: 
l afișarea în locuri publice a unor pos-

tere care prezintă calitățile unice ale pro-
dusului și locurile din care poate fi achi-
ziționat;
l distribuirea de fluturași informativi 

împreună cu produsul;
l realizarea de prezentări ale produselor la piețe și 

târguri, oferind informații directe despre produs;
l pagină de in-

ternet cu informații 
detaliate;
l publicații, re-

clame în reviste și 
ziare locale, cât și în 
broșurile turistice;
l degustări (în 

târguri, pe stradă, la 
piețe sau în magazi-

ne) ale produsului;
l oferte promoționale (de exemplu: „Cumpărați 

un produs și primiți gratuit alt produs” sau reduceri 
de preț).

Informațiile legate de produsul alimen-
tar trebuie să facă referire la calitate, gust, 
proveniență, metodele de producție (tradi-
ționale, moderne), ingrediente, preț etc.

Valorificarea producției vegetale poa-
te fi făcută prin consum propriu sau prin 
comercializare către populație sau către 
unități din domeniul procesării produselor 
agricole, în țară sau în afara țării (export).

Producătorii agricoli își pot valorifica 
produsele pe următoarele căi: vânzarea 

directă la domiciliul consumatorului; vânzarea direc-
tă în piețe, târguri și magazine; vânzarea către inter-
mediari.

Comercializarea produselor alimentare se face 
numai în locuri sau spații autorizate sanitar-veteri-
nar, cu respectarea regulilor de igienă și temperatură 
în zonele de depozitare și expunere.

Promovarea și valorificarea producției vegetale

Fluturaş informativ

NATURAL PROASPĂT
delicios

Supermarketurile își promovează produsele ali-
mentare prin intermediul catalogului de oferte. 
Studiați două astfel de cataloage de la două super-
marketuri diferite. Identificați produse alimentare 
similare și comparați ofertele.

Aplicație

Și tu poți!

Afiș de promovare a unui produs vegetal 
Alegeți un produs vegetal și realizați un afiș 

publi citar care promovează alimentația sănă-
toasă. Pentru conceperea acestuia veți avea în 
vedere:
l titlu sugestiv, scurt, concis și de impact;
l calitatea: simplitatea, acuratețea și actuali-

tatea informației;
l elemente grafice: linia, forma, culoarea, tex-

tul, dimensiunea elementelor;
l elemente de design: zona 

din afiș care să atragă atenția, 
contrastul, alinierea imagini-
lor folosite.

Alegeți un juriu care să pre-
mieze cel mai reprezentativ 
afiș de promovare.

Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Degustare de fructe
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Activități, ocupații, meserii   
în domeniul cultivării plantelor

„Munca pământului” este o ocupație foarte veche, care a evoluat de-a  
lungul secolelor pentru ca în prezent să îmbrace forme diverse, mo-
dernizându-se odată cu dezvoltarea tehnologiei. Activitățile specifice 
cultivării plantelor se desfășoară mai mult în aer liber, în condiții de 
vreme schimbătoare. În campaniile agricole, se lucrează din zori până 
în noapte.

Inginerul agronom se ocupă cu:
l planificarea tehnologiilor și a materialelor pentru plantarea, întreți-

nerea și recoltarea culturilor vegetale;
l administrarea sistemelor de irigare;
l coordonarea, instruirea și supravegherea personalului care desfă-

șoară diferite activități.

Lucrătorii calificați planifică, organizează și efectuează lucrări agri-
cole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi. 
Aceștia pot fi:
l pomicultori – efectuează lucrări agricole pentru creșterea pomilor, 

a arbuștilor fructiferi (afini, coacăze etc.) și pentru recoltarea fructelor; 
l viticultori – cultivă vița-de-vie; 
l legumicultori – cultivă legume;
l floricultori – cultivă flori, plante, ierburi și plante aromatice, arbuști 

și le oferă spre vânzare pe piețele interne sau externe.

Mecanicul pentru utilaje și tehnicianul mecanic sunt persoane cu 
experiență de lucru pe utilaje agricole și se ocupă cu repararea și între-
ținerea acestora.

Fermierul cultivă plante pentru hrană în propria fermă și pentru a 
vinde produsele pe piața de bunuri agricole.

Peisagistul transpune și execută în teren compozițiile decorative. 

Muncitorul de plantații și amenajare zonă verde efectuează lucrări 
pentru îngrijirea și întreținerea spațiilor verzi. 

Florarul decorator se ocupă cu recoltarea florilor, pregătirea florilor 
tăiate, realizarea  aranjamentelor florale și comercializarea acestora.

Inginer agronom

Pomicultor

Mecanic agricol

Îngrijitor spaţii verzi

Florar decorator
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Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Și tu poți!

Flori pentru mama!
Faceți-i mamei o surpriză oferindu-i un aranja-

ment floral realizat după arta japoneză IKEBANA. 
Aranjamentele ikebana înseamnă echilibru perfect 
între elementele ornamentului. 

Materiale necesare: trei flori, frunze și ramuri, 
o foarfecă, un vas înalt/vază/tăviță, un burete umed 
în care se pot fixa florile 

Etape de lucru:
a. Alegeți vaza: poate fi o vază înaltă sau una mică și încăpătoare, iar formele și culoarea trebuie să se ar-

monizeze cu aranjamentul.
b. Așezați cele trei flori în buretele umed: cea mai înaltă floare din vază reprezintă cerul, a doua floare re-

prezintă omul (are două treimi din lunginea celei dintâi flori); cea de-a treia floare reprezintă pământul (este 
cea mai mică dintre cele trei flori și este plasată în opoziție sau în fața florii celei mai înalte).

c. Completați aranjamentul cu verdeață, ramuri, frunze sau diferite flori mai mici. Aranjamentul trebuie să 
conțină un număr impar de elemente, să fie asimetric și triunghiular, dar și foarte aerisit. 

Ați creat cel mai frumos aranjament floral!

Exemple de aranjamente florale:

l România se află pe primul loc în Uniunea 
Europeană în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă în agricultură.

l IRSTEA, Institutul de cercetare din dome-
niul agricol din Franța, a proiectat un robot 
pentru înlăturarea buruienilor din câmpuri-
le cu legume.

l Ikebana este tehnica artistică japoneză de 
aranjare a florilor și a altor părți ale plantelor, 
în vase, după anumite principii.

Știați că?

Materiale pentru un aranjament floral

l Activitățile specifice în cultivarea plantelor se desfășoară mai mult 
în aer liber, în condiții de vreme schimbătoare, din zori în noapte.
l Cele mai întâlnite ocupații sunt: inginer agronom, lucrători califi-

cați (pomicultori, viticultori, legumicultori, floricultori), fermieri, meca-
nici pentru utilaje și tehnicieni mecanici, peisagiști, florari.

De reținut!
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RAI (Răspunde – Aruncă – Interoghează)

Tema: Cultivarea plantelor

Formulați și adresați reciproc întrebări legate de tema stabilită, într-un joc antrenant cu o minge ușoară.  
Etape de lucru:
1. Mingea se află la Elev 1, desemnat să  înceapă activitatea.
2. Acesta formulează o întrebare și aruncă mingea către Elev 2, care trebuie să răspundă.
3. În cazul unui răspuns corect, Elev 2 va arunca mingea către Elev 3, adresându-i o nouă întrebare.
4. În cazul unui răspuns greșit, Elev 2 iese din joc, iar Elev 1 trebuie să dea răspunsul corect. În caz contrar, 

părăsește jocul. 
Profesorul desemnează alt elev care să arunce mingea, ori de câte ori este nevoie. În joc vor rămâne numai 

elevii care demonstrează că au cunoștințe solide în legătură cu tema anunțată. La final, profesorul clarifică 
eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.

RECAPITULARE

Aduceți aranjamentele cu plante la școală și 
creați „minigrădina” clasei. Afișați posterele 
la loc vizibil. Prezentați colegilor lucrarea 
voastră și câte două aspecte esențiale legate 
de planta aleasă.

Observați!
Plantele dau interiorului un aspect plăcut 
şi primitor.

Completați chestionarul de autoevaluare:

1.  Cred că activitatea mea poate fi apreciată 
ca fiind ................... 

2.  Prin parcurgerea cu atenție a cerințe-
lor și rezolvarea sarcinilor am învățat: 
...................

3. Cele învățate îmi sunt utile la ...................

4.  Ceea ce mi-a plăcut la această activitate:  
...................

5.  În realizarea sarcinilor am întâmpinat ur-
mătoarele dificultăți ...................

6.  Cred că aș putea să-mi îmbunătățesc mo-
dul de lucru dacă ................... Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE

PROIECTUL VOSTRU:

O grădină în miniatură
EVALUARE

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

1 Estetica produsului final 20

2 Realizarea albumului foto 20

3 Realizarea posterului 20

4 Prezentarea informațiilor des-
pre plantă 20

5 Diversitatea surselor de docu-
mentare 5

6 Corectitudinea informațiilor 5

7 Respectarea termenelor calen-
daristice 5

8 Originalitate 5

TOTAL 100

Minigrădină în vas de sticlă
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Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I  (25 de puncte) 

A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect la enunțurile de 
mai jos. (5 x 2 puncte = 10 puncte) 
1. Lumina este necesară plantelor verzi, având rol principal în:

a. plantare;  b. udare; c. fotosinteză;         d. distribuire.
2. Stratul mai gros sau mai subțire de sol obținut în urma operației de arat se 
numește:

a. brazdă;  b. solă;  c. parcelă;    d. strat. 
3. Suportul în care majoritatea plantelor își dezvoltă rădăcinile este:

a. buretele;  b. solul; c. ghiveciul;    d. vaza.
4. Coordonează personalul care lucrează în cultivarea plantelor:

a. fermierul;     b. peisagistul;      c. mecanicul agricol;     d. inginerul agronom.
5. Valorificarea producției vegetale poate fi făcută prin:

a. tăiere; b. eliminare; c. comercializare; d. recoltare.

B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și notați în dreptul fiecăreia litera 
A dacă afirmația este considerată adevărată și litera F dacă afirmația este 
considerată falsă. (5 x 3 puncte = 15 puncte)
1. Substanțele nutritive pătrund în corpul plantei odată cu apa.
2. Fertilitatea este proprietatea solului de a asigura producerea de buruieni.
3. Este interzisă folosirea focului deschis în zona unde se lucrează.
4. Distribuirea de fluturași informativi este o metodă de comercializare. 
5.  Semănatul reprezintă lucrarea prin care semințele sunt introduse în sol  

pentru a încolți.

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte) 

Citiți cu atenție și răspundeți pe scurt.  (4 x 5 puncte = 20 de puncte) 
1. Explicați noțiunea de sol fertil.
2. Precizați avantajele aplicării rotației culturilor.
3.  Argumentați efectele nerespectării normelor de sănătate și securitate în mun-

că în cultivarea plantelor.
4. Exemplificați tipurile de linii folosite în peisagistică.

SUBIECTUL al III-lea (45 de puncte) 

Realizați un eseu cu tema Aventura unui bob de grâu având în vedere 
traseul urmat de acesta (imaginile alăturate), după următorul plan de idei: 

1. factorii de mediu care influențează cultivarea grâului;  (10 puncte)
2. procesul tehnologic de cultivare a grâului;  (20 de puncte)
3.  norme de sănătate și securitate în muncă care trebuie  

respectate în tehnologia de cultivare a grâului.  (15 puncte)

EVALUARE SUMATIVĂ
Unitatea 2: Cultivarea plantelor

Boabe de grâu

Semănătoare

Grâu încolţit

Lan de grâu verde

Combină de recoltat

Fabricare produse 
din făină de grâu

Transport produse 
panificaţie

Produse panificaţie

Făină de grâu

Lan de grâu copt
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Portofoliu

Animalele de 
companie nu 
sunt jucării! Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fişe 
tehnologice date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ 
ustensile/ dispozitive/ aparate adecvate

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate 
şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
condiţiilor reale de muncă

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme

  Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate

3
CREȘTEREA ANIMALELOR

1. Portofoliu – Animalele de companie nu sunt jucării!

2. Factori de mediu care influențează creșterea animalelor

3. Elemente de tehnologia creșterii animalelor

4. Norme de igienă în creșterea animalelor

5. Promovarea și valorificarea producției animaliere

6. Activități, ocupații, meserii în domeniul creșterii animalelor

7. Recapitulare

8. Evaluare sumativă
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Animalele de companie rămân una dintre marile bucurii ale vieții, iar 
legătura dintre ele și copii este una aparte. Însă un animal de companie 
înseamnă responsabilitate, un angajament pe termen lung, care nu are 
doar părți bune, ci și unele mai puțin plăcute. 

Dragi copii, un prieten necuvântător face parte din familie 
și merită să fie tratat ca atare. Spre deosebire de o jucărie, ani-
malul are nevoie de hrană, iubire, vizite la medicul veterinar 
și atenție la schimbările din comportamentul său.

Planul tematicii:
1.  Prezentarea animalului de companie (rasă, proveniență, istoric, parti-

cularități)
2.  Îngrijirea animalului de companie
3.  Norme de igienă în creșterea animalului de companie
4. Rolul animalelor de companie în viața copiilor
5. Obligațiile posesorilor de animale de companie
6.  Opinii personale despre relația cu animalul de companie

Timp de lucru: 4 săptămâni 

Elemente de structură  
obligatorii:
l fișe de documentare;
l referate, eseuri;
l prospecte, pliante;
l  album de fotografii, colaje  

cu imagini, desene sugestive; 
l afișe.

Unitatea 3: Creșterea animalelor

Portofoliu

Animalele de companie nu sunt jucării!

Nr. crt. Sarcini de lucru

1 Fișă de informare: „Vă prezint prietenul meu necuvântător!”

2 Descrierea lucrărilor de îngrijire și a condițiilor specifice pentru animalul de companie:  
Fișă de documentare independentă: „Prietenul meu – mereu sănătos și fericit!”

3 Prospecte, pliante (alimente, produse de igienă etc.)

4 Rolul animalelor de companie în viața copiilor
Eseu: „Copiii și animalele de companie”

5 Obligațiile posesorilor de animale  
Fișă de documentare independentă: „Viața alături de un animal de companie”

6 Opinii personale despre relația cu animalul de companie  
Referat: „De la prima întâlnire la o relație specială!”

7 Album foto/colaje/desene specifice

8 Afiș cu tema „Adoptă un animal!”

Puteți adăuga la portofoliu materialele pe care le considerați necesare, care vă reprezintă, 
care subliniază atitudinea și interesul față de tema dată.

Animale de companie

Prieten necuvântător
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Factori de mediu care influențează creșterea animalelor

Creșterea animalelor este o activitate desfășurată din cele mai vechi 
timpuri și se realizează cu scopul de a obține diferite produse de origine 
alimentară sau nealimentară.

În prezent, creșterea animalelor, numită și zootehnie, este o ramură 
importantă a agriculturii.

Produsele obținute de la animalele domestice se clasifică astfel:
l produse principale – alimentare (carne, lapte, ouă, miere de albine) 

și nealimentare (lâna, blana, părul, pielea etc.);
l produse secundare – gunoiul de grajd – cel mai bun îngrășământ 

natural.

Creșterea și dezvoltarea animalelor domestice sunt influențate de o se-
rie de factori. Unii factorii pot fi controlați de către om (hrănirea, adăparea, 
îngrijirea corporală și mișcarea), iar alții depind de mediu.

Factorii de mediu sunt legați de mediul în care trăiesc animalele. 
Aceștia sunt: lumina, temperatura, aerul, umiditatea, starea vremii și 
presiunea atmosferică. Omul poate interveni asupra unora dintre aceș-
tia, în beneficiul animalelor.

Lumina solară are influență asupra activității animalelor. Cele mai 
benefice perioade ale zilei sunt dimineața și seara în timpul verii, deoa-
rece se evită deshidratarea și insolațiile.

Temperatura poate avea influență negativă sau pozitivă asupra ani-
malelor. Dacă animalele ies din zona de confort, se pot îmbolnăvi. 

Protejarea animalelor se face prin adăpostirea în spații special ame-
najate (grajd, șopron, poiată etc.), construite diferit, în funcție de specie. 

Aerul curat și oxigenat este benefic pentru animale. Curenții de aer 
pot duce la probleme de sănătate.

Umiditatea aerului trebuie să fie în intervalul 65-75%. Abaterea de la 
aceste limite, asociată cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, duce 
la afecțiuni respiratorii.

Starea vremii este, de asemenea, importantă. În zilele senine, ani-
malele se simt mult mai bine decât în cele geroase sau caniculare. 

Presiunea atmosferică este forța exercitată de aer asupra pămân-
tului și implicit asupra vietăților care trăiesc pe Terra. În cazurile de in-
stabilitate atmosferică, starea de bine a animalelor are de suferit și este 
bine să fie adăpostite.

Lumina

Instabilitate atmosferică

Factori de mediu neprielnici  
pentru animale

Umiditatea atmosferică
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Realizați propria rubrică  
„Știați că…” în care să scrieți 
curiozități din lumea animale-
lor domestice.

Aplicație

Și tu poți!

l Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care se ocupă cu 
creșterea animalelor.
l Factorii de mediu care influențează creșterea animalelor sunt: lu-

mina, temperatura, aerul, umiditatea, starea vremii și presiunea atmo-
sferică. Omul poate interveni asupra unora dintre aceștia în beneficiul 
animalelor.

De reținut!

Unitatea 3: Creșterea animalelor

Dicționar

Poiată - coteț pentru păsările de curte.

Dioramă - reprezentare spațială a unui eco-
sistem, tablou alcătuit din mai multe planuri 
reprezentând, în acest caz, un colț din natură.

l Peștii care trăiesc în zona arctică au în sânge 
o proteină antiîngheț care împiedică formarea 
cristalelor de gheață.

l Urechile elefantului acționează ca niște ven-
tilatoare care răcesc corpul atunci când este 
foarte cald.

Știați că?

Realizați o dioramă pentru un acvariu cu pești.

Materiale necesare: o cutie din carton fără capac, o folie de plastic transparentă, carton colorat, patru coli 
de hârtie (3 albastre, 1 gri), ață, pietricele, adeziv, foarfecă, riglă

Etape de lucru:
a. Desenați forme de pești și alge pe cartonul colorat și decupați-le.
b. Tăiați bucăți de ață de diferite lungimi și lipiți-le de înotătoarea  

peștilor. 
c. Măsurați laturile cutiei și decupați hârtia albastră ținând cont de  

dimensiunea fiecărei laturi și lipiți-o în interior pe trei laturi. Procedați 
identic cu hârtia gri, care va deveni partea de jos a dioramei. 

d. Lipiți pe partea de jos a dioramei pietricelele și formele de alge.
e. Lipiți de partea de sus a dioramei ca-

petele de ață libere.
f. Decupați folia transparentă din plastic 

la dimensiunile părții din față a dioramei și 
lipiți-o.

Diorama voastră este gata! Mai puteți  
realiza și altă dioramă, care să reprezinte  
animale domestice de la o fermă.

Prietenie între animale domestice

Dioramă
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Istoria civilizației este asociată în mod direct cu creșterea animalelor domestice. Cu sute de mii de ani în 
urmă specii de mamifere și păsări au fost domesticite.

Specia cuprinde animale care au trăsături și însușiri comune.
Principalele specii de animale domestice crescute la noi în țară sunt: taurinele, ovinele, caprinele, porcine-

le și cabalinele. Se mai cresc păsări (găini, rațe, gâște, curci), pești, albine.
Rasele sunt grupuri de animale cu caractere comune, care se diferențiază în cadrul aceleiași specii (de exem-

plu, rase de ovine: Țigaia, Țurcană, Merinos, Friza etc.).
Tehnologiile de creștere a animalelor domestice presupun diverse activități necesare creșterii și îngrijirii 

animalelor, pentru a obține o producție cât mai mare. Fiecare specie are particularități legate de creștere și 
îngrijire.

Creșterea animalelor se face în regim industrial, în ferme mici sau în gospodării individuale.

Taurinele (bovinele) se cresc pentru lapte și carne.

Hrănire: vara pe pajiști, iarna cu fân, furaje concentrate etc. 
Îngrijire: țesălare, înlocuirea zilnică a așternutului (paie), 

muls (manual sau mecanic), adăpare
Adăpostire: în grajduri, șoproane, padocuri (spații îngrădite)

Ovinele sunt crescute pentru: lapte, carne, 
lână și blană.

Hrănire: vara la pășune, iarna cu fân, paie, 
furaje concentrate etc. 

Îngrijire: tunderea lânii, muls (manual sau 
mecanic), adăpare

Adăpostire: în saivane compartimentate

Taurine

Ovine Tunderea oilor

Caprinele se cresc în special pentru lapte, dar există și rase mixte, 
pentru carne și lapte. 

Hrănirea și îngrijirea sunt asemănătoare cu cele ale oilor. 
Adăpostire: țarcuri, padocuri etc.

Caprine

Elemente de tehnologia creșterii animalelor
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Unitatea 3: Creșterea animalelor

Creșterea albinelor (apicultura) este o ocupa-
ție străveche. Principalul produs este mierea.

Hrănire: primăvara și vara cu nectarul și pole-
nul florilor, iarna cu miere  

Îngrijire: verificarea stării de sănătate, trata-
rea etc.

Porcinele (suinele) se cresc pentru carne și grăsime. 

Hrănire: cu cereale, boabe proteice, rădăcinoase etc. 
Îngrijire: curățarea adăposturilor și tratarea bolilor, adăpare (cu apă 

proaspătă)
Adăpostire: în cotețe, padocuri, hale cu despărțituri individuale (boxe)

Creșterea peștilor (piscicultura) se face în fer-
me piscicole, în spații închise sau deschise. 

Hrănire: cu amestecuri de cereale și nutrețuri 
combinate

Îngrijire: monitorizarea calității apei, a valorii 
oxigenului și temperaturii apei

Peşti de cultură Iaz cu peşte

Albine

Cabalinele se cresc pentru activități agricole și 
echitație.

Hrănire: vara cu iarbă, pe pajiști, iarna cu fân, 
orz, ovăz etc.

Îngrijire: țesălarea zilnică, îngrijirea copitelor și 
potcovitul, adăparea, plimbarea zilnică

Adăpostire: în grajduri cu boxe individuale
Cabaline Potcovire

Apicultor care controlează stupii

Păsările crescute în țara noastră sunt: găinile 
(pentru ouă și carne), gâștele, rațele și curcile 
(în special pentru carne).

Hrănire: cu grăunțe și nutrețuri concentrate
Adăpostire: în cotețe cu padoc în gospodării, 

în sistem industrial în hale (la sol sau boxe)
Păsări domestice Găini crescute în boxe

Porcine
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Într-o fermă pentru creșterea taurinelor se cresc vaci și tauri. La fer-
mă sunt 30 de vaci: opt vaci de 350 de kg, șapte vaci de 520 kg, iar restul 
de 720 kg și 2 tauri – unul de 700 kg și celălalt de 900 kg. 

Să se calculeze necesarul de hrană pentru tot efectivul, ținând cont 
de faptul că pentru fiecare kilogram de masă corporală se administrează  
următoarele cantități de nutrețuri combinate: 2 kg la vaci și 4 kg la tauri.

Aplicație

Și tu poți!

l Animalele (taurine, ovine, caprine, porcine, cabaline) și păsările 
domestice se cresc în gospodării, ferme mici sau în sistem industrial; 
se hrănesc și se îngrijesc diferit, în funcție de specie și rasă.
l Oamenii cresc și animale de companie: câini, pisici, păsări, pești 

exotici etc.

De reținut! Dicționar

Nutreț - hrană de origine vegetală, pentru 
animale.

Furaje concentrate - nutrețuri complexe obți-
nute pe cale industrială.

Țesălare - curățarea, perierea animalelor cu 
țesala (perie specială, din metal).

l Creșterea taurinelor este poluantă pentru 
mediu, deoarece prin rumegare și digerare va-
cile produc o cantitate mare de gaze pe care le 
eliberează în atmosferă.

Știați că?

Realizați o jucărie pentru pisică, urmărind modelul din figură.

Materiale necesare: minge de ping-pong, sfoară, pene, adeziv, 
pensulă

Etape de lucru:
a. Aplicați adeziv pe minge cu ajutorul pensulei.
b. Lipiți sfoara și penele pe minge.

Puteți face și alte jucării pentru pisica voastră!

Animale de companie
De-a lungul timpului, unele specii de animale și-au găsit locul în casele 

oamenilor, drept animale de companie: câini, pisici, păsări, pești exotici etc. 
Câinii sunt de diferite rase și talii. Se hrănesc cu alimente bogate în 

proteine (carne, conserve speciale, granule uscate etc.). Apa trebuie să fie 
la discreție. Îngrijirea constă în periere, deparazitare periodică etc. 

Pisicile sunt de diferite rase. Se hrănesc cu carne, granule us-
cate, conserve. Îngrijirea constă în schimbarea nisipului de la 
litiere, toaletare etc. 

Păsările (peruși, canari etc.) se hrănesc cu semințe și fructe. 
Îngrijirea constă în schimbarea zilnică a apei, curățarea coliviei 
și aerisirea periodică a camerei unde sunt ținute. 

Peștii exotici se cresc în acvarii (cu filtru și pompă de oxigen) de diferite forme și mărimi, în funcție de 
numărul și dimensiunea peștilor.

Animale de companie

Jucării pentru pisică
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Sănătatea animalelor și starea lor de bine sunt în strânsă legătură cu 
productivitatea și sunt prioritare pentru dezvoltarea zootehniei și obți-
nerea unor produse de calitate.

Pentru eliminarea riscurilor posibile de contaminare, îmbolnăvire, 
accidentare a persoanelor și animalelor este necesară respectarea nor-
melor de igienă personală, a animalului, a locului de muncă, a instalați-
ilor și uneltelor folosite. Printre aceste norme se numără:
l Personalul va purta echipament de protecție la locul de muncă.
l Adăparea animalelor se face de la surse sigure. 
l Foarte importantă este existența sistemelor de canalizare și venti-

lație.
l Se recomandă aerisirea periodică a adăposturilor pentru eliminarea 

aerului poluat.
l Periodic se vor executa operații de dezinfecție și dezinsecție numai 

de personal instruit și dotat cu echipament de protecție.
l Adăposturile trebuie curățate periodic și așternutul schimbat cu re-

gularitate.
l Mulsul animalelor trebuie făcut în condiții de maximă igienă. Mul-

sul mecanic se face doar de personal instruit, deoarece echipamentul 
poate răni atât animalul, cât și oamenii, dacă este mânuit necorespun-
zător.
l Animalele se tratează cu blândețe. Comportamentul brutal, țipetele 

și lovirea acestora fac animalul să devină un pericol pentru îngrijitor și 
sunt interzise prin lege.
l Apicultorii trebuie să poarte echipament de protecție deschis la cu-

loare, să aibă mâinile curate și să nu prezinte mirosuri (de alcool și tran-
spirație) care pot deranja albinele. 
l Spațiile locului de preparare a hranei trebuie să fie curate, deșeurile 

trebuie evacuate periodic. 
l Toate utilajele pentru prepararea hranei trebuie să fie în stare bună 

de funcționare.
l Spălarea și dezinfectarea mâinilor este obligatorie înainte, în tim-

pul și la finalul muncii, deoarece există boli care se transmit între anima-
le, de la animale la om și invers.
l Periodic animalele vor fi controlate din punct de vedere sanitar-ve-

terinar.

Lucrător cu echipament de protecţie

Aplicarea de dezinfectant 
într-o fermă de vaci

Muls mecanic

Animalele sunt îngrijite cu blândeţe

Unitatea 3: Creșterea animalelor

Norme de igienă în creșterea animalelor



49

l Personalul care lucrează cu animale va fi, de asemenea, supus con-
troalelor medicale periodice.
l Apele reziduale se colectează separat pentru a nu contamina fura-

jele și sursele de apă.

Consumatorii solicită crescătorilor de animale produse de calitate, 
dar și standarde ridicate de igienă.

Higieea, zeiţa greacă a sănătăţii şi 
curăţeniei

Metoda Starbursting (Explozia stelară)

Materiale necesare: foi de flipchart, carioci, desene cu animale și 
păsări domestice

1. Formați grupe de câte cinci elevi și propuneți un lider la fiecare grupă.
2. Fiecare grupă va primi o foaie de flipchart și cinci carioci.
3. Desenați pe foile de flipchart o stea cu cinci colțuri, în mijlocul că-

reia lipiți desenul unui animal sau al unei păsări domestice, după exem-
plul din imagine.

4. Scrieți, în fiecare colț al stelei, întrebările: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, 
Când?

5. Formulați întrebări, referindu-vă la importanța aplicării nor-
melor de igienă în creșterea animalelor.

Exemplu:
 Ce norme de igienă trebuie respectate la creșterea porcinelor? 

 De ce trebuie respectate aceste norme?
6. Scrieți răspunsurile pe foile de flipchart, în cele cinci colțuri.
7. Expuneți foile de flipchart pe tablă. 
8. Fiecare lider prezintă răspunsurile în fața clasei.
9. Încercuiți răspunsurile care apar și pe alte foi de flipchart. 

10. Selectați normele de igienă general valabile în creșterea animale-
lor și păsărilor domestice.

Aplicație

Dicționar

Dezinfecție – distrugerea microbilor si a micro- 
organismelor.

Dezinsecție – distrugerea insectelor parazite 
transmițătoare de boli.

Ape reziduale – ape uzate.

l Cuvântul „igienă” provine de la zeița greacă 
Higieea (Higia/Hygeea) a sănătății, curățeniei. 

l Propolisul este folosit de albine pentru a 
căptuși stupul împotriva infiltrațiilor.

Știați că?

l Sănătatea animalelor depinde de aplicarea corectă a normelor de 
igienă în creșterea animalelor.
l Purtarea echipamentului de protecție adecvat, igiena personală, a 

locului de muncă, a animalelor sunt obligatorii pentru asigurarea calită-
ții produselor, a sănătății animalelor și a personalului.

De reținut!

CE

CÂND CINE

DE CE UNDE

Profesorul va evidenția cele mai interesante întrebări și va aprecia munca în echipă.
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Promovarea produselor alimentare de origine animală ajută produ-
cătorii să-și vândă produsele pe piață și în magazine și să creeze locuri 
de muncă. De asemenea, informează consumatorii și aceștia au acces 
permanent la produse proaspete și de calitate.

Promovarea produselor animaliere se face prin:

l publicitate în mass-media (radio, TV, ziare, reviste, internet, publi-
citate stradală etc.);

l degustări de produse;

l oferte promoționale (cumperi două produse la prețul unuia singur, 
tombole cu premii etc.).

Valorificarea produselor animaliere destinate alimentației se face: 

l direct la cumpărători prin intermediul propriilor magazine sau ma-
gazinelor virtuale; 

l standuri proprii în anumite magazine;

l piețe agroalimentare în aer liber sau în interiorul unei clădiri; 

l magazine în care se găsesc și alte produse alimentare;

l târguri de produse tradiționale;

l direct către restaurante și firme de catering.

În ultimii ani se promovează ideea ca și marile magazine să se apro-
vizioneze de la producătorii locali, atât pentru susținerea sectorului agri-
col local, cât și pentru prospețimea produselor.

Degustare de produse

Stand de prezentare a cărnii şi 
produselor din carne şi lapte

Valorificarea produselor animaliere 
într-o piaţă agroalimentară acoperită

1. Cunoscând că o oaie din rasa Friza are 8 luni de 
lactație pe an și că producția medie este de un litru de 
lapte pe zi, să se calculeze:

a) Cantitatea de lapte pe care o produce într-un an 
o fermă cu 40 de oi. (Observație: se consideră că oile 
intră în perioada de lactație în luna martie.)

b) Suma de bani care se obține prin vânzarea lap-
telui, știind că prețul unui litru este de 5 lei.

2. Imaginați-vă că aveți o fermă de oi pentru lapte. 
Deși sunteți începători în afacere, vreți să faceți cu-
noscută calitatea produselor voastre.

a) Ce sortimente de produse lactate ați putea obține? 
b) Propuneți modalități de promovare și valorifica-

re a produselor în comunitatea locală.
c) Realizați o reclamă pentru unul dintre produse-

le lactate, pentru a-l promova pe piață.

Aplicații

Unitatea 3: Creșterea animalelor

Promovarea și valorificarea producției animaliere
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Persoanele care lucrează în domeniul creșterii animalelor domestice 
își desfășoară activitatea mai mult în aer liber, în adăposturi și mai puțin 
în birouri. Trebuie să iubească animalele, lucrul în natură și să fie socia-
bile, pentru că deseori este necesar să lucreze în echipă.

Inginerul zootehnist coordonează activitatea într-o fermă de ani-
male, alege tipurile de animale din diverse rase, urmărește cantitatea și 
calitatea producției etc. 

Lucrătorii în zootehnie (zootehniști) sunt implicați direct în crește-
rea animalelor: hrănesc și îngrijesc animalele, igienizează boxele, con-
trolează factorii externi care depind de intervenția omului (temperatura, 
lumina artificială, umiditatea din adăposturi etc.).

Tehnicienii veterinari recoltează probe pentru analize de laborator, 
administrează medicamente dacă este cazul, controlează sanitar-vete-
rinar alimentele, calculează rațiile de hrană, ajută medicul veterinar 
în campaniile de vaccinare etc. Lucrează în ferme de animale, ferme 
piscicole, farmacii veterinare etc.

Medicii veterinari supraveghează starea de sănătate a animalelor, 
consultă animalele, prescriu medicamente dacă este cazul, coordonează 
campaniile de vaccinare.

Mecanicii se ocupă de buna funcționare a instalațiilor și utilajelor 
utilizate în hrănirea, creșterea și îngrijirea animalelor. 

Apicultorii au grijă de albine, controlează stupii, înlocuiesc mătci-
le bătrâne și ramele cu defecte, colectează mierea de albine și celelalte 
produse apicole, administrează medicamente albinelor bolnave, iar în 
cazul în care albinele nu au suficientă miere pentru iarnă introduc în 
stup sirop de zahăr.

Zootehnist

Medic veterinar ajutat de 
tehnician veterinar

Activități, ocupații, meserii  
în domeniul creșterii animalelor

l Transhumanța este un vechi obicei care pre-
supune deplasarea sezonieră a păstorilor cu 
turmele, vara la pășunile de la munte și toam-
na la pășunile de la șes.

l Anual, în diferite locuri din Europa au loc 
concursuri de tuns oi.

Știați că?

l Inginerii și lucrătorii din zootehnie, tehnicienii și medicii veterinari, mecanicii sunt direct responsabili de 
sănătatea animalelor, de producție și de protejarea mediului. 
l Persoanele care lucrează în domeniul creșterii animalelor domestice își desfășoară activitatea mai mult 

în aer liber și trebuie să iubească animalele. 

De reținut!
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1. Lucrați în perechi și dezvoltați ideile de mai jos, folosind diverse 
surse de documentare. Notați aspectele principale pe afișe de formă 
hexagonală, identice ca mărime. 
l Albinele – cele mai importante ființe de pe Pământ
l Stupăritul – ocupație străveche
l Calitățile unui apicultor
l Stupina – locul de muncă al apiculto-

rului
l Echipamentul de protecție, norme de 

securitate a muncii în stupină
l Îngrijirea stupilor și a ramelor
l Construirea de noi stupi
l Recoltarea mierii
l Pregătirea albinelor 

pentru iernare
l Controlul roirilor
l Combaterea insectelor dăunătoare și 

a bolilor
l Imagini, desene diverse

Puteți aborda și alte teme legate de activitatea unui apicultor. Așezați 
afișele astfel încât să obțineți forma fagurilor. Ați realizat un tablou al 
muncii pline de satisfacție a apicultorului!

Aplicații

Unitatea 3: Creșterea animalelor

Portret de apicultor

Apicultor care controlează stupii

Stupina în livada înflorită

Prinderea (capturarea) roiului de albine

2. Realizați o diagramă Venn după 
modelul din figură, pentru a surprinde 
asemănări și deosebiri între specificul 
activităților desfășurate de zootehniști și 
apicultori.

3. Un apicultor are 98 de stupi. După 
ce lasă o cantitate de miere în stup pentru 
hrana albinelor, apicultorul recoltează în 
medie 70 kg de miere pe an, de la fiecare 
stup, astfel: 22 kg miere de salcâm, 21 kg 
miere de tei și restul, miere polifloră. 

Să se calculeze cantitatea de miere 
din fiecare fel, pe care apicultorul o ex-
trage într-un an, din întreaga stupină.Diagramă Venn

Zootehnist

Lucrează 
în ferma de 

animale

Lucrează în 
stupină

Iubește 
munca în 
aer liber

Apicultor
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Metoda cubului
Materiale necesare: cuburi din carton cu fețele colorate diferit, având înscrise șase sarcini: Descrie, Com-

pară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează; foi de flipchart; cartonașe cu numele speciilor de ani-
male domestice: taurine, ovine, porcine, cabaline, caprine etc.; foi colorate corespunzător fețelor cuburilor.

1. Împărțiți clasa în grupe de câte șase elevi. Fie-
care grupă va primi o foaie de flipchart, șase foi co-
lorate și un cartonaș cu numele unui animal (prin 
tragere la sorți). 

2. Fiecare elev va arunca cubul și va nota pe foaia 
colorată sarcina de pe fața cubului.

3. Rezolvați sarcina raportându-vă la cartonașul 
grupei voastre. 

4. La final, lipiți foile colorate pe foile de flipchart.
5. Prindeți foile de flipchart pe tablă și formulați 

concluziile.
Profesorul coordonează activitatea și apreciază activitatea elevilor.

RECAPITULARE

Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE

PORTOFOLIU:

Animalele de companie nu sunt jucării!
EVALUARE

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

1 Fișă de informare: „Vă prezint prietenul meu necuvântător!” 10

2 Descrierea lucrărilor de îngrijire și a condițiilor specifice pentru animalul de companie
Fișă de documentare independentă: „Prietenul meu – mereu sănătos și fericit!” 10

3 Prospecte, pliante (alimente, produse de igienă etc.) 10

4 Rolul animalelor de companie în viața copiilor
Eseu: „Copiii și animalele de companie” 10

5 Obligațiile posesorilor de animale 
Fișă de documentare independentă: „Viața alături de un animal de companie” 10

6 Opinii personale despre relația cu animalul de companie
Referat: „De la prima întâlnire, la o relație specială!” 10

7 Album foto/colaje/desene specifice 10

8 Afiș cu tema „Adoptă un animal!” 20

9 Originalitate, corectitudinea exprimării, folosirea vocabularului specific 10

TOTAL 100

DESCRIE Particularități ale speciei de animale
ANALIZEAZĂ Tehnologia de creștere a animalelor
ASOCIAZĂ Activități, ocupații, meserii din domeniul creșterii animalelor
COMPARĂ Produsele alimentare obținute de la animale
ARGUMENTEAZĂ Normele de igienă în creșterea animalelor 
APLICĂ Promovarea și valorificarea produselor animaliere

DESCRIE COMPARĂ

ANALIZ
EAZĂ

ARGUM
ENTEAZĂASOCIAZĂ

APLICĂ
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Unitatea 3: Creșterea animalelor

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I  (15 puncte)
 
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect la enunțurile de mai jos.

(5 x 3 puncte = 15 puncte) 

1. Factorii de mediu în creșterea animalelor sunt 
legați de:

a. mediul natural;
b. ereditatea individuală;
c. starea de sănătate;
d. mediul natural și artificial. 

2. Promovarea produselor animaliere se face prin:
a. restaurante;
b. firme de catering;
c. publicitate în mass-media;
d. comercializare.

3. Produsele obținute de la animalele domestice se 
clasifică în:

a. alimentare și nealimentare;
b. alimentare proaspete și alimentare prelucrate; 
c. carne, lapte, ouă, miere;
d. lână, pene, piele etc.

4. Principalele specii de animale domestice crescute 
la noi în țară sunt:

a. animale de companie;
b.  taurinele, ovinele, caprinele, porcinele și cabali-

nele; 
c.  taurinele, câinii, ovinele, caprinele și cabalinele;
d. taurinele, porcinele, păsările și pisicile.

5. Operațiile de dezinfecție și dezinsecție se fac de:
a.  personal instruit și dotat cu echipament de pro-

tecție;
b. oricine din personalul firmei;
c. tehnicianul veterinar;
d. medicul veterinar.

SUBIECTUL al II-lea (5 x 3 puncte = 15 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (60 de puncte) 

Realizați un eseu cu tema Creșterea animalelor – activitate străveche, după următorul plan de idei: 
1. argumentarea titlului;   (10 puncte)
2. importanța economică și produse obținute;  (10 puncte)
3. lucrări generale de îngrijire a animalelor domestice;  (20 de puncte) 
4. norme de igienă în creșterea animalelor domestice.  (20 de puncte)

A B
1. Zootehniștii a. coordonează campaniile de vaccinare
2. Mecanicii b. hrănesc și îngrijesc animalele
3. Tehnicienii veterinari c. se ocupă de buna funcționare a instalațiilor și utilajelor 
4. Medicii veterinari d. colectează mierea de albine 
5. Apicultorii e. recoltează probe de laborator

f. coordonează activitatea într-o fermă de animale

Înscrieți în spațiul din 
stânga cifrelor corespun-
ză toare mese riilor din 
do me niul creșterii ani-
malelor din coloana A, 
litera din coloana B care 
corespunde sarcinii fie-
cărei meserii.

EVALUARE SUMATIVĂ
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Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 

  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate 
şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
condiţiilor reale de muncă

  Selectarea produselor şi a tehnologiilor din perspectiva păstrării 
calităţii mediului şi a sănătăţii

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme

1. Calitatea produselor alimentare

2.  Elemente de desen geometric aplicate la realizarea ambalajelor 
produselor alimentare

3. Producția și etichetarea produselor ecologice

4.  Factori de mediu care influențează prelucrarea, transportul și 
depozitarea produselor alimentare

5. Promovarea și valorificarea produselor alimentare

6. Protecția consumatorului

7. Recapitulare

8. Evaluare sumativă

4
PRODUSE ALIMENTARE

Investigația

Geometria 
ambalajelor
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Calitatea produselor reprezintă totalitatea însușirilor și a caracteris-
ticilor care determină utilizarea lor în scopul pentru care au fost create. 
Calitatea produselor alimentare este influențată de diferiți factori, prin-
tre care: calitatea materiilor prime și a materialelor utilizate, procesul de 
prelucrare adoptat, utilajele folosite, ambalarea, condițiile de depozitare 
și transport etc. 

Calitatea produselor alimentare este determinată de: valoarea nutri-
tivă, valoarea energetică, valoarea estetică.

Valoarea nutritivă este dată de elementele nutritive pe care le conți-
ne un aliment: proteine, glucide (zaharuri/carbohidrați), lipide (grăsimi), 
vitamine, substanțe (săruri) minerale.

Valoarea energetică este determinată de prezența în aliment a elemen-
telor nutritive (lipide, glucide, proteine) care îi dau energie organismului.

Valoarea estetică a produselor alimentare se referă la:
a) estetica produsului – forma plăcută, coloritul atrăgător, ornamen-

tarea, modul de prezentare;
b) estetica ambalajului – forma, culoarea, grafica, materialele folosite 

pentru confecționare.

Produsele alimentare se pot comercializa neambalate sau ambalate.
Pentru a aprecia calitatea produselor neambalate, stabilim caracte-

risticile organoleptice ale acestora. 
Caracteristicile organoleptice sunt însușiri ale produselor alimenta-

re stabilite cu ajutorul simțurilor (văz, pipăit, miros, gust, auz).
Pentru un produs alimentar putem stabili:
l aspectul general, forma, culoarea, mărimea;
l consistența (moale, tare), duritatea (neted, aspru), temperatura 

(cald, rece);
l mirosul, aroma;
l gustul (dulce, acru, sărat, amar);
l sunetul (la rupere, la presare/lovire, la destuparea băuturilor carbo-

gazoase).
Pentru a aprecia calitatea produselor ambalate, trebuie să citim cu 

atenție informaţiile de pe eticheta produsului.
Eticheta este orice material scris, imprimat, ilustrat, care conține ele-

mentele de identificare și de informare asupra produsului; se găsește pe 
ambalajul produsului aflat la vânzare.

Produse alimentare de calitate

Aspectul unui aliment

Estetica unui ambalaj

Analizarea unei etichete

Unitatea 4: Produse alimentare

Calitatea produselor alimentare
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Etichetele produselor alimentare trebuie să cuprindă 
obligatoriu o serie de informații:

1. denumirea produsului – se referă la natura ali-
mentului și este însoțită de denumirea comercială  
(denumirea de marcă). Exemplu: Iaurt „Văcuţa veselă”;

2. numele și adresa fabricantului, a importatorului 
sau a distribuitorului, a celui care ambalează produsul;

3. țara de origine;
4. lista ingredientelor folosite, în or-

dinea descrescătoare a importanței lor 
cantitative (inclusiv informații privind 
alergenii);

5. cantitatea netă (Fig. a); 
6. condițiile speciale de depozitare și păstrare;
7. instrucțiuni de utilizare (chiar și rețete simple);
8. valoarea nutritivă (declarație nutrițională) și valoarea energetică (Fig. b);
9. termenul de valabilitate – „Expiră la data de ...”, „A se consuma până la data de ...”,  

„A se consuma, de preferință, înainte de ...”, la care se adaugă ziua, luna, anul (Fig. c).

10. codul de bare (Fig. d) este format din bare verticale, paralele, ne-
gre reprezentate pe un spațiu alb, sub care sunt scrise cifre care sunt 
citite cu ajutorul scannerelor.

Informațiile pot fi inscripționate/tipărite și direct pe ambalajul produsului. Mențiunile trebuie să fie clare, 
ușor de înțeles și vizibile pentru consumator.

După aprecierea și compararea diferitelor produse alimentare, urmează selecția și decizia de a cumpăra 
sau nu un produs și de a-l introduce în alimentație.

Informaţii nutriţionale

l Calitatea produselor alimentare este dată de valoarea nutritivă, va-
loarea energetică, valoarea estetică.
l Pentru a aprecia calitatea produselor neambalate, stabilim carac-

teristicile organoleptice ale acestora: aspectul general, forma, culoarea, 
mărimea, consistența, duritatea, temperatura, mirosul, gustul, sunetul.
l Pentru a aprecia calitatea produselor ambalate, trebuie să citim cu 

atenție informațiile de pe eticheta produsului.

De reținut!

Exemplu de calcul pentru valoarea 
energetică (Fig. b)

Cantitatea de energie eliberată de: 

l  grăsimi: 15 g x 9,3 kcal/g = 139,5 kcal

l  glucide: 61 g x 4,1 kcal/g = 250,1 kcal

l  proteine: 5,8 g x 4,1 kcal/g = 23,78 kcal

Valoarea energetică pentru 100 g de ali-
ment: 139,5 kcal + 250,1 kcal + 23,78 kcal = 
413,38 kcal

l Mențiunea „UHT” înseamnă tratat la tempe-
ratură ultra înaltă.

l Este interzisă recongelarea cărnii decongelate.

l Unii cercetători iau în seamă și al cincilea 
gust, „umami” (delicios, savuros), descoperit 
de chimistul japonez  Kikunae Ikeda.

Știați că?

a

c

b

d

Declarație nutrițională (valori medii) 100 g

Valoare energetică 1730 kJ/413 kcal

Grăsimi 15 g

- din care acizi grași saturați 1,2 g

Glucide 61 g

- din care zaharuri 31 g

Fibre 3,3 g

Proteine 5,8 g

Sare 0,320 g
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Și tu poți!

1. Cum determinăm calitatea mierii

Răsturnați un borcan de miere cu capacul bine închis. Observați cum bula de aer 
din interior se ridică. Dacă mișcarea este lentă, atunci mierea este de calitate.

2. Cum verificăm dacă oul este bun pentru consum

Puneți un ou într-un pahar înalt cu apă rece și observați:
a. Dacă oul stă pe fundul paharului, atunci este proaspăt.
b. Dacă se ridică și se înclină într-un oarecare unghi, atunci este des-

tul de vechi, dar comestibil.
c. Dacă oul plutește la suprafață, atunci nu este comestibil și trebuie 

aruncat!

3. Cum verificăm prospețimea cărnii

Fixați o bucățică de carne în dinții unei furculițe. Încălziți furculița cu 
carne la flacăra aragazului. În cazul în care carnea încinsă miroase urât, 
atunci este veche.

1. Joc de rol - Hai la piață!

Imaginează-ți că trebuie să cumperi produse neambalate de la piața agroalimentară: fructe, legume, carne, 
brânzeturi etc.

În echipă cu colegul de bancă, simulează un dialog între vânzător și cumpărător. În calitate de cumpărător, 
stabilește caracteristicile organoleptice care te vor ajuta să alegi produsul dorit. Descrie ordinea în care îți fo-
losești simțurile. Faceți schimb de roluri și analizați alt produs.

2. La supermarket există pe rafturi multe sortimente de biscuiți. Studiați eticheta de la două sortimente 
diferite. Identificați informațiile de pe etichetă și completați tabelul de mai jos:

Sortiment 1 Sortiment 2

Denumirea produsului

Țara de origine

Ingrediente principale

Valoarea nutritivă

Valoarea energetică

Termen de valabilitate 

 Comparați cele două produse. Pe care îl recomandați? Argumentați alegerea făcută.

Aplicații

Miere de albine

Determinarea prospeţimii oului

Determinarea prospeţimii cărnii

Sortimente de biscuiţi

Unitatea 4: Produse alimentare
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Ambalaje de diferite forme

Dicționar

Manipulare – manevrare, mânuire.

Elemente de desen geometric aplicate la 
realizarea ambalajelor produselor alimentare

Ambalajul este materialul care învelește un produs sau mai multe, 
pentru a-i menține calitatea și a-l păstra intact pe durata manipulării, 
transportului, depozitării și vânzării. 

Ambalajele produselor alimentare îndeplinesc mai multe roluri. Ele 
asigură:
l protecția produsului din interior;
l transportul și manipularea produsului în siguranță;
l prezentarea și promovarea produsului prin forma și estetica amba-

lajului;
l informarea consumatorilor prin eticheta produsului.

 
Ambalajele pot fi confecționate din diferite mate-

riale: hârtie și carton, sticlă, metal, plastic, lemn, 
materiale textile etc. 

Ambalajele sunt de mai multe tipuri: 
pungi, lăzi, butoaie, sticle, borcane, cutii, 

caserole, plase, containere etc.
Ambalajele au diverse forme: drept-

unghiulare, triunghiulare, paralelipipedi-
ce, cilindrice, pătrate etc. 

Ambalajele pot fi de unică folosință sau refolosibile (returnabile).

Din cauza cantităților din ce în ce mai mari de deșeuri de ambalaje 
care ajung la groapa de gunoi sau în mediul înconjurător, se pune accent 
pe utilizarea de ambalaje ecologice. Acestea sunt realizate din mate-
riale nepoluante, biodegradabile și reciclabile, care au un impact redus 
asupra mediului înconjurător. Este foarte importantă colectarea selecti-
vă a ambalajelor reciclabile.

Tipuri de ambalaje

Ambalaj sub formă de piramidă

Deşeurile de ambalaje poluează mediul

Și tu poți!

Organizați Patrula de reciclare a clasei voastre! Informați colegii 
de școală, prietenii, părinții, rudele, vecinii despre protecția mediului, 
despre reciclare, despre colectarea selectivă a ambalajelor reciclabile.  
Supravegheați modul în care se aruncă ambalajele în clasa voastră.

Colectarea ambalajelor reciclabile
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Observarea sistematică a ac-
tivității și a comportamentului 
elevilor

În timpul activității, profeso-
rul va observa activitatea voastră,  
urmărind toate aspectele din ta-
belul alăturat.

Puteți continua activitatea cu noi sarcini de lucru:
l  Gândiți-vă la un produs alimentar care ar putea fi ambalat în cutia re-

alizată; creați eticheta acestuia.
l  Lipiți eticheta pe ambalaj și decorați-l cu forme geometrice divers colorate.

Nu uitați! Ambalajul conține, protejează, conservă, transportă,  
informează și vinde!

Investigația – Geometria ambalajelor

Materiale necesare: un ambalaj din 
carton, nu prea mare, de la un produs ali-
mentar din gospodăria proprie, o foaie de 
carton/hârtie, riglă, creioane colorate, foar-
fecă, adeziv

Timp de lucru: 2 ore

Mod de lucru: în perechi

Instrucțiuni: Înainte de a începe, citiți 
cu atenție ce aveți de făcut.

Planul investigației şi Schema de notare
Ambalaj desfăşurat

Cutie cu produse de patiserie

Ambalaj din carton

Sarcina de lucru Punctaj
Studiați ambalajul și desfaceți-l fără să-l distrugeți. 10
Analizați ambalajul desfășurat:

Identificați principalele figuri geometrice care compun ambalajul desfășurat. 20
Marcați cu creioane colorate contururile acestora. 10
Măsurați și notați dimensiunile laturilor. 20
Estimați dimensiunile formatului pe care se poate încadra ambalajul desfășurat. 10

Îndoiți ambalajul după cutele inițiale și notați poziția figurilor geometrice componente. 10
Realizați un ambalaj asemănător dintr-o foaie de carton/hârtie de dimensiuni potrivite și 
comparați-l cu cel investigat. Notați observațiile. 20

TOTAL 100

Atitudinea elevului față de sarcina de lucru Da Nu
A urmat instrucțiunile
A cerut ajutor atunci când a avut nevoie
A cooperat cu colegii
A așteptat să-i vină rândul pentru a utiliza materiale
A împărțit materialele cu colegii
A încercat activități noi
A dus activitatea până la capăt
A pus echipamentele la locul lor după utilizare
A făcut curat la locul de muncă

Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

Unitatea 4: Produse alimentare
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Producția și etichetarea produselor ecologice

Agricultura ecologică este un procedeu modern și nepoluant de a 
cultiva plante și de a crește animale, prin metode și mijloace moderne 
care nu dăunează mediului înconjurător. Ea produce hrană de calitate 
superioară, mai sănătoasă pentru om.

Cultivarea ecologică a plantelor se bazează pe rotații lungi, pe fertili-
zarea cu îngrășăminte organice (gunoi de grajd, compost, resturi vegeta-
le), fără să se folosească substanțe chimice pentru tratarea solului. 

La creșterea ecologică a animalelor este interzisă suprapopularea 
(creșterea unui număr mare de animale pe o suprafață limitată de teren), 
folosirea hormoni lor de creștere, a antibioticelor, a furajelor chimice.

Un produs alimentar ecologic îndeplinește următoarele condiții: 
l nu conține aditivi alimentari; 
l nu conține conservanți, în afara celor permiși de legislația ecologică 

în vigoare;
l ingredientele nu provin din organisme modificate genetic;
l ingredientele nu provin de pe soluri tratate cu substanțe chimice; 
l ingredientele nu provin de la animale tratate cu antibiotice sau hor-

moni de creștere;
l produsele nu sunt supuse procesului de iradiere. 

Produsele obținute în agricultura ecologică se găsesc în comerț sub 
diferite denumiri, precum produse biologice (bio), ecologice (eco), orga-
nice, aceștia fiind termeni protejați la nivelul Uniunii Europene. 

Folosirea simplă a unuia dintre acești doi termeni indică faptul că 
alimentele conțin cel puțin 95% ingrediente ecologice. 

Alimentele inscripționate cu „100% ecologic” trebuie să conțină doar 
ingrediente ecologice, iar cele care au cel puțin 70% conținut ecologic 
pot fi etichetate „făcut din ingrediente ecologice”. 

În cazul produselor ecologice românești, pe etichetă este obligatorie 
utilizarea siglei ae (agricultură ecologică).

Producția ecologică protejează mediul, menține biodiversitatea și 
oferă consumatorilor produse sănătoase, ecologice.

Sigla comunitară 
(sigla UE sau „eurofrunza”)

Produse ecologice

Etichetarea produselor ecologice/bio
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Aplicații

l Agricultura ecologică folosește metode și mijloace moderne care nu 
dăunează mediului înconjurător. Ea produce hrană de calitate superioa-
ră, mai sănătoasă pentru om.
l Un produs alimentar ecologic trebuie să îndeplinească anumite 

condiții și trebuie să fie etichetat distinct, cu termenii „ecologic” sau  
„organic” și cu sigla comunitară și/sau cea națională pentru agricultura 
ecologică.

De reținut!Dicționar

Aditivi alimentari - substanțe pentru îmbună-
tățirea gustului, mirosului, culorii, cunoscute 
sub denumirea de E-uri.

Iradiere - metodă de sterilizare a alimentelor 
prin expunere la radiații.

Organism modificat genetic - plantă sau ani-
mal căruia i s-au transferat caracteristici de la 
alte specii, prin tehnici de inginerie genetică.

Hormoni de creștere - substanțe care acce-
lerează creșterea și dezvoltarea organismului.

Grâu spelta - strămoșul grâului.

l Nu toate alimentele naturale sunt ecologice.

l Mărul cultivat în mod convențional conține 
în jur de 30 de substanțe artificiale, concen-
trate în coajă, chiar și după spălare.

l Aplicarea logoului UE pe produsele alimen-
tare ecologice ambalate este obligatorie înce-
pând cu data de 1 iulie 2010.

Știați că?

1. E-urile din farfurie
E-urile sunt aditivi alimentari 

care se adaugă în produsele pe care 
le găsim pe rafturile magazinelor. 
Specialiștii în nutriție spun că adi-
tivii nu ar trebui să facă parte din 
alimentația noastră, pentru că sunt 
dăunători pentru organism.

Studiați informațiile de pe eti-
cheta unui produs alimentar și răspundeți la următoarele cerințe, utili-
zând internetul ca sursă de documentare:
l identificați aditivii alimentari;
l prezentați rolul lor în componența alimentului;
l descrieți efectele negative ale consumului aditivilor alimentari asu-

pra organismului uman.
Puteți prezenta și alți aditivi alimentari care intră în componența al-

tor alimente.

2. Studiu de caz – „Biscuiți cu secară și stafide”
Studiați cu atenție lista de ingrediente din imaginea alăturată. Ingre-

dientele marcate cu * provin din agricultura ecologică. 
a. Calculați procentul ingredientelor ecologice și stabiliți dacă produ-

sul alimentar poate fi etichetat ca fiind produs ecologic.
b. Desenați sigla care ar trebuie să existe pe ambalajul produsului 

alimentar.

Indicații: 
l Ingredientele care provin din agricultură sunt: făină grâu spelta, unt, 

zahăr brun, făină secară, stafide, miere, extras de vanilie, scorțișoară. 
l Sarea și praful de copt nu sunt ingrediente de origine agricolă.
 
3. Documentați-vă, folosind internetul, despre cum puteți recunoaște 

ouăle organice în magazine.

BISCUIŢI  
CU SECARĂ ȘI STAFIDE 

Lista de ingrediente: 
făină grâu spelta 22%*,  

unt 19%*, zahăr brun 16%*, 
făină secară 16%*,  

stafide 10%*, miere 8%*,  
praf de copt 3%,  

extras de vanilie 3%*,  
sare 2%, scorțișoară 2%

Produse cu aditivi alimentari

Unitatea 4: Produse alimentare
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Factori de mediu care influențează prelucrarea, 
transportul și depozitarea produselor alimentare

Calitatea și siguranța alimentelor se bazează pe eforturile tuturor ce-
lor implicați în lanțul complex care cuprinde producția agricolă, prelu-
crarea, transportul și depozitarea produselor alimentare.

Prelucrarea, transportul și depozitarea produselor alimentare trebuie 
să se facă în condiții de siguranță și igienă care să prevină modificarea 
proprietăților alimentelor.

Factorii de mediu care pot produce modificări calitative produselor 
alimentare sunt: aerul și compoziţia acestuia, umiditatea aerului, tem-
peratura, lumina, microorganismele.

l Aerul poate fi o sursă de contaminare a alimentelor, favorizând dez-
voltarea bacteriilor de origine alimentară. În prezența oxigenului din 
aer, unele alimente își schimbă culoarea (oxidarea legumelor, fructelor) 
și prezintă mirosuri anormale.
l Umiditatea este importantă la depozitarea alimentelor uscate (bis-

cuiți, lapte praf ) pe perioade lungi de timp. Produsele alimentare absorb 
umezeala, apărând astfel mucegaiul. Lipsa umidității duce la veștejirea 
produselor (verdețuri, fructe, legume) sau uscarea lor (pâine).
l Creşterea temperaturii duce la uscarea produselor, accelerarea dife-

ritelor reacții chimice în produse, modificarea vâscozității (ulei), a con-
sistenței, dezghețarea sau crearea condițiilor favorabile dezvoltării unor 
microorganisme. Scăderea temperaturii poate determina înghețarea și 
deshidratarea produselor etc.
l Lumina determină decolorarea alimentelor, râncezirea grăsimilor, 

pierderea vitaminelor.
l Microorganismele pătrunse în alimente consumă o parte dintre 

nutrienți și produc toxine; alimentele consumate vor  cauza toxiinfecții 
alimentare.

Prelucrarea produselor alimentare trebuie să se facă în spații bine 
aerisite, curate, fără condens și mucegai. Trebuie să se evite contactul 
cu produse toxice, pătrunderea impurităților în produsele alimentare și 
contaminarea alimentelor de la insecte și animale dăunătoare.

Depozitarea reprezintă toate activitățile legate de amplasarea măr-
furilor într-un spațiu fix sau mobil. Depozitele trebuie să asigure condiții 
corespunzătoare de temperatură. Mărfurile alimentare nu se depozitea-
ză împreună cu produse care emană mirosuri puternice.

Măr oxidat

Aliment contaminat cu microorganisme

Pregătirea alimentelor pentru ambalare

Depozitarea produselor alimentare

Pâine mucegăită
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Aplicație

l Prelucrarea, transportul și depozitarea produse-
lor alimentare trebuie să se facă în condiții de siguran-
ță și igienă care să prevină modificarea proprietăților 
alimentelor.

l Factorii de mediu care pot produce modificări 
calitative produselor alimentare sunt: aerul și com-
poziţia acestuia, umiditatea aerului, temperatura, 
lumina, microorganismele.

De reținut!

Drumul laptelui – de la fermă în pahar!

Pentru transportul produselor alimentare se impun condiții precum:
l folosirea unor mijloace de transport specifice produsului (mijloa-

ce frigorifice, lăzi, cisterne speciale, bidoane, recipiente, containere etc.) 
care să evite riscul de contaminare a alimentelor. Acestea trebuie să fie 
folosite doar pentru transportul alimentelor. 
l asigurarea curățeniei în spațiile de depozitare 

din autovehicul, prin spălare și dezinfectare între 
două transporturi;
l încărcarea și descărcarea mijloacelor de trans-

port să fie efectuată de către personal echipat cu 
echipament de protecție.

La depozitarea și la transportul alimentelor 
refrigerate sau congelate sunt absolut necesare  
instalațiile pentru menținerea și monitorizarea temperaturii.

Nerespectarea condițiilor de prelucrare, depozitare și transport a pro-
duselor alimentare determină alterarea acestora, fapt ce poate duce la 
îmbolnăvirea consumatorului.

Mijloc de transport frigorific

Produs alterat

Bidoane din aluminiu

PASTEURIZARE

Analizați cu atenție imaginea 
alăturată.

1. Denumiți produsele lactate 
pe care le consumați în familia 
voastră.

2. Identificați etapele de pro-
ducție, prelucrare, transport și de-
pozitare a laptelui și a produselor 
lactate.

3. Descrieți condițiile care tre-
buie respectate în prelucrarea, 
transportul și depozitarea laptelui 
și produselor lactate. 

Unitatea 4: Produse alimentare
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l Pentru a-l aduce în atenția consumatorilor, orice produs alimentar 
are nevoie de prezentare și promovare prin diverse mijloace. 
l Valorificarea prin comercializare a produselor alimentare se face 

prin magazinele alimentare, piețe agroalimentare, târguri, manifestări 
culturale tradiționale, cofetării, supermarketuri, restaurante, patiserii.

De reținut!

Pentru a-l aduce în atenția consumatorilor, orice produs alimentar 
are nevoie de prezentare și promovare. 

Promovarea se poate face prin diverse mijloace:
l produse inscripționate cu nume, logo, mesaj promoțional;
l broșuri, reviste, fluturași informativi, pliante etc.;
l reclame, bannere;
l campanii prin intermediul internetului (filmulețe, prezentări);
l promoții, reduceri sau stocuri limitate care oferă cumpărătorului 

posibilitatea de a cumpăra produsul în condiții avantajoase;
l concursuri cu premii diverse, personalizate și chiar substanțiale;
l evenimente de lansare sau prezentare a unui produs;
l relansarea unui produs, când cumpărătorul este informat despre 

noile caracteristici ale produsului;
l e-mail, blog, postări pe canale de comunicare și crearea unor comu-

nități;
l articole despre produse în diverse publicații.

Publicitatea se poate face la radio și televiziune, prin spoturi publi-
citare, reclame comerciale, publicitate virtuală etc. În magazine există 
pliante și reclame cu diverse produse.

Valorificarea prin comercializare a produselor alimentare se face 
prin magazinele alimentare, piețe volante, piețe agroalimentare (inclu-
siv piețe volante), târguri, manifestări culturale tradiționale, cofetării, 
supermarketuri, restaurante, patiserii.

 
Promovarea produselor tradiționale este necesară pentru a sprijini 

dezvoltarea durabilă, care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, 
dar și bunăstarea generațiilor viitoare.

Comercializarea produselor alimentare

Promovarea produselor tradiţionale

Promovarea și valorificarea produselor alimentare

Promovarea este cheia succesului!

Un logo este un element grafic folosit 
pentru identificarea unei firme, a unui 
produs, a unei organizații, a unui eveni-
ment. Logoul poate fi compus din una sau 
mai multe litere, o imagine, un simbol gra-
fic sau o combinație a acestor elemente.

Sloganul este un cuvânt sau un grup de 
cuvinte, o expresie sau o propoziție care 
creează imaginea produsului și o fixează 
în mintea consumatorului. El însoțește lo-
goul și trebuie să fie sugestiv, scurt, sim-
plu, ușor de reținut.

Logo şi slogan
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Aplicații

1. ȘTIU – VREAU SĂ ȘTIU – AM ÎNVĂŢAT 

La începutul lecției se desenează pe tablă tabelul cu 
rubricile: Știu/Vreau să știu/Am învățat, iar elevii tran-
scriu tabelul în caiete.

Etapa „ȘTIU”: Notați în tabelul din caiete tot ceea ce 
știți despre tema Promovarea şi valorificarea produselor 
alimentare, în coloana „ȘTIU”. Selectați cele mai impor-
tante aspecte și completați coloana „ȘTIU” în tabelul de 
pe tablă.

Etapa „VREAU SĂ ȘTIU”: Formulați întrebări despre 
ce ați dori să aflați legat de tema propusă, aspecte noi care v-ar interesa. Completați coloana „VREAU SĂ ȘTIU” 
din tabel, mai întâi în caiete, apoi la tablă.

Etapa „AM ÎNVĂȚAT”: La sfârșitul lecției, reveniți la tabelul din caiete și răspundeți la întrebările din coloa-
na „VREAU SĂ ȘTIU”. Notați răspunsurile în coloana „AM ÎNVĂȚAT”.

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂŢAT

Despre importanța promovării produselor 
alimentare

Care sunt mijloacele de promovare a 
produselor alimentare

Cum se face valorificarea produselor 
alimentare

........................ ........................ ........................

Analizați tabelul de pe tablă. Dacă în coloana VREAU SĂ ȘTIU au rămas întrebări fără răspuns, clarificați 
aceste aspecte împreună cu colegii și profesorul.

2. Promovați produsele tradiționale!

Un produs tradițional românesc cunoscut în toate zonele țării este cozonacul. 

Creați un logo și un slogan care să promoveze acest produs. 
Folosiți metoda brainstorming, timp de lucru 30 de minute. Activitatea se va desfășura cu toți elevii clasei, 

sub îndrumarea profesorului.

1. Etapa de pregătire: fiecare elev primește câte 
o foaie A4 și își pregătește creioane colorate, radie-
ră, pix etc.

2. Etapa de emitere de idei creative: fiecare elev 
creează un logo însoțit de un slogan potrivit.

3. Etapa de selecţie a ideilor: alegerea logoului și 
a sloganului (cele mai sugestive): 
l se lipesc foile pe tablă; 
l se analizează soluțiile propuse;
l se încurajează combinațiile de idei și se alege 

varianta finală.
Cozonac tradiţional românesc

Unitatea 4: Produse alimentare
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Consumatorul este persoana care cumpără, consumă și utilizează 
produse sau servicii rezultate din activitatea de producție.

Un produs sau un serviciu este de calitate dacă satisface necesitățile 
și așteptările consumatorilor.

Protecția consumatorilor este un ansamblu de dispoziții stabilite 
prin lege, destinate asigurării drepturilor consumatorilor față de eventu-
alele pericole care îi pot afecta sănătatea și siguranța.

Legislația din România este armonizată cu cea europeană în privința 
protecției consumatorilor și prevede principalele drepturi ale consu-
matorilor:
l de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de 

a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea 
sau securitatea;
l de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor 

esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o iau să 
corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum și de a fi educați în calita-
tea lor de consumatori;
l de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse și 

servicii de calitate;
l de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea necores-

punzătoare a produselor și serviciilor;
l de a se organiza în asociații de consumatori, în scopul apărării in-

tereselor lor.

Instituțiile care au rol de protecție a consumatorilor sunt:
l Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) — 

coordonează și monitorizează activitatea în domeniul protecției con-
sumatorului și are în subordinea sa 42 de Comisariate Județene pentru 
Protecția Consumatorilor (CJPC-uri), inclusiv al municipiului București;
l Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) — 

protejează drepturile și interesele consumatorilor și conștientizează 
consumatorii asupra drepturilor pe care le au.

În cazul în care un consumator nemulțumit nu ajunge la o înțelegere 
cu persoanele de unde a achiziționat un produs sau serviciu, are dreptul 
să depună o sesizare/reclamație către ANPC.

Magazinele alimentare și unitățile de alimentație publică sunt obli-
gate să afișeze la loc vizibil numerele de telefon ale ANPC și CJPC din 
județul respectiv.

Acces la o gamă largă de produse

Consumator nemulţumit

ANPC - Telefonul consumatorilor

Protecția consumatorului

l  15 martie este Ziua Internațională a 
Consumatorilor.

Știați că?



68

Aplicație

Ați cumpărat o conservă cu ananas aflată în 
termen de garanție. Când ați deschis conserva 
ați observat că fructele din interior sunt sfărâ-
mate și au urme de mucegai. Când v-ați întors 
cu produsul la magazin, vânzătoarea a refuzat 
să vă asculte.

Redactați o sesizare scrisă către ANPC, în 
calitate de reclamant, după modelul alăturat:

Sesizarea se face în nume personal și trebuie să fie însoțită de do-
cumente doveditoare (bon fiscal, chitanță, contract, factură fiscală etc.).  
Ea poate fi depusă la sediul CJPC de pe raza județului de domiciliu sau în 
format electronic, pe site-ul ANPC (https://anpc.ro/). În sesizare puteți cere 
înlocuirea produsului alimentar sau returnarea contravalorii acestuia.

În cazul în care drepturile de consumator sunt încălcate de comer-
cianți din alte state din UE, cetățenii români se pot adresa Centrului 
SOLVIT România și pot obține sprijin și consultanță din partea Centru-
lui European al Consumatorilor din România (ECC România).

Formular reclamaţii pe site-ul ANPC

Bon fiscal – dovada plăţii unui produs

Către Comisariatul Județean pentru  
Protecția Consumatorilor,

1.  Numele și prenumele _____________________ 
Adresa ___________________________________  
Numărul de telefon ________________________

2.  Datele de identificare ale comerciantului  
(denumire, date de contact) ______________ 
________________________________________

3.  Dovada adresării către operatorul economic 
_______________________________________

4.  Detalii cu privire la aspectele reclamate (denu-
mirea produsului, data achiziționării, probleme-
le sesizate) _______________________________
________________________________________

5.  Pretențiile reclamantului: ___________________ 
________________________________________

6.  Documentele probatorii (factură, bon fiscal)  
________________________________________

Data și semnătura

l Protecția consumatorilor cuprinde un ansamblu de dispoziții sta-
bilite prin lege destinate asigurării drepturilor consumatorilor față de 
eventualele pericole care îi pot afecta sănătatea, bunăstarea și siguranța.
l Dacă un consumator nu este mulțumit de serviciul sau produsul 

achiziționat în România sau UE, poate depune o sesizare la ANPC, dacă 
este pe teritoriul României sau la Centrului SOLVIT România dacă pro-
dusul sau serviciul a fost achiziționat din UE.

De reținut!

Unitatea 4: Produse alimentare
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Pentru a introduce un produs alimentar în alimentația familiei este necesar să îl analizăm din mai multe 
puncte de vedere: calitate, mod de ambalare, factorii de mediu care au influențat prelucrarea, depozitarea și 
transportul, promovarea și valorificarea produsului. Un plus pentru sănătatea noastră îl reprezintă produsele 
ecologice. Protecția consumatorului ne asigură drepturile în calitate de consumatori ai produsului.

Diagrama Ishikawa este construită pentru a ușura analiza corectă a produsului alimentar și luarea unei 
decizii legate de consumul acestuia. 

Recapitulați cunoștințele dobândite, parcurgând diagrama de jos în sus și dezvoltând ideile de pe fiecare 
ramificație.

RECAPITULARE

Exemplu:  Pentru a stabili calitatea unui produs alimentar, determinăm caracteristicile organoleptice 
sau citim eticheta produsului. Enumeraţi şi definiţi caracteristicile organoleptice. Precizaţi 
informaţiile de pe eticheta produsului.

Protecția 
consumatorului

Calitatea 
produselor

Promovarea și 
valorificarea 

produselor alimentare

Factori de mediu

Ambalaj

Producția și 
etichetarea 

produselor ecologice

Drepturile 
consumatorului Depozitare

Prelucrare

Producția ecologică

Produse ecologice 

Forme 
geometrice

Transport

Mijloace de promovare

Valorificare

Rolul

Valoare nutritivă

Valoare energetică

Valoare 
estetică Eticheta 

produsului

Caracteristici organoleptice

Instituții

PRODUS  
ALIMENTAR
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Unitatea 4: Produse alimentare

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I  (25 de puncte) 

A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului 
corect la enunțurile de mai jos.

(5 x 2 puncte = 10 puncte) 
1. Sunt caracteristici organoleptice:

a. forma, culoarea, duritatea;
b. pipăitul, văzul, auzul;
c. ambalajul și eticheta;
d. factorii de mediu.

2. Ambalajele pot fi:
a. de unică folosință și refolosibile;
b. unice; 
c. deteriorate și reciclate;
d. clasice și moderne.

3. Transportul produselor alimentare se face cu:
a. mijloace frigorifice;
b. cisterne speciale;
c. mijloace de transport specifice produsului;
d. containere.

4. Sunt mijloace de promovare a produselor alimentare:
a. patiseriile, cofetăriile;
b. valorificarea, comercializarea;
c. piețele agroalimentare;
d. broșuri, reviste, fluturași informativi.

5. Este un drept al consumatorilor:
a. dreptul de a nu plăti un produs;
b. dreptul la educație;
c. dreptul de a fi despăgubit;
d. dreptul de a organiza excursii.

B. Completați spațiile libere astfel încât enunțu-
rile să aibă sens și să fie corecte din punct de ve-
dere științific. (5 x 3 puncte = 15 puncte)
1  Ambalajele ecologice sunt realizate din materiale 

nepoluante, ............................. și reciclabile.
2.  Pe eticheta produsului trebuie să existe lista 

.............................. folosite.
3.  Un consumator nemulțumit poate să depună o 

.............................. la ANPC.

SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 

Citiți cu atenție și răspundeți pe scurt. 
(3 x 5 puncte = 15 puncte)

1.  Enumerați cinci informații de pe eticheta produ-
sului alimentar. 

2.  Explicați influența aerului asupra calității alimen-
telor.

3.  Enumerați două drepturi ale consumatorului.

SUBIECTUL al III-lea (50 de puncte)

Agricultura ecologică nu dăunează mediului în-
conjurător și produce hrană sănătoasă.
1.  Explicați specificul agriculturii ecologice în culti-

varea plantelor și creșterea animalelor.
 (15 puncte)
2.  Precizați condițiile pe care trebuie să le îndepli-

nească un produs alimentar ecologic. 
 (10 puncte)
3.  Prezentați modul de etichetare a produselor ali-

mentare ecologice.  (10 puncte)
4.  Argumentați beneficiile agriculturii și produselor 

ecologice asupra mediului și sănătății omului. 
 (15 puncte)

EVALUARE SUMATIVĂ

Produse organice
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5
TEHNOLOGII DE PREPARARE A HRANEI

1. Proiectul vostru – Călătorie culinară în jurul lumii

2. Bucătăria și dotarea acesteia

3. Prepararea hranei

4. Norme de igienă în prepararea hranei

5. Recapitulare 

6. Evaluare sumativă

Proiectul vostru

Călătorie  
culinară în 
jurul lumii

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fişe 
tehnologice date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ 
ustensile/ dispozitive/ aparate adecvate

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate 
şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
condiţiilor reale de muncă

  Selectarea produselor şi a tehnologiilor din perspectiva păstrării 
calităţii mediului şi a sănătăţii

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme
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Unitatea 5: Tehnologii de preparare a hranei

Proiectul vostru

Observați! Preparatele tradiţionale reflectă tradiţiile şi cultura unei ţări!

Ce veți face?
Veți realiza o broșură care să cuprindă rețete 

ale unor preparate tradiționale din diferite țări și 
zone ale lumii.

De ce veți face?
Descoperirea obiceiurilor gastronomice este un mod de a cunoaște 

tradițiile unui popor și cultura sa.

Mod de lucru: activitate individuală

Timp de lucru: 3 săptămâni

Materiale necesare: coli albe sau colorate, markere, creioane colora-
te, cărți de bucate, reviste, foarfecă, lipici

Cum veți face?
1. Scrieți nume de țări pe bilețele 

și alegeți unul prin tragere la sorți.  
Urmați sugestiile profesorului pen-
tru a desfășura această etapă a pro-
iectului.

2. Desfășurați o activitate de do-
cumentare pentru a găsi informații 
despre țara respectivă și preparate-
le tradiționale.

3. Notați pe o foaie A4 numele 
țării și două idei despre specificul 
său culinar. Alegeți un preparat 
reprezentativ și prezentați atractiv 
rețeta. Atașați imagini sau desene 
sugestive.

Călătorie culinară în jurul lumii
Profesorul urmă-

rește derularea activi-
tăților, îndrumă și sprijină 
elevii în îndeplinirea sar-

cinilor de lucru, pe parcur-
sul întregii perioade de 
desfășurare a etapelor 

proiectului.

Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE
Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

1 Prezentarea specificului culinar al țării 20

2 Selectarea unei rețete reprezentative 10

3 Prezentarea rețetei 30

4 Diversitatea surselor de documentare 5

5 Corectitudinea informațiilor 10

6 Estetica produsului final 10

7 Respectarea termenelor calendaristice 5

8 Originalitate 10

TOTAL 100

Mâncarea reflectă identitatea unui popor, este o parte esențială a vieții și a comunității. Cele mai multe 
popoare au propriile mâncăruri tradiționale și rețete delicioase, cu o diversitate de ingrediente, arome, gusturi, 
culori, condimente.

Pe parcursul lecțiilor, veți coopera pentru a desfășura o activitate de tip proiect, care să constituie o călătorie 
savuroasă  în diversitatea culinară a diferitelor țări și zone de pe glob.

Pagină din broşură
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Vasele sunt recipientele în care se prepară termic mâncarea (prin 
fierbere sau prăjire). Sunt de formă rotundă și de diferite mărimi. Oalele, 
cratițele, tigăile pot fi din: tablă emailată, inox, aluminiu, cupru, sticlă 
termorezistentă, ceramică.

Ustensilele sunt obiec-
tele folosite în prelucra- 
rea alimentelor și ușurează 
mun ca, alături de dispoziti-
ve și aparate. Spumiera, stre-
curătoarea, răzătoarea, to că  
torul, telul, ciocanul pentru 

carne etc. nu pot lipsi dintr-o bucătărie clasică.
Dispozitivele ușurează și simplifică munca într-o bucătărie. Există 

diferite dispozitive: pentru scos sâmburii, pentru zdrobirea usturoiului, 
scoaterea dopurilor, deschiderea conservelor, curățarea legumelor, feli-
erea fructelor etc. Sunt realizate din materiale rezistente, iar partea cea 
mai solicitată este din metal.

Aparatele dintr-o bucătărie au 
diferite utilizări. Astfel, există apa-
rate pentru: 
l măsurare: cântare mecanice 

și electronice, linguri electronice 
de măsurare a cantităților mici.
l prelucrare mecanică: mașina 

de tocat carne, nuci (manuală sau 
electrică), râșnița (pentru cafea, pi-

per), blender, storcător de legume și fructe, robot de bucătărie.
l prelucrare termică: aragaz (care folosește gazul metan sau electri-

citatea), cuptor cu microunde, grătar electric, rotisor etc.
l păstrarea şi conservarea alimentelor: frigider, congelator, combină 

frigorifică, ladă frigorifică. 
l alte aparate: cafetieră, mașină de spălat vase, prăjitor de pâine etc.

Bucătăria și dotarea acesteia

Bucătăria este încăperea din locuință în care se pregătesc și se prepară alimentele. Tot aici se depozitează 
unele alimente. Spațiul trebuie menținut în condiții foarte bune de igienă, curățenie și ordine, trebuie să aibă 
mobilier specific și dotări corespunzătoare.

În prelucrarea alimentelor este nevoie de vase, ustensile, dispozitive și diferite aparate electrocasnice, 
pentru prelucrarea mecanică și termică a alimentelor.

Cântar electronic de bucătărie

Vase din inox

Ustensile utilizate în bucătărie

Aparate pentru prelucrarea mecanică

Plită şi aragaz electric

Combină frigorifică
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Utilizarea acestor aparate presupune respectarea normelor de protec-
ție pentru a evita accidentarea (arderea, lovirea, electrocutarea etc.).

Pentru aranjarea mesei se folosesc tacâmuri, veselă și pahare.
Tacâmurile se utilizează pentru servirea preparatelor. De obicei, se 

găsesc în seturi de câte șase linguri, furculițe, cuțite și lingurițe. Se con-
fecționează din inox sau argint. Se mai folosesc tacâmuri speciale pen-
tru aperitive, pește etc. Există și tacâmuri de unică folosință realizate din 
carton presat, plastic etc., care se utilizează la picnicuri etc. 

Vesela cuprinde toate vasele pentru servirea mesei: farfurii, platouri 
de diferite forme, realizate din porțelan și ceramică. Un serviciu de masă 
este compus din: farfurii întinse mari, farfurii adânci (boluri), farfurii 
de desert. Seturile complete pentru servirea mesei cuprind și supiere, 
castroane etc.

Paharele se folosesc la servirea băuturilor. Pot fi din sticlă, semicris-
tal sau cristal; cu sau fără picior, și pot fi pentru apă, vin etc. 

Factorii de confort în bucătărie

Bucătăriile moderne sunt 
concepute astfel încât să ofe-
re un grad sporit de confort, 
prin crearea unui ansamblu 
unitar din punct de vedere al 
culorilor, materialelor de fini-
saj, organizării spațiului etc.
l Materialele de finisaj: 

par doseala din gresie, linole-
um sau piatră naturală, pereții 
placați cu faianță, în special în zona aragazului și a chiuvetei, ajută la păs-
trarea și întreținerea curățeniei.
l Organizarea spaţiului trebuie să se facă în funcție de mărimea bu-

cătăriei. Spațiul trebuie să fie împărțit în zone: pentru pregătirea și pre-
pararea alimentelor, pentru igienă (chiuveta), pentru depozitare, pentru 
servirea mesei.
l Mobilierul ergonomic, realizat din materiale ușor de curățat și igie-

nizat, trebuie să aibă compartimente pentru depozitarea vaselor, dispo-
zitivelor, ustensilelor, tacâmurilor, veselei și paharelor.
l Reţelele de utilităţi: apa, canalizarea, gazul, energia electrică, ener-

gia termică sunt facilități ale bucătăriei practice și moderne.
l Factori de microclimat optimi: temperatura între 18 și 20°C, ilumi-

nat natural (ferestre) și artificial, ventilație naturală (fereastră) și artifi-
cială (hotă) pentru evacuarea aburului și mirosurilor degajate în timpul 
preparării hranei.
l Coşul pentru resturi menajere acoperit și golit zilnic.

Dicționar

Ergonomic - care asigură un confort sporit în 
utilizare.

Confort - totalitatea factorilor și condițiilor 
care asigură o existență civilizată, plăcută, co-
modă și igienică.

Microclimat - totalitatea condițiilor de climă 
(temperatură, umiditate, curenți de aer etc.) 
particulare unor spații mici.

Cristal/semicristal - Sticlă de calitate superi-
oară, cu un luciu deosebit.

Tacâmuri, veselă şi pahare

Alte aparate utilizate în bucătărie

Cromatică în bucătărie
Factori de confort în bucătărie

Unitatea 5: Tehnologii de preparare a hranei
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Metoda 6/3/5
Soluții pentru o bucătărie ideală
Sarcina de lucru: Găsiți soluții pentru asi-

gurarea confortului în bucătăria din imaginea 
alăturată.

1. Împărțiți colectivul clasei în grupe de câte 
șase elevi.

Soluțiile vor face referire la: organizarea spa-
țiului  (grupa 1), finisaj (grupa 2), mobilier (gru-
pa 3), microclimat (grupa 4).

2. Fiecare grupă primește o fișă de lucru cu trei coloane.
3. Cei 6 membri ai grupei vor nota câte 

3 soluții, timp de 5 minute.
4. Analizați ideile și luați-le în conside-

rație pe cele mai bune.
5. Scrieți ideile selectate pe o foaie de 

flipchart care se prinde pe tablă. 
6. Formulați concluziile finale.

Aplicație

Și tu poți!

Suport colorat pentru ceașcă 

Realizați din materiale reciclate un aranjament decorativ pentru 
bucătărie.

Materiale folosite: capace divers colorate de la PET-uri, adeziv

Etape de lucru:
a. Spălați și uscați foarte bine capacele.
b. Lipiți capacele între ele având grijă să formeze o suprafață plană.

Lăsați să se usuce adezivul și veți obține un suport util pentru ceașca cu ceai fierbinte!

l Bucătăria este încăperea din locuință în care se 
depozitează, se pregătesc și se prepară alimentele. 
l Factorii de confort în bucătărie sunt: materialele 

de finisaj, modul de organizare a spațiului, mobilie-
rul, rețelele de utilități, microclimatul. 

l În prelucrarea alimentelor este nevoie de vase,  
ustensile, dispozitive și diferite aparate electrocasnice.
l Pentru aranjarea mesei se folosesc tacâmuri,  

veselă și pahare.

De reținut!

Suport pentru ceaşca de ceai

    Grupa:
Ideea 1 Ideea 2 Ideea 3

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
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Prepararea alimentelor înseamnă combinarea acestora în scopul ob-
ținerii unor produse culinare cu aspect și gust plăcut și valoare nutritivă 
ridicată. Prepararea alimentelor se face la rece și la cald.

Pentru prepararea alimentelor se folosesc diferite metode:
1. Metode mecanice, fără utilizarea căldurii: tăiere, mărunțire, zdrobi-

re, sfărâmare, radere, stoarcere etc. Se obțin: sucuri, salate, gustări reci etc.
2. Metode termice, folosind temperaturile ridicate:
l fierberea într-o cantitate de apă (legume, carne, orez etc.);
l fierberea la aburi (înăbuşirea) – se evită pierderea substanțelor nu-

tritive din alimente și trecerea lor în apă;
l prăjirea – introducerea în grăsime fierbinte, până se formează o 

crustă (carne, ouă etc.);
l frigerea direct pe un grătar încins;
l coacerea în aerul încins al unui cuptor.
3. Metode biochimice: fermentarea brânzeturilor, a pâinii, a berii, a 

vinului etc.

Conservarea alimentelor are ca scop creșterea duratei de păstrare a 
alimentelor, fără a-și pierde din calități. Se face prin:
l refrigerare: în frigider, pentru câteva zile, la temperaturi de 0 – 5°C;
l congelare: în congelator sau în lăzi frigorifice, pentru o perioadă 

mai îndelungată, la temperaturi de până la -18°C – -25°C;
l sterilizare: fierberea recipientelor cu alimente într-un vas cu apă;
l pasteurizare: încălzirea alimentelor la temperaturi de până la 100°C;
l uscare: prin expunere la soare;
l deshidratare: eliminarea apei sub acțiunea căldurii (în dezhidra-

toare, în cuptor);
l sărare: adăugarea de sare pentru a împiedica dezvoltarea microor-

ganismelor;
l conservare cu zahăr: fierberea în zahăr cu apă (compoturi, gemuri, 

siropuri etc.);
l murare: conservarea legumelor cu sare sau cu oțet;
l afumare: pătrunderea lentă a fumului în interiorul produselor.

Prepararea unei salate de legume

Prăjirea legumelor

Frigerea legumelor şi a cărnii

Dicționar

Țest – obiect de lut ars sau fontă, cu forma 
unui capac, care, după ce este bine încălzit, 
acoperă aluatul pentru a coace pâinea.

Prepararea hranei

Unitatea 5: Tehnologii de preparare a hranei
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Tehnologia culinară reprezintă totalitatea procedeelor de execuție și 
a proceselor fizice, chimice și microbiologice prin care se realizează pre-
paratele culinare, pe baza unei rețete.

Tehnologii tradiționale și moderne de preparare a alimentelor

Gastronomia – sau arta de a găti – reflectă întreaga civilizație a unui 
popor: istoria, geografia, influențele altor civilizații, tehnologia. 

Bucătăria tradițională românească 
a fost influențată de condițiile geografice, 
climă, stadiul de dezvoltare a preparării 
alimentelor și de obiceiurile culinare ale 
altor popoare. Ea a preluat elemente din 
bucătăria balcanică, maghiară, germană, 
sârbească, turcească etc.

Pâinea la țest, cozonacii copți în cup-
torul de lut, mămăliga fiartă pe vatra încinsă sunt preparate realizate 
prin tehnologii tradiționale. Tochitura, sarmalele, ciorba (numită borș 
în zona Moldovei), mucenicii („sfinții”) etc. se prepară diferit în zonele 
istorice ale țării și au aspect și gust diferit.

Produsele tradiționale al căror renume este legat de regiunea în care 
sunt fabricate sunt înregistrate în Uniunea Europeană ca Produse cu In-
dicaţie Geografică Protejată. Astfel de produse protejate sunt Magiunul 
de prune de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi etc.

Tehnologiile moderne de 
preparare a alimentelor uti-
lizează diverse dispozitive și 
aparate care ușurează munca 
în bucătărie:
l cuptorul cu microunde 

este utilizat pentru deconge-
lare și încălzire rapidă;

l vasele sub presiune scurtează foarte mult procesul de preparare;
l aparatele multifuncționale au setări care pot fi programate digital 

(rumenire, fierbere la abur, coacere etc.);
l deshidratoare, friteuze cu aer cald, cântare electronice etc.

Cuptor şi ustensile tradiţionale

Cuptor modern

Preparat gătit în vas de lut

Mucenici moldoveneşti

Mucenici munteneşti

Aparate moderne utilizate în bucătărie

l Alimentele se pot prepara la rece prin metode 
mecanice sau la cald prin metode termice. 
l Bucătăria tradițională românească a fost influ-

ențată de condițiile geografice, climă și stadiul de 
dezvoltare a preparării alimentelor, dar și de obiceiu-
rile culinare ale altor popoare.

l Tehnologiile moderne de preparare a alimente-
lor utilizează diverse dispozitive și aparate care ușu-
rează munca în bucătărie.
l Pentru a păstra alimentele mai mult timp, aces-

tea se pot conserva prin: refrigerare, congelare, steri-
lizare, deshidratare, sărare și murare.

De reținut!
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Unitatea 5: Tehnologii de preparare a hranei

1. Pâinea de fiecare zi
Pâinea se poate obține atât prin 

metode tradiționale (acasă), cât și 
prin metode moderne (în brutării). 
Comparați cele două tehnologii, ana-
lizând etapele procesului tehnologic. 
Degustați, împreună cu colegii, diver-
se sortimente de pâine „de casă” și 
„de brutărie”.

2. Documentați-vă pe internet 
cu privire la Produse cu Indica-
ţie Geografică Protejată românești 
(www.madr.ro/industrie-alimentara/
sisteme-de-calitate-europene-si-in-
dicatii-geografice/produse-agrico-
le-si-alimentare.html). 

Notați în caiete denumirile și de-
scrieți caracteristicile a două dintre 
acestea.

Aplicații

Și tu poți!

1. Curățați patru morcovi, spălați-i 
și tăiați-i bastonașe, fără să-i ameste-
cați. Preparați fiecare morcov în alt 
mod: fierbere, înăbușire, prăjire și 
coacere. Gustați-l pe fiecare și notați 
aspectele pe care le-ați observat, lega-
te de culoare, textură, gust.

2. În prepararea ouălor, se recomandă a se evita prăjirea și adăugarea de grăsimi suplimentare. Cereți aju-
torul unui adult din familie și preparați un ou poșat, urmărind indicațiile de mai jos:

l Umpleți un vas cu apă și puneți-l la foc moderat, până încep să se 
formeze mici bule de aer la suprafață. 
l Adăugați sare și o lingură cu oțet (ajută la coagularea albușului).
l Spargeți oul într-un bol, faceți un mic vârtej în apa fierbinte și 

răsturnați cu grijă oul.
l Lăsați-l la fiert timp de 3-5 minute.
l Scoateți oul pe o farfurie, cu ajutorul spumierei.

Îl puteți mânca cu o felie de pâine prăjită, cu avocado, șuncă, sala-
tă, legume, brânzeturi sau în orice altă combinație care vă place! 

Poftă bună!

Metoda de preparare Culoare Textură Gust

Fierbere Portocaliu Moale Dulce
Înăbușire

Prăjire
Coacere

Frământarea aluatului cu mâna Frământarea cu malaxorul

Modelarea manuală Modelarea cu maşina de modelat

Cuptor tradiţional, cu lemne Cuptor electric industrial

Fr
ăm

ân
ta

re
a

Metode tradiționale Metode moderne

M
od

el
ar

ea
Co

ac
er

ea

Ou poşat
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Salată colorată de legume
Citiți cu atenție rețeta următoare:
Cantităţi pentru 4 porţii: 0,5 kg roşii mici, 0,25 kg 

castraveţi, 0,25 kg ardei gras galben, 100 g salată 
verde, 75 g ceapă roşie, 50 ml ulei, 25 ml oţet, 10 g 
sare, 5 fire de pătrunjel verde pentru decor. 

Se spală legumele şi se taie în felii. Se pregăteşte 
sosul, amestecând uleiul cu oţetul şi sarea. Se aşază 
în salatieră legumele, se adaugă salata verde tăiată, 
se toarnă sosul şi se amestecă totul. Se decorează cu 
frunzele de pătrunjel.

Mai puteţi adăuga şi alte ingrediente: telemea, 
măsline, ouă fierte etc. pentru a crea propria reţetă!

1. Identificați și pregătiți ustensilele și vasele ne-
cesare preparării salatei.

2. Preparați salata colorată după rețeta dată, res-
pectând normele de igienă în prepararea hranei și 
normele de securitate a muncii.

Aplicație

Norme de igienă în prepararea hranei

Pe alimentele, ustensilele, vasele, aparatele din bucătărie și pe mâi-
nile celui care gătește pot exista microorganisme periculoase care pot 
afecta produsele. 

Normele de igienă în prepararea hranei sunt:
l spălarea mâinilor înainte, în timpul și după prepararea hranei și 

înainte de a mânca;
l folosirea echipamentului de protecție: șorț, halat sau bluză, basma 

sau bonetă;
l menținerea spațiului de lucru (masa, dispozitivele, podea ua etc.) 

curat;
l separarea alimentelor crude de alimentele preparate;
l păstrarea hranei preparate la frigider;
l gătirea alimentelor imediat după decongelare;
l acoperirea coșului de gunoi cu capac și golirea sa zilnică.  

Bucătăria este locul în care se pot produce accidente (tăieri, incendii, 
loviri etc.).

Norme de securitate a muncii în bucătărie:
l cuțitele și alte dispozitive cu lame se păstrează în suporturi speciale 

sau în sertare;
l pe blatul de lucru se țin doar ustensilele și vasele necesare;
l nu se utilizează aparatele electrice cu mâinile umede sau dacă aces-

tea au cabluri de alimentare deteriorate;
l nu se lasă nesupravegheate vasele pe plită sau aragaz.

Igienizarea spaţiului de lucru

Echipament de protecţie în bucătărie

Separarea alimentelor în frigider
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RECAPITULARE

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I  (40 de puncte) 

Fie că este mică sau mare, bucătăria este ini-
ma casei. Este locul în care se gătește cu drag, în 
condiții de confort și igienă. 

1.  Enumerați zonele de organizare a spațiului 
bucătăriei și descrieți elementele de mobilier 
corespunzătoare. (10 puncte)

2.  Exemplificați două aparate electrice utilizate 
pentru prepararea alimentelor și rolul lor.

(10 puncte)
3.  Descrieți doi factori de confort dintr-o bucătă-

rie modernă. (10 puncte)
4.  Prezentați principalele norme de igienă în pre-

pararea hranei. (10 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Alimentele sunt transformate în preparate 
savuroase, apreciate pentru aspectul, mirosul și 
gustul lor, prin diferite metode.

1.  Descrieți două metode termice de preparare a 
hranei. (10 puncte)

2.  Enumerați două produse alimentare obținute 
prin fermentare. (10 puncte) 

3.  Exemplificați două produse culinare obținute 
prin preparare la rece. (10 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (20 de puncte)

Comentați afirmația: „Bucatele tradiţionale ale 
unui popor reflectă istoria şi cultura acestuia.”

COPACUL IDEILOR

Desenați pe tablă un copac având pe ramuri cele 6 teme de 
recapitulare legate de BUCĂTĂRIE.

Împărțiți colectivul clasei în 6 grupe. Fiecare grupă va primi 
ca sarcină câte o temă de recapitulare și post-it-uri în formă 
de frunze cu nuanțe diferite de verde.

Unitatea 5: Tehnologii de preparare a hranei

Tehnologii de preparare a alimentelor

Metode de preparare a alimentelor

Veselă, pahare, tacâmuri

Vase, ustensile, dispozitive, aparate

BUCĂTĂRIA

Conservarea alimentelor

Factorii de confort

După discuții în cadrul grupei, membrii vor nota ideile esen-
țiale legate de temă pe post-it-uri.

La final, fiecare grupă, pe rând, lipește „frunzele” în „copacul 
ideilor” de pe tablă.

Sunt analizate ideile principale și prezentate concluziile.

EVALUARE SUMATIVĂ
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6
MENIUL. SERVICII DIN ALIMENTAŢIE

1. Proiectul vostru – Poftiți la masă!

2. Alcătuirea meniurilor

3. Obiceiurile alimentare ale elevilor

4.  Elemente de desen geometric aplicate la aranjarea și  
decorarea mesei

5. Calitatea serviciilor din alimentație

6.  Activități, ocupații, meserii în domeniul preparării și  
servirii alimentelor

7. Recapitulare

8. Evaluare sumativă

Proiectul vostru

Poftiți la 
masă!

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 

  Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice 
matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs

  Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord

  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate 
şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
condiţiilor reale de muncă

  Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate

  Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru 
rezolvarea unor probleme



82

Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație

Proiectul vostru

Ce veți face?
Veți întocmi un meniu și veți aranja și decora 

masa pentru diferite ocazii.

De ce veți face?
Servirea mesei este un bun prilej de a se strânge familia și prietenii în 

jurul mesei și de a vă bucura de o atmosferă plăcută.

Mod de lucru: activitate pe grupe, cu sarcini diferite

Timp de lucru: 4 săptămâni

Materiale necesare: față de masă, veselă, tacâmuri, pahare, șervete/șervețele de hârtie, reviste de specia-
litate, hârtie/carton alb sau colorat, creioane colorate, foarfecă, lipici

Cum veți face?
Formați grupe de câte 4–5 elevi. Fiecare grupă va aranja și va decora 

masa pentru două persoane. Puteți alege dintre sugestiile de mai jos 
sau propuneți alte variante.

Grupa 1 Masa pentru micul dejun

Grupa 2 Masa pentru prânz

Grupa 3 Masa pentru cină

Grupa 4 Masa pentru aniversare

Grupa 5 Masa pentru ziua mamei

Grupa 6 Masa festivă pentru Revelion

Distribuiți sarcinile în cadrul grupei și realizați un grafic de lucru, 
urmărind planul tematicii.

Poftiți la masă!

Profesorul urmă-
rește derularea acti-

vităților, îndrumă și spri-
jină grupele în îndeplinirea 
sarcinilor de lucru, pe par-
cursul întregii perioade de 

desfășurare a etapelor 
proiectului.

Copiii aranjează masa festivă

Preparatele culinare sunt mai gustoase dacă sunt servite la o masă corect și frumos aranjată, la care designul, 
culorile și ornamentele se armonizează, pentru a crea o atmosferă plăcută.

Pe parcursul lecțiilor, veți coopera pentru a desfășura o activitate de tip proiect, care 
să vă completeze cunoștințele despre aranjarea, decorarea și servirea mesei. Urmați 
etapele proiectului pe măsură ce parcurgeți lecțiile din această unitate de învățare.

Activitate Responsabil
Resurse  
de timp  

(termen)

Resurse  
materiale

Resurse  
financiare

Planul tematicii: 

1.  Întocmiți un meniu adecvat pentru 
masa pe care o veți prezenta, inspirân-
du-vă din reviste de specialitate și alte 
surse de documentare. Prezentați me-
niul stabilit într-o listă-meniu pe hârtie/
carton alb sau colorat, după modelul 
celor din restaurante.

2.  Pliați artistic șervetele/șervețelele din 
hârtie.

3.  Realizați o decorațiune pentru masa 
voastră, în funcție de specificul ei.

4.  Aranjați masa după regulile învățate, 
în funcție de tipul acesteia (în familie 
sau festivă), momentul zilei, prepara-
tele care se vor servi. Puneți la loc vizi-
bil lista-meniu.

5.  Prezentați colegilor meniul și aranja-
mentul realizat.
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Meniul reprezintă totalitatea felurilor de mâncare servite la o masă, într-o anu-
mită ordine. 

Pentru o alimentație sănătoasă, un meniu se alcătuiește după anumite criterii:
l varietatea alimentelor și asocierea lor corectă;
l necesarul de elemente nutritive;
l necesarul energetic (numărul de calorii);
l vârstă, sex și stare de sănătate;
l activitatea desfășurată și condițiile de muncă;
l folosirea alimentelor proaspete și de sezon;
l preferințele culinare, specificul național;
l starea de sănătate și masa corporală;
l  confortul digestiv – ordinea servirii mân-

cărurilor trebuie să favorizeze digestia.

Tipurile de alimente și proporțiile acestora în meniu sunt indicate ori-
entativ în piramida alimentară și în farfuria alimentației sănătoase.

Piramida alimentară este o reprezentare care indică orientativ tipuri-
le de alimente și canti tățile necesare zilnic pentru menținerea sănătății. 

Farfuria alimentației sănătoase este un nou model pentru alcătuirea 
unei mese echilibrate, propus de cercetătorii din domeniul nutriției, în 
scopul combaterii obezității.

Acestea sunt recomandări pentru persoanele sănătoase. Anumite afec-
țiuni medicale pot necesita o dietă individuală.

Există diferite tipuri de meniuri:

Alcătuirea meniurilor

Viața este susținută de alimentația de zi cu zi. Cantitatea de alimente care satisfac cantitativ și calitativ 
cerințele nutriționale și energetice ale organismului uman pentru 24 de ore reprezintă necesarul alimentar.

Meniu vegetarian

Meniu tradiţional thailandez 

Antreuri la o masă festivă

Piramida alimentară

l pentru mic dejun, prânz, cină;
l pentru copii, adolescenți, sportivi;
l  vegetarian, ovo-lacto-vegetarian, 

vegan etc.;
l dietetic, pentru diferite afecțiuni;
l tradițional, specific unei țări.

Meniu pentru mese obișnuite Meniu pentru ocazii speciale

l  pentru mese de sărbători 
(Paște, Crăciun,  Revelion);

l  pentru petreceri, cocteiluri, 
banchete, nunți, cununii etc.; 

l  pentru evenimente de familie 
(zi de naștere, onomastică).

Farfuria alimentaţiei sănătoase 
(model)
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Mic dejun

Prânz

Cină

Gustare sănătoasă

Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație

Necesarul alimentar pentru 24 de 
ore trebuie corect repartizat pentru 
cele trei mese principale și cele două 
gustări ale zilei. 

 
1. Micul dejun este masa cea mai 

importantă a zilei și trebuie să aibă o 
valoare energetică mare. Se mănân-
că, pe lângă pâine sau cereale, ouă, 
lapte și produse lactate, produse din 
carne, legume, fructe și sucuri natu-
rale de fructe etc.

2. Prânzul este masa cea mai consistentă. Clasic, este compus din: 
felul întâi (supă sau ciorbă), felul al doilea (preparate din carne și legu-
me) și desert (alimente dulci: produse de cofetărie sau patiserie, salată 
de fructe etc.). La începutul mesei se pot servi antreuri: preparate calde 
sau reci, care stimulează pofta de mâncare (mezeluri, brânzeturi, ouă 
umplute, pate de ficat, piftie etc.).

3. Cina se ia cu cel puțin două ore înainte de culcare și trebuie să con-
țină preparate nu foarte consistente, ușor digerabile: salată de legume, 
pește, pui, paste etc.

Gustările potolesc senzația de foame și oferă un plus de energie între 
mese. Ele trebuie să aibă conținut redus de zahăr, grăsimi și sare. De 
pre ferat să fie alcătuite din fructe sau legume proaspete, lactate, produse 
din cereale integrale: biscuiți, pâine prăjită.

Pentru un stil de viață sănătos trebuie respectate orele de masă: între 
7-8 micul dejun, 10-11 prima gustare, 13-14 prânzul, 16-17 a doua gus-
tare, 19-20 cina. Între mese trebuie să existe o pauză alimentară de trei 
ore, pentru favorizarea digestiei.

Meniul unui restaurant cuprinde totalitatea 
preparatelor de bucătărie, cofetărie-patiserie și 
băuturilor (alcoolice și nealcoolice) care pot fi 
servite clienților. Are forma unui carton sau a 
unei broșuri în care sunt scrise, într-o ordine 
logică, felurile de mâncare și băuturile ser-
vite, cantitățile și prețul.

În întocmirea meniurilor se are în vedere 
și evitarea risipei de alimente. De cele mai mul-
te ori cantitatea de mâncare aruncată reprezintă o 
masă completă. Pierderile și risipa de alimente repre-
zintă o problemă la nivel mondial, iar UE și statele membre 
propun măsuri concrete de eliminare a acesteia.

MeniuMeniu

Repartiţia caloriilor zilnice

Gustări
15% Micul 

dejun
30%

Prânzul
35%

Cina
20%
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1. Studiu de caz:  Risipa alimentară
a. Culegerea informațiilor: O treime din totalita-

tea alimentelor produse în întreaga lume se risipesc. 
Anual, românii aruncă o cantitate de alimente care 
ar putea hrăni oraşul Cluj-Napoca timp de 20 de ani.

b. Discutarea și analiza cazului: 
Profesorul pune în discuție informațiile culese. 
Dacă aruncăm mâncare pierdem bani, facem rău 

mediului şi adâncim diferenţele sociale între cei care 
au cantităţi mari de alimente şi cei care suferă de 
foame. Un măr, o felie de pâine sau un iaurt aruncat 
la gunoi înseamnă resurse naturale (sol, apă), mun-
ca oamenilor, timp, salarii, cheltuieli pentru energie 
şi transport.

Profesorul le cere elevilor să analizeze factorii care 
contribuie la risipa de alimente.  

Exemple: „uităm” alimente în frigider, cumpărăm 
mâncare prea multă și se strică etc. 

c. Stabilirea variantelor de soluționare: În urma 
acestor discuții și analize, fiecare elev elaborează câte 
două soluții și le notează pe un post-it. Post-it-urile se 
lipesc pe tablă.  

Exemplu: Facem o listă de cumpărături și o res-
pectăm.

d. Alegerea soluțiilor optime: Folosind soluțiile 
propuse de elevi se realizează un ghid cu sfaturi pen-
tru reducerea risipei alimentare.

2. Există persoane care exclud din alimentație unele grupe de alimente. Desfășurați o activitate de docu-
mentare pentru a afla particularitățile meniului vegetarian, ovo-lacto-vegetarian, vegan, raw-vegan. 

3. Stabiliți cărei mese din zi aparțin preparatele din imaginile de mai jos.

Aplicații

Și tu poți!

1. Masa de sărbători 
reunește întreaga familie 
în jurul bucatelor tradiți-
onale, nelipsite din me-
niu. Documentați-vă din 
surse diverse și întocmiți 
un meniu pentru masa festivă de Paște / Crăciun /
Revelion.

2. Documentați-vă și aflați de-
numiri ale unor preparate din 
pește și fructe de mare.  
Redactați un meniu al 
unui restaurant cu specific 
pescăresc. Creați un logo și 
găsiți un nume sugestiv re-
staurantului.

l Meniul reprezintă totalitatea felurilor de mâncare servite la o masă într-o anumită ordine. Meniurile de 
diferite tipuri se alcătuiesc după anumite criterii.
l Piramida alimentară indică orientativ tipurile de alimente și proporțiile acestora în meniul zilnic.
l Mesele principale ale zilei sunt micul dejun, prânzul și cina. Pentru un stil de viață sănătos trebuie respectate 

orele de masă.

De reținut!

LOGO

MeniuMeniu
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Pentru a crește sănătos, un copil are nevoie de o alimentație echilibrată, hidratare și mișcare. Tendința copiilor 
este de a prefera gustările rapide, produse de tip fast-food, dulciuri și sucuri. De obicei vor să mănânce repede, 
pentru a se întoarce la activitățile preferate. În alimentația elevului trebuie avute în vedere patru principii simple:

Elevii au nevoie de legume şi fructe 
pentru a creşte sănătoşi

Alimentaţie corectă

Gustare sănătoasă  
pentru pauza de masă la şcoală

Obiceiurile alimentare ale elevilor

Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație

Dicționar

Fast-food - mâncare cu conținut mare de 
grăsimi, nocive pentru organism: hamburger, 
shaorma etc.

Junk food - alimente foarte bogate în calo-
rii, dar cu valoare nutritivă scăzută: chipsuri, 
snackuri, sucuri etc.

1. Varietatea. Meniul trebuie să fie diversificat, să includă alimente 
variate la fiecare masă: fructe și legume, lapte și produse lactate, pește 
și carne slabă, grăsimi, carbohidrați (paste integrale, pâine integrală, 
cartofi). Regula de aur în alimentația copiilor este de 3 porții de legume 
și 2 porții de fructe în fiecare zi!

2. Calitatea. Se recomandă cât mai multe alimente proaspete, cere-
ale integrale, pâine din făină integrală, fructe și semințe oleaginoase.

3. Moderația. În raport cu vârsta, sexul și cu efortul depus, un elev 
are nevoie de 1 800 – 2 900 de kcal pe zi. Porțiile de mâncare prea mari, 
mesele neregulate, asociate cu lipsa de mișcare, pot duce la obezitate.

4. Evitarea. Produsele fast-food, junk food, dulciurile și sucurile car-
bogazoase pot duce la boli de nutriție, în special dacă sunt asociate cu 
un stil de viață sedentar (lipsit de mișcare).

Hidratarea trebuie realizată cu apă și nu cu băuturi acidulate și 
dulci. Foarte importante sunt activitățile fizice: practicarea sportului, 
mersul pe jos sau cu bicicleta, plimbările etc.

Și tu poți!

1. Sandviciuri zâmbitoare

Mulți copii nu mănâncă la micul dejun pentru 
că se trezesc târziu – greșeală care determină lipsa 
de atenție la școală. Faceți un sandvici atractiv pentru micul dejun,  
folosind alimente sănătoase, recomandate în alimentația școlarului.

2. Mănânc sănătos, învăț sârguincios!

Realizați un afiș de promovare pentru stilul de viață sănătos al elevi-
lor, urmărind: grupul-țintă (cui i se adresează), titlul, text scurt, imagini 
sugestive și de impact.
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Un rol important pentru crearea bunei dispoziții și a unei atmosfere 
plăcute o are aranjarea mesei, care depinde de felurile de mâncare servi-
te, numărul de invitați etc.

Se începe cu alegerea feței de 
masă care este de preferat să fie 
confecționată din pânză de bum-
bac sau in. Aceasta trebuie să de-
pășească blatul mesei, să acopere 
picioarele mesei în mod egal, iar 
marginile să fie la același nivel pe 
toate laturile.

Marcarea locului fiecărui mesean se face cu farfuria-suport, care se 
așază la 1 cm de marginea mesei și la distanță de 50–60 cm de următoa-
rea. Ea este folosită ca reper pentru poziționarea celorlalte elemente. Pe 
farfuria-suport vor fi așezate pe rând farfuriile cu preparate, în ordinea 
din meniu. Farfuriile pot fi de diferite forme: rotunde, ovale, pătrate, tri-
unghiulare etc.

Șervetele din materiale textile se așază împăturite în partea dreaptă 
a farfuriei sau chiar pe farfuria-suport, prinse cu un inel special sau îm-
păturite artistic. Ele pot fi înlocuite cu șervețele din hârtie.

Tacâmurile se aranjează în dreapta și în stânga, de la exterior către interior, în ordinea servirii preparatelor: 
furculițele în partea stângă, iar cuțitele și lingurile în partea dreaptă. Tăișul cuțitelor va fi îndreptat spre farfurie. 
După fiecare fel de mâncare, tacâmurile și farfu-
riile folosite trebuie strânse. Tacâmurile de de-
sert se așază în fața farfuriei-suport, în ordinea: 
cuțit, furculiță, linguriță (cuțitul și lingurița cu 
mânerul spre dreapta, iar furculița cu mânerul 
spre stânga). Farfuria pentru pâine și cuțitul de 
unt se așază în stânga.

Paharele se aliniază oblic, începând cu cel 
mai mic și sfârșind cu cel mai mare. Primul este 
paharul pentru aperitive, urmat de paharele 
pentru vin alb și roșu, pentru șampanie, iar ulti-
mul este paharul pentru apă.

Spre centrul mesei se așază coșul cu condi-
mente: sare, muștar, piper, oțet, pentru ca toți 
mesenii să ajungă la ele cu ușurință.

Feţe de masă

Șervet prins cu inel

Elemente de desen geometric aplicate 
la aranjarea și decorarea mesei

Aranjarea paharelor

cuțit 
pentru 

unt

farfurie  
pentru pâine

linguriță pentru desert

furculiță pentru desert

pahar
pentru apă

pahar
pentru vin 

roșu

pahar
pentru vin alb

lingură

farfurie  
pentru supă

farfurie suport

șervețel furculiță 
pentru salată

furculiță 
pentru fel 
principal

cuțit 
pentru fel 
principal cuțit  

pentru salată
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Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație

Copiii și bunele maniere la masă
Citiți cu atenție 

textul de mai jos:
Este ora prân-

zului şi bunica îşi 
cheamă nepoţii la 
masă. Ina şi An-
drei intră în goană 
şi se aşază la masa din bucătărie, trântind scaune-
le. Nerăbdător, Andrei bate cu furculiţa în farfurie. 

- Stai liniştit, Andrei! îl roagă sora sa şi aruncă 
un şerveţel mototolit spre el.

În scurt timp, copiii se „duelează” cu  tacâmuri-
le, legănându-se pe scaune, iar bucăţele de pâine 
zboară peste masă.

- Copii, unde vă sunt bunele maniere? intervine 
bunica. 

Analizați comportamentul celor doi copii. Faceți 
o listă cu 10 reguli de bază pe care trebuie să le res-
pectați la masă – acasă sau în vizită. 

Exemplu: Înainte de masă este obligatoriu să ne 
spălăm pe mâini.

Aplicație Și tu poți!

Pliați un șervețel din hârtie sub formă de inimi-
oară. Urmăriți etapele din schema de mai jos. Ce for-
me geometrice identificați în plierea șervețelului, pe 
parcursul etapelor de lucru?

l Aranjarea mesei înseamnă alegerea și aranjarea feței de masă, a veselei, tacâmurilor, șervetelor, paharelor.
l Decorarea mesei se face în funcție de ocazie, cu aranjamente care să nu ocupe mult spațiu.
l Șervețelele de masă se pot plia artistic în forme geometrice având la bază elemente geometrice simple: 

puncte, drepte, unghiuri, suprafețe.

De reținut!

În familie, la o masă obișnuită, aranjarea mesei se poate face într-o 
manieră mai simplă.

După aranjarea mesei urmează servirea preparatelor culinare și a 
băuturilor. Preparatele lichide se servesc în farfurii adânci sau boluri, 
celelalte feluri în farfurii plate, iar desertul în farfurioare sau cupe (în-
ghețata). Se mai folosesc: platouri pentru gustări sau fripturi, salatiere, 
supiere, untiere etc.

Decorarea mesei se face în funcție de ocazie, cu aranjamente care 
să nu ocupe mult spațiu: lumânări, sfeșnice, ornamente florale, vase cu 
flori proaspete sau uscate, conuri de brad, boluri cu petale de flori sau  
cu pietricele colorate etc. 

Șervețelele de masă se pot plia artistic în forme geometrice simple (pătrat, dreptunghi, triunghi) sau mai 
complicate. Plierea șervețelelor are la bază elemente geometrice elementare: puncte, drepte, unghiuri, suprafețe.

Aranjarea simplă a mesei

Plierea unui şerveţel
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Calitatea serviciilor din alimentație

Serviciile sunt activități prin care se satisfac anumite nevoi ale oamenilor. Serviciile din alimentație  
satisfac nevoile de hrană ale consumatorilor.

Controlul calităţii alimentelor în 
laborator

Magazin alimentar

Restaurant

Și tu poți!

Îndrăznește să fii creativ!

Chiar dacă este sau nu sărbătoare, împreună 
cu mama, decorați masa într-un weekend când 
întreaga familie se reunește la masă. Aranjați 
într-o manieră atractivă preparatele în farfurii. 
Cele mai simple preparate pot da mesei un aer 
festiv și pot crea o atmosferă deosebită!

Calitatea serviciilor din alimentație are în vedere hrana sănătoasă, 
preparată și servită în condiții de siguranță și igienă, în confort și într-o 
ambianță plăcută.

Alimentaţia publică reprezintă ramura comerțului care are ca scop: 
producerea și distribuirea de mâncare și băuturi; pregătirea preparatelor 
culinare; distribuția acestora și a altor mărfuri alimentare; crearea unei 
ambianțe favorabile pentru consumul produselor.

Producătorul trebuie să verifice permanent, în cadrul ciclului de 
producție, respectarea calității materiilor prime și a tehnicilor adecvate, 
pentru obținerea unor produse cu valoare nutritivă și valoare estetică 
corespunzătoare.

În localurile de alimentație publică (restaurant, pizzerie, fast-food, 
cofetărie, patiserie etc.), asigurarea calității se face prin: satisfacerea ce-
rințelor clientului, respectarea prețurilor, metode și tehnici de preparare 
sănătoase, materii prime proaspete, igienă.

În magazine, comerciantul trebuie să afișeze prețul produselor, să 
ofere toate informațiile legate de produse, să le expună cât mai atrăgător 
și vizibil pe rafturi.

Serviciile rapide, profesionalismul angajaților, calitatea și varietatea 
preparatelor culinare, prețul, ambianța, inițiativa, publicitatea, relațiile 
publice oferite cu amabilitate sunt indicatori de bază ai calității servici-
ilor din alimentație.

Aranjarea atractivă a preparatelor



90

Prepararea produselor alimentare se face în fabrici, bucătăriile resta-
urantelor, laboratoare, brutării etc. 

În fabrici, producția este realizată de către personalul cu pregătire 
profesională specifică domeniului industriei alimentare. 

Inginerul tehnolog organizează și coordonează producția, tehnicie-
nii execută sarcini privind tehnologia de fabricație, operatorii fac măsu-
rători și supraveghează funcționarea mașinilor, aparatelor, instalațiilor.

În domeniul alimentației publice se realizează atât prepararea cât și 
comercializarea produselor alimentare.

Șeful de sală (Maître d'Hôtel) organizează și coordonează activitatea 
chelnerilor și somelierilor, acți o nea-
ză pentru satisfacerea și fidelizarea 
clienților.

Somelierul alege cele mai bune 
băuturi în concordanță cu felurile de 
mâncare cerute de clienți.

Chelnerul (ospătarul) primește 
clienții, le prezintă meniul, dă sfaturi 
dacă este solicitat, preia comenzile, servește clienții, întocmește nota de 
plată și încasează banii.

Bucătarul-șef (chef ) planifică, organizează și coordonează întreaga 
activitate din bucătăria unui restaurant, selectează materiile prime și 
materialele, creează meniuri speciale, calculează rețetele.

Bucătarul prepară sosuri, aluaturi, gustări, antreuri, preparate lichi-
de, mâncăruri, garnituri, salate și dulciuri; se ocupă de curățenia și igie-
na locului de muncă.

Barmanul pregătește și servește amestecuri de băuturi răcoritoare 
și alcoolice în baruri, cafenele și restaurante, întocmește nota de plată și 
încasează banii.

Cofetar-patiserul se ocupă cu 
prepararea produselor de cofetă-
rie-patiserie, realizarea decorațiu-
nilor, ambalarea și pregătirea pro-
duselor pentru comercializare.

Brutarul produce produse de 
panificație (pâine, colaci etc.) în fa-
brici și brutării mai mici.

Șef de sală

Somelier

Chelner

Chef şi bucătari

Barman

Cofetar-patiser Brutar

Activități, ocupații, meserii în domeniul 
preparării și servirii alimentelor

Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație
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Măcelarul (preparator produse 
din carne) tranșează și prepară car-
nea în măcelării, abatoare.

Lucrătorul comercial în alimen-
tația publică vinde produse alimen-
tare clienților într-un magazin.

Toate persoanele care își desfășoară activitatea în domeniul prepa-
rării și servirii alimentelor trebuie să respecte normele de igienă, secu-
ritate și de sănătate la locul de muncă, să poarte echipament de lucru, 
să aibă abilități în comunicare deoarece lucrează în echipă și intră în 
contact direct cu consumatorii.

Măcelar Lucrător comercial

l Stelele Michelin sunt o distincție a celui mai 
înalt standard de calitate în lumea restauran-
telor. Denumite și „premiul Oscar al lumii cu-
linare”, ele reprezintă excelența în bucătărie, 
mâncare fără cusur și o experiență culinară 
deosebită.

Știați că?

l În fabrici, producția este realizată de către personalul cu pregătire 
profesională specifică în domeniul industriei alimentare: inginerul teh-
nolog, tehnicieni, operatori.
l În alimentația publică există ocupații precum: șef de sală, somelier, 

chelner, chef, bucătar, barman, cofetar-patiser, lucrător comercial, bru-
tar, măcelar etc.

De reținut!

1. Bucătari celebri
În universul gastronomiei sunt mulți chefi extraordinari care au ridi-

cat mâncarea la nivel de artă și sunt adevărate modele în arta culinară, 
prin idei și creații noi. 

Alegeți un bucătar celebru: Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Alain 
Ducasse sau oricare altul. Folosiți internetul ca sursă de documentare 
pentru a afla informații despre el și descrieți pe scurt activitatea sa.

Aplicații

2. Joc de rol
Formați perechi, împreună cu colegul de bancă. Alegeți să fiți pe rând 

ospătar – client într-un restaurant, vânzător – cumpărător într-un maga-
zin alimentar etc. și creați scenarii în care fiecare să aveți un rol de jucat.

Creați decoruri minime pentru scenele pe care le jucați în fața obser-
vatorilor (cei care nu participă la joc). Aceștia vor contribui la analizarea 
și discutarea ulterioară a dialogurilor și a comportamentelor în timpul 
simulărilor.

Jamie Oliver

Restaurant cu o stea Michelin

Etape de urmat:
a. definirea situației care va fi simulată;
b. proiectarea scenariului;
c. interpretarea rolurilor;

d. analizarea comportamentelor în timpul interpretării rolurilor;
e. formularea unor concluzii.
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RECAPITULARE
Formați cinci grupe de elevi și alegeți câte un lider. Fiecare 

grupă va întocmi o listă cu patru întrebări referitoare la con-
ținutul lecțiilor din această unitate de învățare. Profesorul va 
ghida elevii în formularea corectă a întrebărilor.

Organizarea activității:
Liderul grupei 1 adresează celorlalte grupe, pe rând, câte 

una dintre cele patru întrebări.
Fiecare grupă va formula un răspuns, în urma discuțiilor dintre 

membri. Dacă răspunsul este corect, grupa primește un punct. În cazul 
unui răspuns incorect/incomplet, profesorul solicită un răspuns de la 
altă grupă, care va fi punctată. În continuare, liderul grupei 2 va adresa 
cele patru întrebări colegilor din celelalte grupe și activitatea continuă 
până când toate grupele finalizează întrebările.

Profesorul coordonează activitatea elevilor, apreciază corectitudinea 
răspunsurilor, adresează întrebări suplimentare.

Exemplu de listă cu întrebări
Grupa 1 – Alcătuirea meniurilor
1. Ce este meniul?
2. Care sunt criteriile care stau la baza 

întocmirii unui meniu?
3. Care sunt mesele principale ale zilei?
4. Ce este piramida alimentară?

Răspunsurile corecte se vor puncta într-un tabel desenat pe tablă.

Unitatea 6: Meniul. Servicii din alimentație

Amenajați clasa ca o sală de 
res taurant, în care fiecare grupă 
aranjează și decorează masa și 
prezintă meniul.

Turul galeriei: 
Elevii vizitează galeria, exami-

nează fiecare aranjament/meniu, 
adresează întrebări de clarificare 
și pot face comentarii sau pot propune alte soluții. Fiecare grupă își reexaminează propriul aranjament al 
mesei, prin comparație cu al celorlalte grupe și, valorificând comentariile vizitatorilor, completează rubrica 
„Autoevaluare” din grila de notare și evaluare.

PROIECTUL VOSTRU:

Poftiți la masă!
EVALUARE

Notă: Se convertesc cele 100 de puncte în notă (100 p = nota 10).

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE
Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

1 Întocmirea unui meniu adecvat 20

2 Realizarea listei-meniu 15

3 Plierea șervetului/șervețelelor 15

4 Realizarea unui ornament adecvat 15

5 Aranjarea corectă a mesei 20

6 Estetica mesei 5

7 Respectarea termenelor calendaristice 5

8 Originalitate 5

TOTAL 100

Grupa 1 Alcătuirea meniurilor

Grupa 2 Obiceiurile alimentare ale elevilor

Grupa 3 Elemente de desen geometric aplicate la 
aranjarea și decorarea mesei

Grupa 4 Calitatea serviciilor din alimentație

Grupa 5 Activități, ocupații, meserii în domeniul 
preparării și servirii alimentelor

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Exemplu de completare a punctajului

Observați! Și voi puteţi transforma mesele în familie în momente plăcute!



Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

SUBIECTUL  I  (20 de puncte) 

A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului 
corect la enunțurile de mai jos.

(5 x 2 puncte = 10 puncte) 
1. Cea mai consistentă masă a zilei este:

a. prânzul;
b. cina;
c. gustarea de la ora 10;
d. micul dejun.

2. Aranjarea mesei începe cu:
a. farfuria-suport;
b. șervețelele;
c. fața de masă;
d. tacâmurile. 

3. În fabrici, inginerul tehnolog:
a. supraveghează funcționarea mașinilor;
b. efectuează măsurători;
c. organizează și coordonează producția;
d. creează meniuri.

4. Boli de nutriție pot apărea din cauza:
a. produselor fast-food;
b. produselor proaspete;
c. produselor congelate;
d. apei.

5. Este local de alimentație publică:
a. hotelul;   b. depozitul;
c. supermarketul;  d. cofetăria.

B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și notați 
în dreptul fiecăreia litera A dacă afirmația este 
considerată adevărată și litera F dacă afirmația  
este considerată falsă.

(5 x 2 puncte = 10 puncte) 
1. Meniul reprezintă totalitatea felurilor de mân-

care servite într-o anumită ordine. 
2. Micul dejun trebuie să cuprindă 35% din nece-

sarul alimentar al zilei.
3. Șervetele se pot așeza chiar pe farfuria-suport.   
4. În restaurante, preparatele culinare trebuie ex-

puse vizibil pe rafturi.
5. Bucătarul-șef face produse de panificație. 

SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 

Completați spațiile libere astfel încât enunțu-
rile de mai jos să aibă sens și să fie corecte din  
punct de vedere științific. 

(5 x 3 puncte = 15 puncte)
1.  Cina se ia cu cel puțin ............. ore înainte de  

culcare.
2.  Copiii trebuie să consume ............ porții de legu-

me și ............. porții de fructe în fiecare zi.
3.  Măcelarul ............. și ............. carnea în măcelării.

SUBIECTUL al III-lea (15 puncte)

Citiți cu atenție și răspundeți pe scurt.
(3 x 5 puncte = 15 puncte)

1. Definiți piramida alimentară.
2.  Descrieți modul de așezare a tacâmurilor pe masă 

în vederea servirii preparatelor.
3. Enumerați activitățile desfășurate de un chelner.

SUBIECTUL al IV-lea (40 de puncte) 

O alimentație sănătoasă este cheia sănătății 
copilului – adultul de mâine.
1.  Descrieți două dintre principiile care stau la baza 

alimentației unui școlar. (10 puncte)
2.  Enumerați două criterii importante în alcătuirea 

unui meniu pentru școlari. (10 puncte) 
3.  Explicați rolul micului dejun în alimentația elevi-

lor. (10 puncte)
4.  Exemplificați cinci alimente/produse alimentare 

sănătoase pentru gustări. (10 puncte)

EVALUARE SUMATIVĂ
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RECAPITULARE FINALĂ

I. Ioana a mers la piață și la magazin și a cumpărat următoarele ali-
mente: apă, ardei gras, carne de pui, cartofi, castraveți, ceapă, făină de 
grâu, fidea, mere, morcovi, ouă, roșii, sare, ulei, zahăr.

1. Identificați și clasificați alimentele de bază după originea lor.
2. Determinați caracteristicile organoleptice pentru alimentele neam-

balate din listă.
3. Precizați rolul ambalajului de la făina de grâu.
4. Enumerați informațiile de pe eticheta sticlei de ulei.
5. Întocmiți un meniu simplu și sănătos pentru masa de prânz (felul I, 

felul II, desert), utilizând toate alimentele din listă. 
6. Descrieți metodele de preparare pentru pregătirea felurilor de mâncare din meniul stabilit.
7. Denumiți vasele și ustensilele folosite pentru prepararea prânzului.
8. Prezentați normele de igienă respectate la prepararea hranei.

II. Bunicii lui Matei au o grădină în care cultivă legume. 
1. Enumerați factorii de mediu care influențează cultivarea legumelor.
2. Descrieți lucrările solului în grădina de legume.
3. Prezentați lucrările de îngrijire a legumelor. 
4. Specificați normele de securitate și sănătate în muncă în timpul 

lucrului în grădina de legume. 
5. Propuneți metode de valorificare a recoltei. 

III. Completați aritmogriful:
1. Animale crescute pentru carne și grăsime.
2. Ne dau carne, lapte, lână și blană. 
3. Adăpost pentru porcine.
4. Supraveghează starea de sănătate a animalelor.
5. Întreține viața animalelor.
6. Coordonează activitatea într-o fermă de animale.
7. Factor de mediu benefic pentru creșterea animalelor.

IV. Pe catedră se află cartonașe cu denumiri de activități, ocupații și meserii specifice pentru domeniile: 
cultivarea plantelor, creșterea animalelor, alimentație publică. Cartonașele sunt amestecate și așezate cu fața 
în jos. Extrageți un cartonaș și descrieți activitatea specifică.

V. Se împarte tabla în coloane. Scrieți avantaje și dez-
avantaje ale mesei pregătite și servite acasă și ale mesei 
servite la restaurant.

Luăm masa acasă Luăm masa la restaurant

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

Z
1 O

2 O
3 T

4 E
5 H

6 N
7 I

E



Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

I. Analizați și comparați valoarea nutritivă a alimentelor de mai jos și calculați valoarea lor energetică.
(20 de puncte) 

VITAMINE
(la 100 g)

MINERALE
(la 100 g)

Potasiu

Fosfor

Calciu

Magneziu

Sodiu

Fier

Zinc

GLUCIDE
LIPIDE PROTEINE13.81 g

0.17 g 0.26 g

ENERGIE
(la 100 g) ? kcal

LAPTE

VITAMINE
(la 100 g)

Potasiu

Calciu

Mangan

Fosfor

Magneziu

Sodiu

Fier

Zinc

Cupru

MINERALE
(la 100 g)

GLUCIDE
LIPIDE PROTEINE4.80 g

1.98 g 3.30 g

ENERGIE
(la 100 g)

? kcal

II. Denumiți și descrieți lucrările specifice tehnologiei de cultivare a legumelor ilustrate mai jos:
(5 x 3 puncte = 15 puncte) 

III. Completați tabelul de mai jos cu activitățile necesare creșterii și îngrijirii animalelor domestice. 
(5 x 3 puncte = 15 puncte)

Bovine Porcine Ovine Păsări de curte Cabaline

Hrănire

Îngrijire

Adăpostire

IV. Identificați ocupația și prezentați activitatea persoanelor din imagini: (5 x 3 puncte = 15 puncte)

V. Realizați un eseu cu tema Hrană sănătoasă pentru un corp sănătos! după următorul plan de idei:
(25 de puncte)

1. Argumentați importanța alimentației echilibrate. (10 puncte)
2. Descrieți conținutul farfuriei alimentației sănătoase. (5 puncte)
3. Prezentați mesele principale ale zilei și importanța lor. (5 puncte)
4. Explicați repartizarea corectă a necesarului alimentar al unei zile.  (5 puncte)

EVALUARE FINALĂ
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BIBLIOGRAFIE

Pag. 24 – Evaluare sumativă
I. A. 1.b; 2.a; 3.d; 4.b; 5.a. B. 1.F; 2.F; 3.A; 4.F; 5.F; 
II. 1. apă, fibre; 2. mări, oceane; 3. animalelor.  
III. 1. origine minerală, animală, vegetală; 2. fără 
gust, fără miros, fără culoare; 3. fasole, mazăre, lin-
te, soia; 5. calciu, fier, magneziu, iod, potasiu etc.  
IV. 1. pag. 21; 2. pag. 10; 3. pag. 15; 4. pag. 21.
Pag. 31 – Aplicație
1. Nr. de rânduri de pomi: 16:4 =4 rânduri; 
Nr. de pomi pe rând: 40:4=10 pomi/rând
Nr. total de puieți: 4 rânduri x 10 puieți/rând = 
40 puieți
Nr. de rânduri de pepene: 16:2 =8 rânduri; 
Nr. de răsaduri pe rând: 40:2=20 plante/rând
Nr. total de răsaduri: 8 rânduri x 20 răsaduri/rând = 
160 fire de răsad
2. 40 puieți x 20 lei = 800 lei; 
160 fire răsad x 5 lei = 800 lei.
Pag. 40 – Evaluare sumativă
I. A. 1.c; 2.a; 3.b; 4.d; 5.c. B. 1 A; 2 F; 3 A; 4 F; 5 A; 
II. 1. pag. 28; 2. pag. 29; 3. pag. 32; 4. pag. 34.  
III. 1. pag. 27-28; 2. pag. 29, 30, 40; 3. pag. 32.
Pag. 47 – Aplicații
Vaci: 8x350 kg+7x520 kg+15x720 kg = 17 240 kg;
 hrană: 17 240 kg x 2 kg = 34 480 kg nutreț.
Tauri: 700 kg + 900 kg = 1 600 kg; 
 hrană: 1 600 kg x 4 kg = 6 400 kg nutreț.
Total: 34 480 kg + 6 400 kg = 40 880 kg nutreț.
Pag. 50 – Aplicații
1.a) 1 x (31+30+31+30+31+31+30+30) litri = 
 245 litri/oaie; 40 x 245 = 9 800 litri;
b) 9 800 x 5 lei = 49 000 lei
Pag. 52 – Aplicații
3. 22 kg x 98 = 2 156 kg miere de salcâm, 

21 kg x 98 = 2 058 kg miere de tei, 
27 kg x 98=2 646 kg miere polifloră 
Pag. 54 – Evaluare sumativă
I.1.d; 2.c; 3.a; 4.b; 5.a. II. 1.b; 2.c; 3.e; 4.a; 5.d. 
III. 2. pag. 43; 3. pag. 45-46; 4. pag. 48-49.
Pag. 62 – Aplicații
2.a. 94% - etichetat cu „făcut din ingrediente ecologice”
Pag. 70 – Evaluare sumativă
I. A. 1.a; 2.a; 3.c; 4.d; 5.c. B. 1. biodegradabile; 
2. ingredientelor; 3 sesizare. II. 1. pag. 57;
2. pag. 63; 3. pag. 67. III. 1. pag. 61; 2. pag. 61; 
3. pag. 61; 4. pag. 61-62.
Pag. 80 – Evaluare sumativă
I. 1. pag. 74; 2. pag. 73; 3. pag. 74; 4. pag. 79 
II. 1. pag. 76; 2. pag. 76; 3. pag. 76. III. pag.77-78
Pag. 93 – Evaluare sumativă
I. A. 1.a; 2.c; 3. c; 4. a; 5. d. B. 1 A; 2 F; 3 A; 4 F; 5 F. 
II. 1. două; 2. trei, două; 3. tranșează, prepară. 
III. 1. pag. 83; 2. pag. 87; 3. pag. 90. IV. 1. pag. 86; 
2. pag. 83; 3. pag. 84; 4. pag. 84.
Pag. 94 – Recapitulare
II. 1. pag. 27-28; 2. pag. 29-30; 3. pag. 30; 4. pag. 32; 
5. pag. 36. III. 1. porcine; 2. ovine; 3. coteț; 4. veteri-
nar; 5. hrană; 6. inginer; 7. lumina. IV. pag. 37, 51, 90
Pag. 95 – Evaluare finală
I. Valoarea energetică măr: 
13,81 x 4,1 + 0,17 x 9,3 + 0,26 x 4,1= 59,268 kcal; 
Valoarea energetică lapte: 
4,80 x 4,1 + 1,98 x 9,3 + 3,30 x 4,1= 51,624 kcal. 
II. săpat, plantat, susținerea plantelor cu araci, iriga-
re, recoltare; III. pag. 45-46; IV. 1. medic veterinar, 
pag. 51; 2. pomicultor, pag. 37; 3. bucătar, pag. 90;  
4. florar, pag. 37; 5. zootehnist, pag. 51. V. 1. pag. 21; 
2. pag. 83; 3. pag. 84; 4. pag. 84.
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