




I. Preliminarii 

Unitatea de curs ”Mecanizarea în legumicultură și pomicultură” face parte din componenta 
disciplinelor fundamentale și prevede studierea autovehiculelor, mașinilor, instalațiilor agricole și 
utilajelor, a principiilor de funcționare ale acestora, precum și lucrărilor de întreținere și pregătire 
acestora pentru lucru. 

Scopul disciplinei Mecanizarea în legumicultură și pomicultură este formarea competențelor de 
gestionare a lucrărilor agricole mecanizate pentru sporirea productivității și calității culturilor 
legumicole și pomicole. 

În procesul studierii disciplinei Mecanizarea în legumicultură și pomicultură elevii vor aplica 
cunoștințele dobândite la disciplinele, studiate anterior sau concomitent cu Mecanizarea în 
legumicultură și pomicultură, de ex.: fizica, matematica, securitatea și sănătatea în muncă, pedologia 
și agrometeorologie, agrotehnica și îmbunătățiri funciare. Profesorul va stabili, în mod obligatoriu, 
corelații interdisciplinare.  

Cadrul didactic va acorda atenție sporită Normelor și regulilor de securitate și sănătate în muncă. 
Acestea vor fi respectate la efectuarea activităților și sarcinilor de învățare în timpul orelor teoretice 
și lucrărilor practice.  

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs Mecanizarea în legumicultură și pomicultură asigură formarea competențelor 
profesionale specifice de organizare a procesului tehnologic de realizare a lucrărilor agricole 
mecanizate în domeniu. 

Cunoștințele achiziționate și abilitățile formate vor permite viitorului specialist să planifice și să 
monitorizeze lucrările agricole, să gestioneze eficient costurile acestor lucrări, să propună cele mai 
optime mașini și utilaje agricole pentru mecanizarea lucrărilor şi sporirea productivității muncii. 

Disciplina Mecanizarea în legumicultură și pomicultură asigură bazele pentru formarea 
competențelor specifice disciplinelor și modulelor de specialitate: protecția integrată, pomicultură, 
legumicultură. 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei  

Competența profesională din descrierea calificării: 

Organizează procesul de realizare a lucrărilor agricole mecanizate.   

Competențe profesionale specifice disciplinei: 

1. Selectarea autovehiculelor, mașinilor și utilajelor agricole, în dependență de lucrările agricole. 
2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole pentru lucru, respectând normele de 

securitate și sănătate în muncă 
3. Monitorizarea lucrărilor efectuate mecanizat, conform cerințelor agrotehnice, respectând 

normele de securitate și sănătate în muncă 

IV. Administrarea disciplinei  

Semestrul 
 
 
 

Numărul de ore Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite 
 
 

Total Contact direct Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

4 120 60 30 30 Examen 4 

 



V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Autovehicule, mașini și utilaje agricole 

1. Selectarea autovehiculelor, mașinilor și 
utilajelor agricole, în dependență de lucrările 
agricole  

- Argumentarea rolului mecanizării în 
legumicultură și pomicultură 

- Clasificarea tractoarelor agricole  
- Distingerea părților componente ale 

tractoarelor,  
- Identificarea carburanților şi lubrifianților 

necesari în exploatare  
- Explicarea principiului de funcționare a 

părților componente ale tractoarelor, 
- Asocierea mașinilor agricole, utilajelor cu 

diferite lucrări în legumicultură, 
pomicultură 

1.1. Rolul mecanizării în agricultură  
1.2. Clasificarea generală a autovehiculelor 

agricole 
1.3. Tipuri de tractoare după destinație, 

putere, tipul organelor de rulare 
1.4. Părțile componente ale tractorului şi 

rolul lor funcțional: motorul, transmisia, 
organele de rulare și conducere, șasiu, 
suspensia, utilajul auxiliar şi 
echipamentul electric. 

1.5. Echipamentele de lucru ale tractorului: 
dispozitivul de tracțiune, priza de putere, 
instalația hidraulică, mecanismul de 
suspendare, cupla pentru remorcă 

1.6. Tipurile de motorină şi benzină pentru 
tractoare, motocultoare 

1.7. Caracteristica uleiurilor pentru motor, 
transmisie şi sistemul hidraulic 

1.8. Mașini agricole și utilaje pentru: 
- prelucrarea solului,  
- semănat și plantat  
- utilizarea produselor de uz fitosanitar și 

fertilizanților 
- săpat gropi 
- instalat stâlpi 
- formarea coroanelor 
- scoaterea sau mărunțirea coardelor tăiate 
- rărit flori 
- întreținerea spațiilor înierbate 
- irigat 
- recoltare  
- condiționare. 

2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 

2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole pentru 
lucru, respectând normele de securitate și 
sănătate în muncă 

- Distingerea părților constructive ale 
mașinilor agricole și utilajelor 

- Reglarea mașinilor agricole și utilajelor 
- Formarea agregatelor agricole 
- Planificarea necesarului de combustibil în 

dependență de agregatul agricol, lucrarea 
agricolă, productivitate şi consum  

- Emiterea actelor cu necesarul pieselor de 
schimb pentru tractoare, mașini agricole, 
utilaje   

- Respectarea regulilor de securitate și 

2.1  Destinația mașinilor agricole și utilajelor. 
2.2 Construcția generală a mașinilor agricole și 

utilajelor. 
2.3 Cerințe de reglare a mașinilor agricole și 

utilajelor la adâncimea, înălțimea de lucru, 
norma de semănat, plantat, administrat. 

2.4 Clasificarea agregatelor agricole. 
2.5 Norme tehnice de formare a agregatelor 

agricole simple şi compuse. 
2.6 Productivitatea agregatelor agricole pe oră, 

schimb. 
2.7 Consumul de motorină la diferite lucrări 

agricole. 
2.8  Evaluarea pieselor defectate. 
2.9 Reguli de întocmire a fișei cu necesarul de 



sănătate în muncă combustibil și pieselor de schimb. 
2.10 Securitatea și sănătatea în muncă la 

pregătirea mașinilor agricole și utilajelor 
pentru lucru. 

3. Monitorizarea lucrărilor mecanizate 

3. Monitorizarea lucrărilor efectuate mecanizat 
conform cerințelor agrotehnice, respectând 
normele de securitate și sănătate în muncă 
- Organizarea locurilor de muncă pe o solă, 

parcelă și tarla prin diverse metode 
- Marcarea locurilor periculoase. 

- Determinarea necesarului de tractoare, 

semănători şi mașini de plantat pentru 

înființarea culturilor horticole 

- Descrierea cerințelor agrotehnice pentru 

pregătirea terenului 

- Compararea cerințelor agrotehnice pentru 

lucrările de semănat şi plantat 

- Organizarea exploatării agregatelor şi 
instalațiilor folosite în agricultură. 

- Evaluarea graduală a calității lucrărilor 
agricole conform cerințelor agrotehnice. 

- Compararea rezultatelor lucrărilor 
realizate mecanizat cu cerințele 
agrotehnice. 

- Întreprinderea măsurilor pentru 
reducerea factorilor de risc la locul de 
muncă. 

- Respectarea normelor de sănătate şi 
securitatea muncii specifice exploatării 
agregatelor agricole şi utilajelor 

3.1 Metode de organizare a locurilor de muncă 
pe o solă, parcelă și tarla (parcelarea, 
jalonarea). 

3.2 Metode de deplasare şi întoarcere, marcare a 
locurilor periculoase. 

3.3 Necesarul de tractoare, semănători şi mașini 
de plantat pentru înființarea culturilor 
horticole: răsaduri de legume, arpagic, 
cartofi, puieți etc). 

3.4 Cerințele agrotehnice pentru pregătirea 
terenului (indicatorii de adâncime de lucru, 
uniformitatea fundului brazdei, gradul de 
distrugere a resturilor vegetale, gradul de 
mărunțire şi afânare a solului). 

3.5 Cerințele agrotehnice pentru lucrările de 
semănat şi plantat (distanța între două 
treceri, adâncimea și norma de semănat şi 
plantat, schema de semănat/plantare, 
reglarea aparatelor de distribuție și probarea 
mașinii de semănat). 

3.6 Cerințele agrotehnice pentru mașinile de 
recoltat a culturilor horticole (pierderi, 
vătămarea fructelor și altor organe ale 
plantelor). 

3.7  Norme de sănătate şi securitatea muncii  
specifice exploatării agregatelor agricole şi 
utilajelor. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr.  Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Autovehicule, mașini și utilaje agricole 38 22 6 10 

2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 62 30 22 10 

3. Monitorizarea lucrărilor mecanizate 20 8 2 10 

 Total 120 60 30 30 

 

 

 



VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Autovehicule, mașini și utilaje agricole 

1.1 Mașini moderne utilizate în gospodării agricole 
1.2 Mecanismele și sistemele motorului 

Prezentare 
orală 

Evaluarea 
prezentării 

Săptămâna 1 

1.3 Moto-electro-stivuitoare: tipuri, generalități, 
clasificarea 
1.4 Mini-tehnica folosită în agricultură: motocultoare, 
moto-sape, motocositori, moto-burghie etc 

Portofoliu 
 

Prezentarea 
portofoliul  
 

Săptămâna 2 

1.5 Mașini şi instalații pentru condiționarea 
produselor agricole şi horticole 

Referat Prezentarea 
referatelor 

Săptămâna 3 

2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 

2.1 Cultivatoarele: clasificarea şi destinația lor 
construcția cultivatoarelor pentru prelucrarea totală şi 
prășitoare  
2.2 Întreținerea tehnică şi păstrarea mașinilor în 
diferite gospodării 

Prezentare la 
calculator 
 

Evaluarea 
prezentărilor Săptămâna 4 

2.3 Ghidaje computerizate pentru tractoare Fișe de 
observație 

Prezentarea 
fișelor Săptămâna 5 

3. Monitorizarea lucrărilor mecanizate 

3.1 Pluguri de desfundat solul, mașini pentru nivelat şi 
modelat solul, mașini pentru săpat solul în sere şi 
solarii. 

Prezentare la 
calculator 

Evaluarea  
prezentării Săptămâna 6 

3.2 Mijloace și echipamente de protecție individuală 
specifice locului de muncă. 

Tabel elaborat 
 

Prezentarea 
tabelului Săptămâna 7 

3.3 Norme de igienă la locul de muncă la tratarea 
chimică și administrarea fertilizanților. 

Referat Prezentarea 
referatului Săptămâna 8 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice 
Nr. 
ore 

1 Autovehicule, mașini 
și utilaje agricole 

1. Analiza sistemului de alimentare a motoarelor. 
2. Analiza sistemul de ungere şi răcire a motoarelor. 

6 

2 

Pregătirea mașinilor 
și utilajelor agricole 

3. Reglarea plugurilor şi cultivatoarelor 
4. Reglarea mașinilor pentru administrarea fertilizanților 
5 Instalarea semănătorilor conform normei de semănat, de 
plantat 
6. Instalarea stropitorilor, mașinilor de tratat semințe conform 
normelor de lucru. 
7. Elaborarea planului lucrărilor de combatere a bolilor, 
dăunătorilor, ierburilor din culturile agricole. 
8. Reglarea mașinilor pentru plantarea marcotelor în pepiniera 

22 



pomicolă şi fondarea livezilor tinere. 
9. Reglarea mașinilor pentru lucrarea solului în plantațiile 
pomicole 
10. Calcularea productivității agregatelor şi consumului de 
motorină la diferite lucrări agricole. 
11. Asamblarea instalațiilor pentru irigare prin picurare şi cu 
tambur. 

3 
Monitorizarea 
lucrărilor mecanizate 

12. Elaborarea schemelor de deplasare şi întoarcere a agregatelor 
la diferite lucrări agricole. 

2 

IX. Sugestii metodologice 

La organizarea studierii disciplinei Mecanizarea în legumicultură și pomicultură se vor folosi cele mai  
eficiente tehnologii de predare, învățare și evaluare centrate pe elev. Profesorul poate alege şi aplica 
acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activității elevilor, care sunt adecvate specialităţii, 
experienței de lucru, capacităților individuale ale acestora, care asigură un înalt randament în 
realizarea obiectivelor preconizate. 

Având în vedere complexitatea disciplinei, pentru înlesnirea însușirii materialului se recomandă 
utilizarea metodelor interactive de predare-învățare: instruirea problematizată, demonstrarea, 
modelarea, schematizarea. În cazul folosirii unei metodologii interactive, rolul profesorului devine 
cel de animator, consilier, moderator, participant, alături de elevii săi, la soluționarea problemelor.  

La predarea disciplinei se vor folosi pe larg mașini, mecanisme şi piese aparte, planşe, scheme, 
desene, modele și prezentări la calculator. Profesorul va utiliza situații-problemă, oferind elevilor 
posibilitatea de a regla și asambla diferite mașini agricole, utilaje și echipamente. 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Pentru evaluarea competențelor profesionale la disciplina Mecanizarea în legumicultură și 
pomicultură vor fi realizate două tipuri de evaluări: formativă și sumativă. 

Evaluarea formativă a cunoștințelor şi deprinderilor practice prevede măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor obținute în corelație cu obiectivele proiectate pentru a interveni, în funcție de caz, 
asupra îmbunătățirii procesului de predare-învățare şi obținerii performanțelor dorite. Evaluarea 
formativă poartă un caracter continuu şi poate fi realizată prin: dictări tehnice, exerciții, teste cu 
diferite tipuri de itemi, probleme, probe practice. 

La finalul unității de curs va fi realizată evaluarea sumativă sub formă de examen oral sau scris. 

La întocmirea diferitor probe de evaluare, se recomandă subiecte cu un caracter problematizat, ce 
impun elevii să analizeze, generalizeze, să deducă concluzii. Itemii vor testa o gamă largă de 
comportamente cognitive, cu accent pe cele de analiză şi sinteză. 

Probe de evaluare recomandate: 
- prezentarea referatului privind normele de igienă la locul de muncă la tratarea chimică și 

administrarea fertilizanților  

- scrierea testului sumativ. 

Produse elaborate: 
- referat privind normele de igienă la locul de muncă la tratarea chimică și administrarea 

fertilizanților 

- testul sumativ 

Criterii de evaluare a produselor elaborate: 
Referat privind normele de igienă la locul de muncă la tratarea chimică și administrarea 
fertilizanților: 

- corespunderea referatului temei abordate; 



- profunzimea și completitudinea interpretării problemei expuse; 

- expunerea coerentă și logică a mesajului.  

- corectitudinea interpretării informațiilor prezentate; 

- claritatea mesajului; 

- modul de structurare a lucrării 

- argumentarea ideilor/teoriilor susținute;  

Testul sumativ:  

- corectitudinea interpretării itemilor propuși spre rezolvare;  
- corespunderea rezolvării propuse cu condițiile indicate în itemi;  
- corectitudinea metodei de rezolvare; 
- corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere duală);  
- corectitudinea setului de selecții (pentru itemi cu alegere multiplă);  
- stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip asociere); 
- corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori; 
- corespunderea răspunsului cerințelor din enunțul itemi (în cazul itemilor cu răspuns 

deschis); 
- localizarea corectă a elementelor grafice (în cazul itemilor cu zone grafice active). 

Scorurile însumate la rezolvarea testului vor fi în corespundere cu baremul de corectare, în 
baza criteriilor de evaluare specifice itemilor, care sunt incluși în test. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Pentru realizarea formării și dezvoltării competențelor profesionale în cadrul unității de curs 
Mecanizarea în legumicultură și pomicultură e necesar să se creeze un mediul educațional autentic, 
relevant şi productiv, centrat pe elev care necesită laborator, tehnică agricolă, terenuri agricole 
(deschise sau protejate). 

Orele teoretice și lucrările practice se vor desfășura în laborator, dotat cu mobilier relevant 
(respectând normele ergonomice), cu machete, mostre, echipamente și utilaje, computer și 
proiector, alte materiale necesare pentru formarea competențelor, conform Nomenclatorului 
laboratorului. 
Materiale didactice recomandate: fișe instructive, ghiduri de performanță, prospecte, jurnale, 
reviste, manuale. 
Echipamente și utilaje necesare pentru lucrările practice:  
- set de chei; 
- mijloace de protecție individuală;  
- piese de mașini agricole, mecanisme, sisteme; 
- tractor pe roți sau macheta tractorului în secțiune; 
- pluguri şi cultivatoare sau machetele lor; 
- macheta mașinilor pentru administrat îngrășăminte organice şi minerale solide şi lichide; 
- semănători, mașini de plantat răsaduri şi cartofi-bulbi; 
- mașina de tratat semințe; 
- stropitori pentru culturile legumicole şi pomicole; 
- mașina de plantat marcote şi puieți; 
- mașina de săpat gropi, moto-burghiu; 
- cultivator multifuncțional pomicol; 
- pompă pentru apă, filtre cu discuri sau sită, țevi PE Ø 32, robinete, conectoare şi fitinguri pentru 

montare, fâșie capilară - conductă de picurare, dopuri, fixatoare etc; 
- macheta instalației de irigat prin aspersiune cu tambur, aspersoare.     

 



XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

1. Salaur, V. Maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1993 

Sala de lectură 
Biblioteca 
 

2. Iedu, M. Maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1993 

3. Iedu, M. Lucrări practice la maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1999 

4. Ţîmbalist, E. Îndrumarul inginerului mecanic. Chişinău: Universitas, 1993 

5. Lîşco, G. Exploatarea parcului de maşini şi tractoare. Chişinău: Universitas, 
1996 

6. Jarov, M. Tractorul. Chişinău: Lumină, 1984 

7. Dragomirescu, I. Maşini şi instalaţii agricole. Bucureşti: Cereş, 1989 

8. Fotescu, E. Tractorul. Chişinău: Ştiinţa, 1995 

9. Patraşcu,  N. Motoare. Tractoare. Bucureşti: Tehnica agricolă, 1993 

10. Buzea,  I. Maşini  şi  instalaţii agricole. Bucureşti: Cereş, 1989 

11. Boian, A. Blogul www.ipcnvvc.blogspot.md 
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html 
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html 

www.ipcnvvc.blogsp
ot.md 
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