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I. Preliminarii 

Curriculumul modular Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole, este elaborat pentru 
specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, calificarea tehnician mecatronică, învățământ 
profesional tehnic postsecundar.  
Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole este un modul teoretic experimental, cu 
caracter aplicativ, parte integrantă a componentei de profil a planului de învățământ. Conform planului 
de învățământ modulul se va studia în semestrul II al primului an de studii și în semestrul II în anul al 
doilea de studii.  
Studiul conținuturilor modulului se va baza pe cunoștințele achiziționate și competențele formate de 
către elevi la cursurile de fizică, matematică, informatică și de asemenea din cadrul modulelor de profil 
studiate anterior sau în paralel.  
Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor profesionale 
specifice în vederea efectuării calitative a lucrărilor de asamblare și dezasamblare a mașinilor și 
utilajelor agricole.  
Pornind de la esența teoriei instruirii și modul de predare a conținuturilor, modulul Asamblarea, 

dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole are drept scop orientarea elevilor spre activități 

independente de:  recepționare a mașinilor și utilajelor agricole și a părților componente ale acestora; 

analiză a documentației tehnice și instrucțiunilor de asamblare; organizare a montării părților 

componente ale mașinilor și utilajelor agricole și evaluare a calității lucrărilor de montare efectuate. În 

cadrul modulului se asigură studierea dispozitivelor, aparatelor, echipamentelor, mecanismelor și 

sistemelor, care prezintă grupe de organe de lucru și ajutătoare, iar fiind asamblate în mod 

determinat, constituie o unitate din punct de vedere funcțional, care efectuând operații specifice, 

asigură funcționalitatea mașinilor și utilajelor agricole.  

Totodată modulul este orientat spre formarea la elevi a competențelor-cheie și transversale, necesare 

viitorilor tehnicieni pentru o integrare cât mai reușită în piața muncii și o adaptare socială rapidă, 

respondentă la schimbările actuale și de perspectivă. Aceste competențe sunt dezvoltate pe parcursul 

întregii perioade de instruire a formabilului cu accent substanțial pe următorul set de rezultate ale 

învățării specifice pentru tehnicianul mecatronică: 

- Competența de interacțiune socială, necesară pentru organizarea procesului de lucru în colectiv, 

cu accent preponderent pe aplicarea corectă în comunicare a terminologiei de specialitate, inclusiv în 

limba străină în funcție de solicitarea agentului economic. 

- Autonomia și responsabilitatea în condiții de muncă, care sunt, de obicei, previzibile, vor asigura 

formarea la elev a unui șir de cunoștințe, deprinderi și atitudini, vor facilitata realizarea cu succes a 

sarcinilor de lucru. O atenție sporită se va axa pe aplicarea prevederilor legale privind sănătatea și 

securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, inclusiv de prevenire și stingere a incendiilor 

specifice atelierelor de reparație și de aplicare a normelor de protecție a mediului. Elevul va identifica 

metode, mijloace, elemente pentru care există soluții, remedieri, asigurând astfel îndeplinirea 

atribuțiilor profesionale. 

Elevilor, de asemenea vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă, de siguranță 

antiincendiară în procesul executării lucrărilor de asamblare și dezasamblare a mașinilor și 

utilajelor agricole. 
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II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
Demersurile modulului sunt centrate pe formarea și dezvoltarea competențelor profesionale  

necesare viitorului specialist pentru încadrarea cu succes în câmpul muncii în domeniul tehnicii 

agricole.  

Competențele și abilitățile formate pe parcursul studierii modulului vor înlesni formarea la elevi a 
competențelor profesionale specifice privind organizarea și efectuarea lucrărilor de asamblare, 
dezasamblare a mașinilor și utilajelor agricole, absolut necesare în activitatea profesională la 
încadrarea în câmpul muncii. Elementele de conținut predate vor fi axate pe rezolvarea de sarcini 
concrete, în consecutivitatea determinată de logica și specificul situației de rezolvat. Motivarea 
elevului va porni de la necesitatea dobândirii de cunoștințe pentru realizarea unei sarcini, care îi va 
solicita  formarea de abilități și competențe concrete. Reieșind din aceasta, un rol aparte va avea 
exersarea în laborator sau în condiții de producție la agentul economic din domeniu, exersarea fiind 
dintotdeauna modalitatea cea mai eficientă de învățare. 
 

III. Competențele profesionale specifice modulului 
În cadrul modulului, elevii își vor forma următoarele competențe profesionale specifice, în 
conformitate Standardul de calificare: 
CPS 1. Organizarea procesului de lucru; 
CPS 2. Asamblarea mașinilor și utilajelor agricole; 
CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole; 
CPS 5. Efectuarea activităților de mentenanță preventivă a mașinilor și utilajelor agricole; 
CPS 6. Efectuarea mentenanței corective a mașinilor și utilajelor agricole. 
La formarea competențelor menționate, vor contribui în mod direct competențele specifice modului  
expuse în continuare, care se vor achiziționa pe parcursul studierii conținuturilor modulului în 
conformitate cu unitățile de învățare: 
UC 1. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole pentru 
lucrarea solului;  
UC 2. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru semănat si 
plantat culturi agricole;  
UC 3. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru administrarea 
îngrășămintelor/fertilizanților;   
UC 4. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor;  
UC 5. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru recoltarea 
culturilor furajere; 
UC 6. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru recoltarea 
culturilor cerealiere; 
UC 7. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru recoltarea 

porumbului; 

UC 8. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru prelucrarea 
postrecoltare a boabelor;  
UC 9. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru recoltarea 
sfeclei de zahăr și a cartofului;  
UC 10. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru mecanizarea  
lucrărilor în horticultură și legumicultură;    
UC 11. Asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor pentru îmbunătățiri 
funciare și lucrări de încărcare, descărcare, transportare.  
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IV. Administrarea modulului 

Codul și denumirea 
modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de 

credite Total 

Contact direct 
Lucru 
individual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar  

P.02.O.013 

Asamblarea, 

dezasamblarea 

mașinilor și utilajelor 

agricole I 

2 120 40 60 20 Examen 4 

P.03.O.018 
Asamblarea, 
dezasamblarea 
mașinilor și utilajelor 
agricole II 

3 120 15 45 60 Examen 4 

 
V. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole I 

1. Mașini și utilaje pentru lucrarea solului 

UC 1. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
agricole pentru lucrarea 
solului  
 

1.1 Clasificarea, cerințe 
agrotehnice față de mașini și utilaje 
agricole 
1.2 Destinația, clasificarea  

mașinilor și utilajelor pentru 
lucrarea de bază a solului 
1.3 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare a mașinilor și 
utilajelor pentru lucrarea de bază a 
solului (plugului, cieselului, 
scarificatorului)  
1.4 Pregătirea mașinilor și 

utilajelor pentru lucrările de bază 
ale solului (cultivatoare, grape cu 
discuri) 
1.5 Construcția , clasificarea și 

reglajele mașinilor și utilajelor 
pentru lucrările superficiale a 
solului  
1.6 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 
montare-ajustare a componentelor 
sistemului mecatronic 

A1 Recepționarea mașinilor sau 

componentelor acestora 

A2 Analizarea documentației tehnice 

și instrucțiunilor de asamblare și 

dezasamblare 

A3  Verificarea cantitativă și calitativă 

a părților componente (piese, 

accesorii etc.) conform 

listei/documentației tehnice 

A4 Dezasamblarea plugului 

A5 Asamblarea plugului 

A6  Punerea în funcțiune a plugului 

A7 Dezasamblarea cieselului/ 

scarificatorului 

A8 Asamblarea și punerea în 

funcțiune a cieselului 

/scarificatorului 

A9 Dezasamblarea cultivatorului 

A10  Asamblarea și punerea în 

funcțiune a cultivatorului 

A11 Dezasamblarea grapei cu 

discuri 

A12 Asamblarea și punerea în 
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funcțiune a grapei cu discuri  

A13 Montarea cadrului și părților 

componente (puntea din față/spate, 

transmisia, reductorul cu arborele 

prizei de putere). 

A14 Montarea elementelor 

sistemelor mecatronice ale mașinilor 

și utilajelor agricole pentru lucrarea 

solului 

2. Mașini pentru semănat și plantat culturi agricole 

UC 2. Asamblarea, 

dezasamblarea  și 

punerea în funcțiune a 

mașinilor și utilajelor 

pentru semănat si 

plantat culturi agricole  

 

2.1 Destinația, clasificarea, 

descrierea tehnică, principiul și 

parametrii de funcționare a 

semănătorilor 

2.2 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare, reglările organelor 

de lucru și auxiliare ale 

semănătorilor  

2.3 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare, reglările mașinilor 

pentru plantarea tuberculilor şi 

plantelor crescute prin răsaduri 

2.4 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a componentelor 

sistemului mecatronic. 

A15 Dezasamblarea mașinilor de 
semănat culturi cerealiere 
A16 Asamblarea și punerea în 
funcțiune (reglarea) a mașinilor de 
semănat culturile cerealiere 
A17 Dezasamblarea mașinilor de 
semănat culturile tehnice 
A18  Asamblarea și punerea în 
funcțiune (reglarea) a mașinilor de 
semănat culturile tehnic 
A19 Dezasamblarea mașinilor pentru 
plantarea tuberculilor 
A20 Asamblarea și punerea în 
funcțiune (reglarea) a mașinilor 
pentru plantarea  tuberculilor 
A21 Dezasamblarea mașinilor pentru 
plantarea răsadului 
A22 Asamblarea și punerea în 
funcțiune (reglarea) a mașinilor 
pentru plantarea răsadului 
A23 Montarea elementelor 
sistemelor mecatronice ale mașinilor 
și utilajelor agricole pentru semănat 
si plantat culturi agricole 
A24 Evaluarea calității lucrărilor de 
montare efectuate 

3. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor/fertilizanților 

UC 3.Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
pentru administrarea 
îngrășămintelor/ 
fertilizanților  
 

3.1 Clasificarea mașinilor după 

destinație pentru administrarea 

îngrășămintelor 

3.2 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare și reglările mașinilor 

pentru administrarea 

îngrășămintelor minerale/ 

fertilizanților 

3.3 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare și reglările mașinilor 

A25 Dezasamblarea mașinilor pentru 

administrarea îngrășămintelor 

minerale /fertilizanților 

A26 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru administrarea 

îngrășămintelor minerale/ 

fertilizanților 

A27 Dezasamblarea mașinilor pentru 

administrarea îngrășămintelor 
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pentru administrarea 

îngrășămintelor organice 

3.4 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a componentelor 

sistemului mecatronic pentru 

administrarea îngrășămintelor/ 

fertilizanților 

 

organice 

A28 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru administrarea 

îngrășămintelor organice 

A29 Plasarea de informații 

geocontrol în sistemul electronic al 

mașinilor și utilajelor agricole (harta 

de administrare a îngrășămintelor 

conform analizei solului). 

A30 Ajustarea parametrilor 

tehnologici de lucru (adâncimea, 

lățimea, norma de administrare, 

direcția de mers, limitele de viteză, 

suprafața de lucru etc.). 

4. Mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor 

UC 4. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor 
 

4.1 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare și reglările 

mașinilor pentru tratarea 

semințelor  

4.2 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare a mașinilor de 

stropit 

4.3 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare a mașinilor pentru 

pregătirea soluțiilor de lucru 

pentru combaterea bolilor şi  

dăunătorilor 

4.4 Măsurile de protecție la 

efectuarea lucrărilor legate de 

combaterea bolilor și dăunătorilor 

în agricultură 

4.5 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe 

de montare-ajustare a 

componentelor sistemului 

mecatronic 

A31  Dezasamblarea mașinilor 

pentru protecția culturilor de câmp 

A32 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru protecția culturilor de câmp 

A33 Dezasamblarea mașinilor pentru 

protecția plantelor multianuale 

A34 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru protecția plantelor 

multianuale 

A35 Dezasamblarea mașinilor pentru 

tratarea semințelor 

A36  Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru tratarea semințelor 

A37 Respectarea cerințelor de 

securitate a muncii la efectuarea 

lucrărilor de combatere a bolilor și 

dăunătorilor. 

A38 Montarea elementelor 

aparatajului electronic al sistemului 

de navigare (GPS) 

5. Mașini și utilaje pentru recoltarea culturilor furajere 

UC 5. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
pentru recoltarea 

5.1. Clasificarea, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare a cositoarelor, 

vindroverelor și greblelor 

5.2. Clasificarea, descrierea 

A39 Monitorizarea parametrilor 

tehnici și tehnologici în procesul de 

exploatare a utilajelor de recoltare și 

transportare a culturilor furajere 

A40 Dezasamblarea cositoarelor 
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culturilor furajere  
 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare a mașinilor pentru 

adunarea, balotarea, încărcarea și 

transportarea culturilor furajere 

5.3. Principiul de lucru, reglare a 

organelor de lucru a mașinilor 

pentru recoltarea plantelor 

furajere pentru fânaj şi siloz 

 

pentru culturi furajere 

A41 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a cositoarelor 

pentru culturi furajere 

A42 Dezasamblarea vindroverelor 

pentru culturi furajere 

A43 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a vindroverelor 

pentru culturi furajere 

A44 Dezasamblarea mașinilor pentru 

balotarea masei vegetale 

A45 Asamblarea și punerea în 

funcțiune (reglarea) a mașinilor 

pentru balotarea masei vegetale  

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole II 

6. Mașini pentru recoltarea culturilor cerealiere 

UC 6. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
pentru recoltarea 
culturilor cerealiere  
 

6.1 Clasificarea mașinilor pentru 

recoltat culturi cerealiere 

6.2 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare, reglare a 

combinelor pentru recoltarea 

cerealelor 

6.3 Recoltarea cerealelor prin 

metoda divizată, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare a secerătoarelor şi 

colectoarelor 

6.4 Adaptoare la combine pentru 

recoltarea porumbului, floarea- 

soarelui şi altor culturi, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare 

6.5 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a 

componentelor sistemului 

mecatronic 

A46 Monitorizarea parametrilor 
tehnici și tehnologici în procesul de 
exploatare a utilajelor de recoltare a 
culturilor cerealiere 
A47 Dezasamblarea secerătoarei, 
combinei pentru recoltarea culturilor 
cerealiere 
A48 Asamblarea și punerea în 
funcțiune a secerătoarei combinei 
pentru recoltarea culturilor 
cerealiere 
A49 Punerea în funcțiune a 
aparatului de treierat al batozei 
combinei 
A50 Punerea în funcțiune a 
sistemului de curățat al batozei 
combinei 
A51 Dezasamblarea adaptoarelor 
combinei pentru recoltarea 
porumbului, floarea- soarelui şi altor 
culturi  
A52 Asamblarea și punerea în 
funcțiune a adaptoarelor combinei 
pentru recoltarea porumbului, 
floarea- soarelui şi altor culturi 
A53 Montarea elementelor 
sistemelor mecatronice ale mașinilor 
și utilajelor agricole pentru recoltare 

7. Mașini pentru recoltarea porumbului 

UC 7. Asamblarea, 

dezasamblarea și 

7.1 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare și reglare a 

A54 Dezasamblarea secției de 
detașare a știuleților a combinei 
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punerea în funcțiune a 

mașinilor și utilajelor 

pentru recoltarea 

porumbului  

 

mașinilor pentru recoltarea 

porumbului 

7.2 Construcția și principiul de 

lucru al batozei mașinii pentru 

treieratul boabelor de porumb 

7.3 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a 

componentelor sistemului 

mecatronic  

pentru recoltarea porumbului  
A55  Asamblarea și punerea în 
funcțiune a secției de detașare a 
știuleților a combinei pentru 
recoltarea porumbului 
A56 Dezasamblarea depănușătorului  
combinei pentru recoltarea 
porumbului  
A57 Asamblarea și punerea în 
funcțiune a depănușătorului 
combinei pentru recoltarea 
porumbului 
A58 Punerea în funcțiune a batozei 
mașinii pentru treieratul boabelor de 
porumb 

8. Mașini şi utilaje pentru prelucrarea postrecoltare a boabelor 

UC 8. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor 
pentru prelucrarea 
postrecoltare a boabelor                                  
- Respectarea regulilor 
de exploatare a utilajului 
şi normelor tehnicii 
securității la prelucrarea 
post recoltare a boabelor 

8.1 Clasificarea, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare a mașinilor de curățat și 

sortat 

8.2 Construcția și principiul de 

lucru al instalațiilor pentru 

condiționarea umidității boabelor 

 

A59 Monitorizarea parametrilor 

tehnici și tehnologici în procesul de 

exploatare a mașinilor și instalațiilor 

pentru curățarea și sortarea 

boabelor, condiționarea umidității 

boabelor 

A60 Dezasamblarea batiului sitelor 

mașinii de curățat şi sortat 

A61 Asamblarea și punerea în 

funcțiune a batiului sitelor mașinii de 

curățat şi sortat 

9. Mașini și utilaje pentru recoltarea sfeclei de zahăr şi a cartofului 

UC 9. Asamblarea, 

dezasamblarea și 

punerea în funcțiune a 

mașinilor și utilajelor 

pentru recoltarea sfeclei 

de zahăr și a cartofului  

 

9.1 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare, reglare a mașinilor 

și utilajelor pentru recoltarea 

sfeclei de zahăr 

9.2 Descrierea tehnică, principiul 

de funcționare, reglare a mașinilor 

și utilajelor pentru recoltarea 

cartofului 

9.3 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a 

componentelor sistemului 

mecatronic. 

A62 Punerea în funcțiune a mașinii 

pentru recoltarea sfeclei de zahăr 

A63 Punerea în funcțiune a batozei 

mașinii pentru recoltarea cartofului 

10. Mașini și utilaje pentru mecanizarea lucrărilor în horticultură  

UC 10. Asamblarea, 

dezasamblarea și 

punerea în funcțiune a 

10. 1 Clasificarea, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare, 

reglare a mașinilor și utilajelor 

A64 Dezasamblarea mașinii de 

plantat puieți  

A65 Asamblarea și punerea în 
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mașinilor și utilajelor 

pentru mecanizarea  

lucrărilor în horticultură  

 

pentru mecanizarea lucrărilor în 

horticultură (mașini de planta 

puieți, de formare a coroanei, de 

recoltat fructe/legume/ struguri 

de realizat lucrări de mecanizare în 

vii și livezi) 

10. 2 Cerințe de asamblare a 

sistemelor mecatronice. Cerințe de 

montare-ajustare a 

componentelor sistemului 

mecatronic. 

funcțiune a mașinii de plantat puieți 

A66 Dezasamblarea mașinii pentru 

formarea coroanei 

A67 Asamblarea și punerea în 

funcțiune a mașinii pentru formarea 

coroanei 

A68 Dezasamblarea mașinii de 

recoltat legume/fructe 

A69 Asamblarea și punerea în 

funcțiune a mașinii de recoltat 

legume/fructe/ struguri 

A70 Dezasamblarea mașinilor pentru 

mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi 

A71 Asamblarea și punerea în 

funcțiune a mașinilor pentru 

mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi 

11. Mașini și utilaje pentru îmbunătățiri funciare și lucrări de încărcare, descărcare, transportare 

UC 11. Asamblarea, 
dezasamblarea și 
punerea în funcțiune a 
mașinilor și utilajelor  
pentru îmbunătățiri 
funciare și lucrări de 
încărcare, descărcare, 
transportare 
 

11.1. Cerințe agrotehnice, 

clasificarea, descrierea tehnică, 

principiul de funcționare și reglare 

a mașinilor și utilajelor pentru 

irigare 

11.2. Clasificarea, descrierea 

tehnică, principiul de funcționare 

şi reglare a mașinilor și utilajelor 

pentru îmbunătățiri funciare   

11.3. Clasificarea, părți 

componente, deosebiri 

constructive şi reglaje tehnologice 

ale utilajelor pentru încărcat, 

descărcat, transportat 

11.4. Clasificarea, părți 

componente ale remorcilor 

folosite în agricultură 

 

A72 Dezasamblarea mașinii pentru 

irigarea culturilor agricole 

A73  Asamblarea și punerea în 

funcțiune a pentru irigarea culturilor 

agricole 

A74  Dezasamblarea mașinii pentru 

desecarea mlaștinilor  

A75  Asamblarea și punerea în 

funcțiune a mașinii pentru desecarea 

mlaștinilor 

A76  Dezasamblarea, asamblarea, 

utilajelor pentru încărcat, descărcat, 

transportat 

A77 Dezasamblarea utilajelor pentru 

încărcat materiale friabile 

A78  Asamblarea și punerea în 

funcțiune a utilajelor pentru încărcat 

materiale friabile 

A79 Dezasamblarea, asamblarea 

remorcilor folosite în agricultură 

A80 Supravegherea procesului de 

remediere a defectelor identificate în 

procesul de asamblare mecanică 

A81 Sincronizarea funcționării 

agregatelor agricole printr-un sistem 

de ghidare 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 
 

Nr Unități  
de învățare 

Numărul de ore Studiu 
individual 

Ore de contact direct după 
locul de instruire 

Total Contact direct I/I I/A 

IT IP IT IP IT IP 

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole I 

1. Mașini și utilaje 
pentru lucrarea 
solului 

34 12 16 6 12   16 

2. Mașini pentru 
semănat si plantat 
culturi agricole 

28 10 16 2 10   16 

3. Mașini pentru 
administrarea 
îngrășămintelor/ 
fertilizanților 

22 6 12 4 6   12 

4. Mașini pentru 
combaterea bolilor și 
dăunătorilor 

18 6 8 4 6   8 

5. Mașini și utilaje 
pentru recoltarea 
culturilor furajere 

18 6 8 4 6   8 

 Total semestrul II 120 40 60 20     

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor şi utilajelor agricole II 

6. Mașini pentru 
recoltarea culturilor 
cerealiere 

30 4 16 10 4   16 

7. Mașini pentru 
recoltarea porumbului  

20 2 8 10 2   8 

8. Mașini şi utilaje pentru 
prelucrarea 
postrecoltare a 
boabelor 

18 2 6 10 2   6 

9. Mașini și utilaje pentru 
recoltarea sfeclei de 
zahăr și a cartofului 

18 2 6 10 2   6 

10. Mașini și utilaje pentru 
mecanizarea lucrărilor 
în horticultură  

16 2 4 10 2   4 

11. Mașini și utilaje pentru 
îmbunătățiri funciare 
și lucrări de încărcare, 
descărcare, 
transportare  

18 3 5 10 3   5 

 Total semestrul III 120 15 45 60 15   45 

 Total general 240 55 105 80 55   105 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual 

 

Produse 

 de  

elaborat 

Modalități  

de  

evaluare 

Termen 

de 

realizare* 

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole I 

1. Mașini și utilaje pentru lucrarea solului 

1.1 Identificarea parametrilor tehnici ai mașinilor și 
utilajelor agricole  

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 
 

1.2 Descrierea tehnică a utilajului pentru lucrarea solului Rezumat 

scris  

Prezentare 

rezumat 
 

2. Mașini pentru semănat si plantat culturi agricole 

2.1 Identificarea diferențelor constructive ale aparatelor de 

distribuție a mașinilor de semănat şi plantat 

Diagrama 

Wenn 

Prezentarea  

diagramei 
 

3. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor/ fertilizanților 

3.1 Identificarea diferențelor constructive ale mașinilor 

pentru administrarea îngrășămintelor/ fertilizanților 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 
 

4. Mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor 

4.1 Destinația, descrierea tehnică, principiul de funcționare 

a mașinilor de stropit/ pentru pregătirea soluțiilor de lucru 

pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor 

Proiect de 

grup 

Prezentarea 

proiectului 
 

5. Mașini și utilaje pentru recoltarea culturilor furajere 

5.1 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru recoltarea culturilor furajere 

Studiu de 

caz 

Prezentare 

studiului 

 

Total semestrul II   20 

Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole II 

6. Mașini pentru recoltarea culturilor cerealiere 

6.1 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru recoltarea culturilor cerealiere 

Rezumat 

scris 

Prezentarea 

rezumatului 

 

6.2 Identificarea diferențelor constructive ale adaptoarelor 

la combine 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

6.3 Adaptoare la combine pentru recoltarea porumbului, 
floarea-soarelui şi altor culturi. Descrierea tehnică, 
principiul de funcționare, reglare 

Studiu de 

caz 

Prezentare 

studiului 

 

7. Mașini pentru recoltarea porumbului în știulete 

7.1 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru recoltarea porumbului în știulete 

Studiu de 

caz 

Prezentare 

studiului 

 

7.2 Planificarea procesului de asamblare a mașinii pentru 

treieratul boabelor de porumb 

Plan 

elaborat 

Prezentare 

planului 

 

8. Mașini și utilaje pentru prelucrarea postrecoltare a boabelor 

8.1 Parametri de exploatare și metode de reglare a 

agregatelor a mașinilor de curățat şi sortat  

Rezumat  

în scris 

Prezentarea 

rezumatului 

 

8.2 Principiul de lucru al instalațiilor pentru condiționarea 

umidității boabelor 

Proiect 

individual 

Prezentare 

proiect 

 

8.3 Metode de ajustare a principalelor tipuri de sisteme 

electronice la mașini de curățat și sortat, instalații pentru 

Proiect de 

grup 

Prezentarea 

proiectului 
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condiționarea umidității boabelor 

9. Mașini și utilaje pentru recoltarea sfeclei de zahăr şi a cartofului 

9.1 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru recoltarea sfeclei de zahăr 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

9.2 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 
pentru recoltarea cartofului 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

10. Mașini și utilaje pentru mecanizarea lucrărilor în horticultură  

10.1 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru recoltarea legumelor/ fructelor, strugurilor 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

10.2 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile 

pentru mecanizarea  lucrărilor în vii și livezi 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

10.3 Clasificarea, descrierea tehnică, principiul de 
funcționare, de reglare a mașinilor și utilajelor pentru 
mecanizarea lucrărilor pe teren adăpostit 

Studiu de 

caz 

Prezentarea 

studiului de 

caz 

 

11. Mașini și utilaje pentru îmbunătățiri funciare și lucrări de încărcare, descărcare, transportare 

11.1 Mașini şi utilaje moderne pentru irigare. Stații de 

pompare 

Rezumat 

scris 

Prezentarea 

rezumatului 

 

11.2 Identificarea cerințelor agrotehnice față de mașinile și 

instalațiile pentru irigare 
Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

11.3 Identificarea diferențelor constructive ale instalațiilor 
pentru irigare 

Tabel 

completat 

Prezentarea 

tabelului 

 

Total semestrul III   60 

Total general   80 

* Notă: Se vor realiza conform rutei de parcurgere a componentelor planului de învățământ. 
 

VIII. Lucrările practice recomandate 
 Lucrările practice se recomandă a se desfășura în laboratoare special amenajate, în funcție de 

conținuturile studiate la lecțiile teoretice și pentru formarea abilităților practice. În procesul de 

studiere a modulului este necesar de a forma sistematic competențe de utilizare a surselor tehnice şi 

documentației normative. 

Se recomandă lucrările practice pe conținuturi de studii, după cum urmează:  

 

1 Pregătirea pentru lucru a plugului, organelor de lucru și ajutătoare ale plugului 

2. Pregătirea de lucru a grapei cu discuri 

3. Pregătirea de lucru a dezmiriștitorului cu discuri 

4. Pregătirea cultivatorului pentru cultivarea totală 

5. Pregătirea organelor de lucru și cultivatorului pentru prășit  

6. Pregătirea combinatorului pentru lucrările solului 

7. Pregătirea mașinii pentru semănat cereale păioase  

8. Pregătirea mașinii de semănat porumb  

9. Pregătirea mașinii pentru semănat sfeclă de zahăr  

10. Pregătirea mașinii de plantat răsaduri 

11. Pregătirea mașinii de administrat îngrășăminte minerale solide 

12. Pregătirea mașinii de administrat îngrășăminte organice solide 

13. Pregătirea mașinii de administrat îngrășăminte organice lichide 

14. Pregătirea mașinii de tratat semințe 

15. Pregătirea mașinii de stropit 



13 
 

1.6. Pregătirea mașinii de cosit cu cuțite rotative 

17. Pregătirea de lucru a componentelor presei de balotat 

18. Pregătirea pentru lucru a echipamentelor pentru recoltat ierboase și adunat furaje din brazdă ale 

combinei de siloz  

19. Pregătirea de lucru a echipamentului pentru recoltat porumb al combinei de siloz 

20. Pregătirea de lucru a secerătorii combinei (aparatul de tăiere, de rabotat, transportorul elicoidal) 

21. Pregătirea camerei înclinate a secerătorii 

22. Pregătirea aparatului de treier al batozei combinei 

23. Pregătirea de lucru a sistemului de curățat al batozei combinei 

24. Pregătirea de lucru a buncărului de boabe și căpițătorului combinei 

25. Pregătirea de lucru a echipamentului combinei pentru tocat carene 

26. Pregătirea de lucru a echipamentului combinei pentru recoltarea floarei soarelui 

27. Pregătirea de lucru a combinei autodeplasibile de recoltat porumb 

28. Pregătirea de lucru a combinei tractate de recoltat porumb  

29. Pregătirea de lucru a echipamentului combinei pentru recoltat porumb 

30. Pregătirea de lucru a mașinii de curățat boabe 

31. Pregătirea de lucru a mașinii de colectat sfeclă de zahăr 

32. Pregătirea de lucru a combinei de recoltat sfeclă de zahăr 

33. Pregătirea de lucru a mașinii pentru recoltat cartofi 

34. Pregătirea de lucru a combinei pentru recoltat tomate 

35. Asamblarea, pregătirea de lucru a cultivatorului ui pentru livezi 

36. Asamblarea, pregătirea de lucru a plugului-afânător pentru vii 

37. Pregătirea de lucru a mașinii de irigat 

38. Pregătirea de lucru a mașinii pentru desecare 

Lucrările de pregătire a echipamentelor, mașinilor și utilajelor agricole vor consta din activități de 

dezasamblare, asamblare, punere în funcțiune, înlăturarea cauzelor apariției erorilor (reparare, 

înlocuire, ajustare, resetare etc.), simularea acțiunilor de lucru și/sau realizarea sarcinilor propriu-zise, 

monitorizează la distanță a funcționării, procesarea datelor colectate în procesul de lucru (citirea, 

interpretarea, stocarea), analizarea în dinamică a datelor de funcționare a acestora. 

 

IX. Sugestii metodologice 
 

Strategiei de formare a competențelor îi revine misiunea de a pune bazele unei învățări conștiente, 

raționale, realizate la nivel de activitate practică. Realizarea și formarea urmărește implicarea intensă, 

profundă și deplină a celui educat, iar o activitate didactică este dinamică numai atunci când are la 

bază un demers euristic, de stimulare a interesului, dorinței de a se afișa și de a acționa în propria 

capacitate. Strategia de formare a competențelor specifice modulului Asamblarea, dezasamblarea 

mașinilor și utilajelor agricole pune accent pe instruirea interactivă. În prezent elevul este tratat ca 

subiect al învățării, ce presupune participarea lui activă în procesul de formare a propriei personalități. 

Tehnica de instruire constituie un ansamblu de metode, procedee și mijloace de învățare aplicate în 

procesul de predare-învățare-evaluare a conținuturilor modulului. Din evantaiul metodelor didactice 

existente, se optează pentru o metodă sau alta care se consideră optimă pentru situația concretă. Se 

are în vedere, în special, finalitatea acțiunii didactice, concordanța dintre conținut și metode, dar și 

respectarea principiilor didactice. La modulul Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor 

agricole, pe lângă factorii menționați la alegerea metodei, rolul decisiv îl are esența mijloacelor de 

învățământ din dotare, ideal fiind ca marea majoritate a lecțiilor să conțină și o parte practică 

(demonstrativ sau de laborator).  
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Profesorul poate alege și aplica acele metode și tehnologii, forme și metode de organizare a activității 

elevilor, în așa fel, ca să asigure o ofertă de instruire diferențiată și flexibilă, care sunt adecvate 

specialității, experienței de lucru, capacităților individuale ale elevilor, care asigură randament la 

formarea competențelor preconizate. 

În abordarea pragmatică a organizării lecției orientate spre acțiune sunt următoarele puncte de reper: 

- situațiile ce prezintă importanță pentru exercitarea atribuțiilor de funcție (învățarea pentru acțiune) 

reprezintă puncte de referință didactice; 

- punctul de reper al învățării îl reprezintă activitățile care sunt, după posibilități, efectuate de sine 

stătător; 

- activitățile urmează a fi planificate, realizate, verificate, în caz de necesitate corectate, și, în final, 

evaluate de sine stătător de către elev; 

- activitățile urmează să stimuleze înțelegerea complexă a realității profesionale, incluzând aspecte 

tehnice, de securitate, economice, ecologice și sociale. 

Lecția orientată spre acțiune reprezintă un concept didactic, care îmbină structurile sistematice 

profesionale și de acțiune. Ea se realizează prin diverse metode de predare. 

Deoarece conținuturile modulului au un caracter aplicativ, pentru înlesnirea însușirii lor, se recomandă 

utilizarea formelor și metodelor interactive: instruirea problematizată, demonstrarea, compararea, 

exercițiul, studiul de caz, experimentul ghidat, metoda celor 4 pași, metoda proiectelor, jocul de rol, 

precum și lucrul ghidat în grup, modelul acțiunii complete, care constituie baza concepției de sarcini 

de instruire orientate spre acțiune. Ele formează la elevi abilități acțional - practice. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 
 

Pedagogia axata pe competente direcționează vectorul evaluării spre o monitorizare continua / 

formativa a procesului de studii. 

Valoarea evaluării formative constă în formarea la elevi în permanență continua a competentelor 

reflectate in standardul de calificare. In acest contest, în activitatea didactică va reuși acel profesor, 

care va oferi la fiecare lecție un set de sarcini didactice pe nivele, elaborate in contextul taxonomiilor 

corespunzătoare, fapt ce va permite valorificarea la maximum a potențialului intelectual al fiecărui 

elev. Rolul evaluării în procesul de formare a competențelor constă în asigurarea unui feed-back 

permanent, care să ofere profesorului și elevului, informații despre ceea ce s-a realizat și mai ales 

despre ceea ce mai este de realizat.  

Procesul de evaluare a competențelor profesionale specifice va fi organizat de instituția de învățământ 

cu participarea obligatorie a agentului economic. În procesul evaluării sumative și de certificare, 

probele scrise pot fi desfășurate atât în instituția de învățământ, cât și la agentul economic, iar probele 

practice, de regulă, doar la agentul economic. Evaluarea sumativă la finele modulului va fi efectuată de 

o comisie de evaluare și calificare. 

În procesul educațional la modulul Asamblarea, dezasamblarea mașinilor și utilajelor agricole 

profesorul va aplica: 

  Evaluarea inițială care va oferi informație despre situația la începutul predării-învățării 

modulului; 

  Evaluarea curentă (formativă), care va susține procesul de formare a competențelor prin 

oferire de feed - back constructiv, pozitiv şi prosper; 

  Evaluarea finală (sumativă), care va constata nivelul atins. 
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Ca forme de evaluare se vor utiliza: 

 Probe orale, scrise, practice și de laborator; 

 Evaluarea sumativă se realizează la perioade de timp care marchează încheierea unor unități 

de învățare. 

La evaluarea sarcinilor practice bazate pe situații reale se va ține cont de înțelegerea problemei, 

documentarea în vederea identificării informațiilor necesare în rezolvarea sarcinii, alegerea 

algoritmului de rezolvare, prezentarea și analiza rezultatelor obținute. 

Se recomandă evaluarea produselor elaborate de elevi la studiul individual prin: 

- schemă, tabel, sistem diagnosticat, aparate conectate în conexiune, care presupun 

confruntarea elevului cu o situație din viața reală, cu scopul de a observa, înțelege, interpreta 

sau chiar soluționa.  

Studiul individual reflectă o situație tipică, reprezentativă, și semnificativă pentru sector real, 

este autentic și implică o situație-problemă, care cere un diagnostic sau o decizie. 

- Evaluarea sumativă se realizează la finele modulul în baza simulării în laborator a unei situații 

de problemă, care solicită elevului demonstrarea competențelor specifice modulului. 

La evaluarea rezultatelor învățării, în baza sarcinilor de lucru acordate, elevii vor demonstra activități 

de asamblarea, dezasamblarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole pentru: 

lucrarea solului; semănat și plantat culturi agricole; administrarea îngrășămintelor/fertilizanților;   

combaterea bolilor și dăunătorilor; recoltarea culturilor furajere; recoltarea culturilor cerealiere; 

recoltarea porumbului; prelucrarea postrecoltare a boabelor; recoltarea sfeclei de zahăr și a cartofului; 

mecanizarea  lucrărilor în horticultură și legumicultură; mașinilor și utilajelor pentru îmbunătățiri 

funciare și lucrări de încărcare, descărcare, transportare.  

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse : 

 softuri educaționale, computer, videoproiector; 

 organe de mașini, subansambluri și ansambluri, machete funcționale ale unor mecanisme; 

 fișe de lucru, fișe tehnologice, acte normative, reglementări tehnice, formulare tipizate și 
mape cu documentație tehnică și instrucțiuni de asamblare, dezasamblare a părților 
componente ale mașinilor și utilajelor agricole, montare a aparatajului electronic al 
sistemelor mașinilor şi utilajelor agricole; 

 mașini, utilaje, echipamente agricole; 

 scule, dispozitive, mijloace de măsurare, utilaje și instalații specifice lucrărilor de verificare 
și testare. 

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. 

 

Bucun, N.; Musteaţă, S., Guţu, V., Rudic, G..  Bazele 

ştiinţifice ale dezvoltării învăţămîntului în Republica 

Moldova, Chişinău: Prometeu, 1997. 

Biblioteca 

2. Grişan A., Guţu Vi. Proiectarea curriculum-ului de 

bază / (ghid metodologic). Chişinău: 1996. 

Biblioteca 

3. Guţu V., Pîslaru V., Grîu E., Draguţa A.. Tehnologii 

educaţionale. Chişinău: Cartier educaţional, 1998. 

Biblioteca 
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4. Iedu,  M.; Maşini  agricole. Chişinău: Universitas, 

1993. 

Biblioteca 

5. Iedu, M.; Lucrări  practice  la  maşini  agricole. 

Chişinău, Universitas, 1993. 

Biblioteca 

6. Salaur Vasile. Maşini  agricole. Chişinău: Universitas, 

1993. 

Biblioteca 

7. Toma, D.; Maşini  şi  instalaţii  agricole. Bucureşti: 

Editura  didactică  şi  pedagogică, 1975 

Biblioteca 

8. Ţimbalist  E. Îndrumătorul  inginerului  mecanic. 

Chişinău: Universitas,  1994. 

Biblioteca 

9. email: ovidiu.marian@usamvcluj.ro Internet 

10. Ion Lacusta, Mecanizarea proceselor tehnologice în 
fitotehnie. Ch: Centrul Ed. UASM, 2002, 360p. ISBN 
9975-946-05-4. 

Biblioteca 

11. Ion Lacusta, Igor Beșleaga, Angela Bâtcă, Securitatea 
activității vitale Ch:  Tip. ”Print-Aro”, 213 p. ISBN 
978-9975-56-441-0, 2017 

Biblioteca 
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