




 
 

I. Preliminarii 
Unitatea de curs Mașini agricole și utilaje face parte din componenta disciplinelor fundamentale și 

prevede studierea maşinilor și instalaţiilor agricole, a utilajelor, precum și întreținerea, funcţionarea și 

pregătirea acestora pentru lucru. 

Scopul disciplinei Mașini agricole și utilaje este formarea competențelor de gestionare a mecanizării 

lucrărilor agricole pentru sporirea productivității și calității acestora. 

La predarea acestei discipline profesorul va urmări permanent informaţiile ştiinţei şi tehnicii moderne 

pentru a asigura conținuturi relevante în conformitate cu realizările tehnice de ultimă oră. Elevii vor fi 

atenţionaţi asupra folosirii maşinilor înalt productive, ridicării eficacităţii economice de folosire a lor.  

În procesul studierii disciplinei, elevii vor folosi cunoştinţele obţinute la disciplinele, studierea cărora 

precede sau este concomitentă (fizică, matematică, securitate și sănătate în muncă, pedologie și 

agrometeorologie, agrotehnică și îmbunătățiri funciare) şi cu care profesorul va stabili corelaţii 

interdisciplinare. Normele și regulile de securitate și sănătate în muncă se vor respecta la efectuarea 

activităților și sarcinilor în timpul orelor și a lucrărilor practice.  

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 

Unitatea de curs Mașini agricole și utilaje asigură formarea competenței 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, să monitorizeze 
și să gestioneze eficient costurile lucrărilor agriole, să propună mașini și utilaje agricole performante pentru 
mecanizarea lucrărilor şi sporirea productivităţii muncii. 
Unitatea de curs Mașini agricole și utilaje asigură bazele pentru formarea competențelor specifice 
disciplinelor de specialitate: agrotehnică, fitotehnie , agrochimie, protecție integrată.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competenţa profesională din descrierea Calificării: 
Organizează procesul de realizare a lucrărilor agricole mecanizate 

Competenţe profesionale specifice disciplinei: 
1.Selectarea tractoarelor, maşinilor și utilajelor agricole, conform specificului lucrărilor agricole 
2.Pregătirea tractoarelor, mașinilor și utilajelor agricole pentru lucru 
3.Monitorizarea lucrărilor efectuate mecanizat, conform cerinţelor agrotehnice 
4.Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 

IV. Administrarea disciplinei Mașini agricole și utilaje  

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite 

Total 

Contact direct 
Lucru 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

4 120 53 22 45 Examen 4 

 

 

 



V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Tractoare, mașini și utilaje agricole 

CS. Selectarea tractoarelor, maşinilor și 

utilajelor agricole, conform specificului 

lucrărilor agricole 

1.1 Argumentarea rolului mecanizării 
lucrărilor agricole 

1.2 Identificarea tractoarelor agricole, 
părţilor componente, carburanţilor şi 
lubrifianţilor necesari în exploatare  
1.3 Distingerea mașinilor agricole, utilajelor 
pentru diferite lucrări în agricultură 

1.1.1 Rolul mecanizării în agricultură 

1.2.1 Clasificarea generală a tractoarelor agricole  
1.2.2 Tipuri de tractoare. Clasificarea după  
destinaţie, putere, tipul organelor de rulare 

1.2.3 Părţile componente ale tractorului şi rolul lor funcţional: 
motorul, transmisia, organele de rulare și conducere, şasiu, 
suspensia, utilajul auxiliar şi echipamentul electric 

1.2.4 Echipamentele de lucru ale tractorului: dispozitivul de 
tracţiune, priza de putere, instalaţia hidraulică, mecanismul de 
suspendare, cupla pentru remorcă 

 1.2.5 Tipurile de motorină pentru tractoare, motocultoare 
etc.  
1.2.6 Caracteristica uleiurilor pentru motor, transmisie şi 
sistemul hidraulic  
1.3.1 Maşini agricole și utilaje pentru: 

- prelucrarea solului,  
- semănat și plantat,  
- utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanților, 
- săpat gropi, 
- instalat stâlpi, 
- formarea coroanelor, 
- scoaterea sau mărunţirea coardelor tăiate, 
- rărit flori, 
- întreţinerea spaţiilor înierbate, 
- irigat, 
- recoltare,  
- condiționare. 

2.Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 

CS. Pregătirea mașinilor și utilajelor 
agricole pentru lucru 
2.1 Recunoaşterea părților constructive ale 
mașinilor agricole și utilajelor 

2.2 Reglarea mașinilor agricole și utilajelor 

2.3 Formarea agregatelor agricole 

2.4 Planificarea necesarului de combustibil 
în dependenţă de agregatul agricol, lucrarea 
agricolă, productivitate şi consum  
2.5 Emiterea actelor cu necesarul pieselor 
de schimb pentru tractoare, maşini agricole, 
utilaje  
2.6 Respectarea regulilor de securitate și 
sănătate în muncă 
 

2.1.1 Destinația mașinilor agricole și utilajelor  
2.1.2 Construcția generală a mașinilor agricole și utilajelor  
2.2.1 Reglarea mașinilor agricole și utilajelor, la adâncimea, 
înălţimea de lucru, norma de semănat, plantat, administrat 

2.3.1 Clasificarea agregatelor agricole 

2.3.2 Formarea agregatelor agricole simple şi compuse 

2.4.1 Productivitatea agregatelor agricole pe oră, schimb 

2.4.2 Consumul de motorină la diferite lucrări agricole 

2.5.1 Evaluarea pieselor defectate 

2.5.2 Reguli de întocmire a fişei cu necesarul pieselor de 
schimb 

2.6.1 Securitatea și sănătatea în muncă la pregătirea mașinilor 
agricole și utilajelor pentru lucru 



2.7 Organizarea exploatării agregatelor şi 
instalaţiilor folosite în agricultură 

2.8 Evaluarea graduală a calității lucrărilor 
agrciole conform cerinţelor agrotehnice 

2.9 Compararea rezultatelor lucrărilor 
realizate mecanizat cu cerinţele agrotehnice 

2.10 Întreprinderea măsurilor pentru 
reducerea factorilor de risc la locul de 
muncă 

2.7.1 Metode de organizare a locurilor de muncă pe o solă, 
parcelă și tarla (parcelarea, jalonarea)  
2.7.2 Metode de deplasare şi întoarcere, marcarea locurilor 
periculoase 

2.7.3 Necesarul de tractoare, semănători şi maşini de plantat 
stabilit pentru înfiinţarea culturilor cerealiere: grâu, orz, ovăz, 
porumb, floarea-soarelui  
2.8.1 Cerințele agrotehnice pentru pregătirea terenului 
(indicatorii de adâncime de lucru, uniformitatea fundului 
brazdei, grad de distrugere a resturilor vegetale, grad de 
mărunţire şi afânare a solului)  
2.9.1 Cerințele agrotehnice pentru lucrările de semănat şi 
plantat (distanţa între două treceri, adâncimea și norma de 
semănat şi plantat, schema de semănat/plantare, reglarea 
aparatelor de distribuţie și probarea maşinii de semănat) 
2.9.2 Cerințele agrotehnice pentru mașinile de recoltat a 
culturilor păioase și boboase (pierderi, vătămarea semințelor 
și boabelor) 
2.10.1 Norme de sănătate şi securitate a muncii specifice 
exploatării agregatelor agricole şi utilajelor 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. crt. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucru 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Tractoare, mașini și utilaje agricole 48 20 8 20 

2. Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 72 33 14 25 

 Total 120 53 22 45 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 
Materii pentru studiul individual 

Produse de 
elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Termene de 
realizare/ore 

Tractoare, mașini și utilaje agricole 

1.1 Mașini moderne utilizate în gospodăriile agricole 

1.2 Mecanismele și sistemele motorului 
1.3 Moto-electro stivuitoare: generalităţi, tipuri, 
clasificare 

1.4 Mini-tehnică folosită în agricultură: motocultoare, 
motosape, motocositori, motoburghie etc. 
1.5 Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea produselor 
agricole  
 
 
 

Prezentare 
Orală 
 

Portofoliu 
 

Referat 
 

Evaluarea 
argumentării 
 
Portofoliul 
prezentat 

Evaluarea 
referatelor 

Săptămâna 2 
 

Săptămâna 4 
 

Săptămâna 6 
 

Săptămâna 8 
 

Săptămâna 10 
 

 



Pregătirea mașinilor și utilajelor agricole 

2.1 Cultivatoarele: clasificarea şi destinaţia lor, 
construcţia cultivatoarelor pentru prelucrarea totală şi 
prăşitoare  
2.2 Întreţinerea tehnică şi păstrarea maşinilor în diferite 
gospodării 
2.3 Ghidaje computerizate pentru tractoare 

2.4 Pluguri de desfundat solul, maşini de săpat gropi, 
maşini pentru nivelat şi modelat solul, maşini pentru 
săpat solul în sere şi solarii 
2.5 Mijloace și echipamente de protecţie specifice 
locului de muncă 

2.6 Norme de igienă la locul de muncă la tratarea 
chimică și administrarea fertilizanților 

Prezentare la 

calculator 

Fişe de 

observaţie 

Prezentare la 
calculator 
 

Tabel elaborat 

Referat  

Evaluarea fişei 
Evaluarea 
prezentării 
Evaluarea fişei 
 
 

Evaluarea 
tabelului 
Evaluarea 
referatului 

Săptămâna 11 
 

Săptămâna 12 
 

Săptămâna 13 
 

Săptămâna 14 
 

Săptămâna 15 
 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Nr. ore Lista lucrărilor practice 

1 Tractoare, mașini și 
utilaje agricole 

8 Analiza sistemului de alimentare a motoarelor 
Analiza sistemelor de ungere şi răcire a motoarelor 

2 

Pregătirea mașinilor și 
utilajelor agricole 

14 

2.1Reglarea plugurilor şi cultivatoarelor 
2.2Reglarea maşinilor pentru administrarea fertilizanților 
2.3Instalarea semănătorilor la norma de semănat, de plantat 
2.4Reglarea stropitorilor, maşinilor de tratat seminţe confrom normelor de 
lucru. 
2.5Elaborarea planului lucrărilor de combatere a bolilor, dăunătorilor, 
ierburilor din culturile agricole 
2.6Reglarea maşinilor pentru plantarea răsadului și a puieților 
2.7Reglarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului 
2.8Calcularea productivității agregatelor şi consumului de motorină la diferite 
lucrări agricole 
2.9Asamblarea instalațiilor pentru irigare prin picurare şi cu tambur 
2.10Elaborarea schemelor de plasare şi întoarcere a agregatelor la diferite 
lucrări agricole 

 

IX. Sugestii metodologice 

La organizarea studierii disciplinei Mașini agricole și utilaje se vor folosi cele mai eficiente tehnologii de 

predare – învăţare – evaluare, adecvate specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor individuale a 

elevilor şi care asigură un înalt randament în realizarea obiectivelor preconizate. 

Având în vedere complexitatea disciplinei, pentru înlesnirea însuşirii materialului se recomandă de utilizat 
metodele interactive: instruirea problematizată, demonstrarea, modelarea, schematizarea. Pentru 
formarea gândirii logice, competențelor de luare a deciziilor, profesorul va folosi fişe instructive, ghiduri de 
performanţă, organizând lucrul în grupuri mici şi mari. Se va încuraja asimilarea independentă şi dirijată a 
cunoştinţelor de către elevi. 
La predarea disciplinei se vor folosi pe larg maşini, mecanisme şi piese aparte, planşe, scheme, desene, 
modele și prezentări la calculator. 
Profesorul va utiliza situații de problematizare, oferind elevilor posibilitatea de a regla și asambla, diferite 
mașini agricole, utilaje și echipamente. 
 



X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

Evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice la disciplina Mașini agricole și utilaje prevede măsurarea 
şi aprecierea rezultatelor obţinute în corelație cu obiectivele proiectate pentru a interveni, în funcţie de 
caz, asupra perfecţionării procesului de predare-învăţare şi obţinere a performanţelor.  
Evaluarea poartă un caracter continuu şi este de diferite tipuri:  

- formativă, folosind dictări tehnice, exerciţii, teste cu diferite tipuri de itemi, probleme; 
- sumativă, prin examenele orale și scrise, inclusiv testarea. 

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

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru realizarea formării și dezvoltării competențelor în cadrul unității de curs Mașini agricole și utilaje, e 
necesar să se creeze un mediu educațional autentic, relevant și productiv, centrat pe elev, care necesită 
laborator, tehnică agricolă, terenuri agricole (deschise și protejate ). Orele teroretice 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 Nomencalatorului laboratorului. 
Materiale didactice recomandate: fişe instructive, ghiduri de performanță, prospecte, reviste, manuale. 
Echipamente și utilaje: set de chei, mijloace de protecție individuală, piese de mașini agricole, machete, 
utilaje agricole, planșe, fișe de instruire, computer, proiector. 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

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

Sala de lectură 
Biblioteca  
 
 
 
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/me
canizarea.html 
 

http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tra

ctorul.html   

             7 

2. Iedu, M., Maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1993               6 

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

               5 

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

             1 

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

             12 

6. Jarov, M., Tractorul, Chişinău: Lumina, 1984               2 

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

              5 

8. Fotescu, E., Tractorul, Chişinău: Ştiinţa, 1995              3 

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

              - 

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

             1 

  

http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html
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