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I. Preliminarii 

Curriculumul modulului Exploatarea parcului de mașini și tractoare I și II este elaborat 

pentru specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, calificarea 311537 tehnician 

mecatronică, învățământ profesional tehnic. Modulul face parte din componenta de profil 

a planului de învățământ la specialitatea menționată și este prevăzut a se studia în 

semestrele III și IV ale anului doi de studii. Studierea modulului se va baza pe cunoștințe, 

competențe și abilități dezvoltate anterior în cadrul modulelor: Bazele proiectării 

sistemelor mecanice, Bazele agronomiei, Asamblarea, dezasamblarea mașinilor şi 

utilajelor agricole, Punerea în funcțiune a vehiculelor. 

Concepția curriculumului Exploatarea parcului de mașini și tractoare I și II este orientată 

spre formarea și dezvoltarea competențelor profesionale în vederea gestionării eficiente 

a parcului de mașini și tractoare, executarea calitativă a operațiilor tehnologice în 

termenii agrotehnici planificați. 

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. 

Eficiența funcționării parcului de mașini și tractoare în domeniul mecanizării agriculturii, 

într-o mare măsură, depinde de nivelul pregătirii tehnice și al calității operațiilor 

tehnologice îndeplinite în termenii strict stabiliți. Una din principalele probleme, este 

sporirea capacității de funcționare a parcului de mașini și tractoare, micșorarea 

cheltuielilor pentru o  unitate de producție. Rezolvarea problemei date necesită 

implementarea tehnologiilor contemporane de utilizare a tehnicii moderne.  

Scopul studierii modului este de a forma competențe privind planificarea, organizarea, 

executarea lucrărilor mecanizate, argumentarea, calculul și asamblarea mașinilor și 

utilajelor agricole conform cerințelor agrotehnice la îndeplinirea operațiilor tehnologice. 

În același timp, cursul urmează să asigure dezvoltarea abilităților de aplicare a normelor 

de securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor în procesul executării 

lucrărilor mecanizate. 
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II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

III.  

În activitatea agenților economici exploatarea parcului de mașini și tractoare în condiții de 

securitate și eficiență economică depinde mult de realizarea la timp și calitativă a 

intervențiilor tehnice și a reparației utilajelor agricole. Parcurile de mașini și tractoare din 

Republica Moldova în ultimele decenii s - au modernizat  simțitor. Aceasta se datorează 

importului de mașini și tractoare agricole performante. Starea tehnică a  mașinilor și 

tractoarelor și agricole, condițiile de exploatare determină necesitatea continuă de 

realizare a mentenanței cu planificarea lucrărilor mecanizate și executarea acestora 

conform tehnologiilor moderne.  

Modulul Exploatarea parcului de mașini și tractoare I și II contribuie la formarea 

competențelor de organizare și coordonare a lucrărilor mecanizate a viitorilor 

specialiști.  

În activitatea profesională viitorii specialiști vor fi capabili: 

- să aplice metode eficiente de planificare și organizare a lucrărilor mecanizate; 
- să asigure calculul și formarea agregatelor mașinilor și utilajelor agricole pentru 
executarea diferitor operații tehnologice; 
- să identifice refuzurile și defecțiunile caracteristice ale mașinilor și utilajelor 
agricole, mecanismelor mijloacelor de transport, ce apar în perioada de exploatare și 
cauzele apariției acestora;  
- să aplice metode moderne de planificare, organizare, și executare  a 
lucrărilor mecanizate ,  folosind tehnologii și tehnică modernă, metode eficiente de 
control a stării tehnice; 
- să gestioneze utilajul tehnologic, dispozitivele și sculele utilizate la exploatarea 
parcului de mașini și tractoare, aplicând principiile de funcționare și regulile de 
exploatare în producție; 
- să respecte procesul tehnologic de funcționare a mașinilor și utilajelor, 
agregatelor agricole; 
- să cunoască metodele de formare și să calculeze agregatele mașinilor și utilajelor 
agricole; 
- să asigure controlul calității lucrărilor mecanizate; 
- să propună soluții de optimizare a cheltuielilor de materiale, combustibil și 
resurse energetice; 
- să organizeze păstrarea mijloacelor tehnice. 

 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

Modulul Exploatarea parcului de mașini și tractoare I și II își aduce contribuția la 

formarea competențelor profesionale specifice: 

CPS 1. Organizarea procesului de lucru; 

CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole. 

Întru asigurarea dezvoltării competențelor profesionale specifice menționate,  

studierea conținuturilor modulului prevede formarea unităților de competență ce 

urmează:  

UC 1. Organizarea procesului de lucru la exploatarea parcului de mașini și tractoare; 
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UC 2. Formarea agregatelor agricole; 

UC 3. Selectarea mașinilor și tractoarelor pentru mecanizarea proceselor tehnologice; 

UC 4. Exploatarea mașinilor și tractoarelor în procesul de producție; 

UC 5. Planificarea lucrărilor de exploatare și mentenanță a parcului de mașini şi 

tractoare;  

UC 6. Efectuarea lucrărilor de exploatare tehnică a parcului de mașini și tractoare.  

 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Codul 

modulului 

 

 

 

Denumirea modulului 
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Total 

Contact direct 
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P
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P.03.O.019 Exploatarea parcului de 

mașini și tractoare I 

 

3 

 

120 

 

15 

 

45 

 

60 

 

ex 

 

4 

P.04.O.023 Exploatarea parcului de 

mașini și tractoare II 

 

  IV 

 

120 

 

30 

 

60 

 

30 

 

ex 
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V. Unitățile de învățare 

Unități de 

competență 

Unități de conținut Abilități 

1. Bazele teoretice ale exploatării parcului de mașini şi tractoare 

UC1. 

Organizarea 

procesului de 

lucru la 

exploatarea 

parcului de 

mașini și 

tractoare  

1.1 Norme și mijloace de protecție în 

muncă la exploatarea parcului de 

mașini și tractoare Instrucțiunile și 

reglementările specifice domeniului de 

activitate 

1.2 Cerințe tehnice de predare-primire 

a mijloacelor tehnice agricole 

1.3 Metode de documentare a 

lucrărilor efectuate 

1.4 Clasificarea agregatelor agricole. 

Ecuația de mișcare, forța de aderență a 

organelor de rulare, bilanțul energetic 

al agregatelor agricole 

1.5 Randamentul tractorului. Cerințele 

agrotehnice referitoare la        

mijloacele tehnice mobile (vehicule) 

1.6 Indicatorii tehnico - economici 

A1 Planificarea sarcinilor privind 

exploatarea parcului de mașini și 

tractoare 

A2 Aplicarea Instrucțiunilor și 

reglementărilor specifice 

domeniului de activitate 

A3 Respectarea cerințelor 

agrotehnice referitoare la 

mijloacele tehnice mobile 

(vehicule) 

A4 Înregistrarea lucrărilor 

efectuate  

A5 Redactarea rapoartelor tehnice 

A6 Organizarea procesului de 

reciclare și reutilizare a 

materialelor de lucru 

biodegradabile 
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privind utilizarea parcului de mașini și 

tractoare (PMT) 

A7 Organizarea procesului de 

evacuare ecologică a deșeurilor, 

substanțelor nocive și materialelor 

în locuri special amenajate 

A8 Raportarea către superiori 

asupra lucrului efectuat și 

materialele utilizate 

2. Procese de producție  

UC 2. Formarea 

agregatelor 

agricole  

2.1 Particularitățile formării 

agregatelor agricole. Principiile de 

selectare şi formare a agregatelor 

agricole 

2.2 Calculul agregatelor agricole. 

Ecuația forței de rezistență la 

tracțiunea mașinilor agregate 

2.3 Dispozitive de cuplare pentru 

agregate cu lățimea mare de lucru 

2.4 Metodele de deplasare a 

agregatelor agricole. Cinematica 

deplasării agregatelor agricole. 

Productivitatea agregatelor 

2.5 Cheltuielile de exploatare pentru 

funcționarea agregatelor 

 

A9  Formarea agregatului agricol 

pentru realizarea operației 

tehnologice concrete 

A10 Verificarea funcționarii 

agregatelor în ansamblu 

A11 Stabilirea metodei de 

deplasare a agregatului pentru 

realizarea operației tehnologice 

A12 Efectuarea controlului calității 

pregătirii agregatului 

A13 Calculul productivității 

agregatului agricol 

A14 Calculul cheltuielilor de 

exploatare a agregatului agricol 

A15 Respectarea măsurilor de 

securitate şi sănătate în muncă la 

executarea lucrărilor tehnice  

3. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă 

UC 3. Selectarea 

mașinilor și 

tractoarelor 

pentru 

mecanizarea 

proceselor  

3.1 Tehnologii și procese tehnologice 

în agricultură  

3.2 . Agricultura de precizie. Sisteme 

electronice de comandă și control 

(SECC)  

3.3 Specificul funcționării agregatelor 

dotate cu SECC 

 

A16 Respectarea succesiunii 

operațiilor procesului tehnologic 

de cultivare a plantelor agricole 

A17 Formarea agregatului mașină 

–tractor 

A18 Executarea operațiilor de 

reglaj tehnologic la agregate 

A19 Verificarea corectitudinii 

funcționării agregatelor agricole 

A20 Executarea probelor de lucru a 

agregatului agricol cu respectarea 

normelor și a procedurilor 

specifice 

 

4. Exploatarea în producție a mașinilor și tractoarelor 
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UC 4. 

Exploatarea 

mașinilor și 

tractoarelor în 

procesul de 

producție 

4.1 Organizarea și executarea 
operațiilor tehnologice la cultivarea 
culturilor agricole. 
Fișe tehnologice de cultivare a 

plantelor agricole 

4.2 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru: 

- lucrările de bază ale solului 

- administrarea 

îngrășămintelor/fertilizanților 

- pregătirea solului înainte de semănat 

- semănatul culturilor agricole 

- semănatul culturilor cerealiere  

- semănatul culturilor tehnice 

(porumb, floarea soarelui, soia etc.) 

îngrijirea plantelor  

- recoltarea culturilor agricole 

- recoltarea culturilor cerealiere (grâu, 

orz etc.) 

- recoltarea culturilor tehnice 

(porumb, floarea soarelui, soia etc) 

- recoltarea culturilor furajere 

(porumb pentru siloz, lucernă etc) 

- cultivarea legumelor 

4.3 Particularitățile exploatării 

mașinilor pentru îmbunătățiri funciare 

4.4 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor în pomicultură, îngrijirea 

livezilor de pomi şi arbuști 

4.5 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor în viticultură 

4.6 Lucrări de transport în producția 

agricolă  

4.7 Căi de sporire a eficacității 

exploatării în producție a parcului de 

mașini și tractoare  

A21 Coordonarea lucrărilor 

agricole mecanizate cu 

respectarea cerințelor agrotehnice 

A22 Punerea în funcțiune a 

agregatului dotat cu sisteme 

electronice de comandă și control 

(SECC)  

A23 Verificarea funcționării 

agregatului agricol integral și a 

SECC în procesul exploatării de 

producție 

A24 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru lucrările de 

bază ale solului 

A25 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru administrarea 

îngrășămintelor/fertilizanților 

A26 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru pregătirea 

solului înainte de semănat 

A27 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru semănatul 

culturilor agricole 

A28 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru semănatul 

culturilor cerealiere  

A29 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru semănatul 

culturilor tehnice  

A30 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru îngrijirea 

plantelor  

A31 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru recoltarea 

culturilor agricole 

A32 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru recoltarea 

culturilor cerealiere  

A33 r Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru recoltarea 

culturilor tehnice  

A34 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru recoltarea 
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culturilor furajere  

A35 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru cultivarea 

legumelor 

A36 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor pentru îmbunătățiri 

funciare 

A37 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor în pomicultură, 

îngrijirea livezilor de pomi şi 

arbuști 

A38 Exploatarea mașinilor și 

tractoarelor în viticultură 

A39 Determinarea căilor de sporire 

a eficacității exploatării de 

producție a parcului de mașini şi 

tractoare 

5. Planificarea lucrărilor de exploatare și mentenanță a parcului de mașini şi tractoare (PMT) 

UC 5. Planificarea 

lucrărilor de 

exploatare și 

mentenanță a 

parcului de 

mașini şi 

tractoare 

 

5.1 Lucrări de exploatare și 

mentenanță. Planificarea necesarului 

de utilaje și instrumente. 

5.2 Starea tehnică a mașinilor și 

tractoarelor, schimbarea acestora în 

procesul de exploatare 

5.3 Documente normative și 

reglatorii (certificat de garanție, 

norme tehnice de păstrare și 

exploatare, procese –verbale, acte 

etc.) 

5.4 Pregătirea agregatelor pentru 

mentenanța tehnică 

 

A40 Planificarea activităților de 
lucru pe termen scurt 
A41 Coordonarea lucrărilor 
planificate cu superiorii, colegii și 
clienții 
A42 Identificarea necesarului de 
utilaje și instrumente conform 
lucrărilor planificate 
A43 Utilizarea eficientă a 
resurselor și materialelor conform 
volumului lucrărilor planificate 
A44 Familiarizarea clientului cu 
condițiile de garanție și instruiește 
privind exploatarea mașinilor și 
utilajelor agricole 
A45 Întocmirea procesului-verbal 
de dare în exploatare și actului de 
predare-primire 
A46 Verificarea calității lucrărilor 
efectuate pe etape și la final 
A47 Asigurarea curățării locului, 
utilajelor și instrumentelor de 
lucru cu respectarea normelor și 
regulilor de protecție a mediului 
A48 Respectarea condițiilor și 
metodelor de păstrare, exploatare 
și mentenanță a mașinilor și 
tractoarelor 
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6. Exploatarea tehnică și mentenanța parcului de mașini şi tractoare (PMT) 

UC 6. Efectuarea 

lucrărilor de 

exploatare tehnică 

și mentenanță a 

parcului de mașini 

și tractoare 

 

6.1 Sistemul planificat de mentenanță 

tehnică a mașinilor 

6.2 Principii de funcționare și 

monitorizare a sistemului de 

mentenanță tehnică în agricultură 

6.3 Păstrarea mașinilor 

6.4 Particularitățile asigurării mașinilor 

cu combustibil și lubrifianți 

6.5 Organizarea lubrifierii organelor de 

lucru active în condiții de protecție a 

mediului 

6.6  Căi de sporire a eficacității 

exploatării tehnice a parcului de 

mașini și tractoare 

6.7 Cerințele agrotehnice la 

executarea lucrărilor agricole 

6.8 Norme de exploatare a agregatelor 

agricole. 

 

A49 Executarea lucrărilor de 

mentenanță la agregatele agricole 

A50 Coordonarea lucrărilor de 

punere la păstrare a utilajului 

agricol 

A51 Coordonarea alimentării 

vehiculelor agricole cu combustibil 

şi lubrifianți  

A52 Setarea parametrilor 

tehnologici de lucru (adâncimea, 

lățimea, norma de administrare, 

direcția de mers, limitele de viteză, 

suprafața de lucru etc.) 

A53 Înaintarea propunerilor de 

optimizare a procesului tehnologic 

A54 Revizuirea și calibrarea 

instrumentelor și aparatajului din 

dotare 

A55 Determinarea căilor de 

sporire a eficacității exploatării 

tehnice a PMT  

VI . Repartizarea 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 

Exploatarea parcului de mașini și tractoare I 

1. Bazele teoretice ale 
exploatării parcului 
de mașini şi 
tractoare 

22 4 4 14 

 
 

4 

   
 

4 

2. Procese de 
producție  

58 6 30 22 
 

6 
   

30 

3. Mecanizarea 
proceselor 
tehnologice în 
producția agricolă 

40 5 11 24 

 
 

5 

   
 

11 

 Total semestru III 120 15 45 60 15   45 

Exploatarea parcului de mașini și tractoare II 

4. Exploatarea în 
producție a mașinilor 
și tractoarelor 

76 16 50 10 
 

8 
  

8 
 

50 

5. Planificarea lucrărilor         
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de exploatare și 
mentenanță  

22 10 2 10 4 6 2 

6. Exploatarea tehnică 
a parcului de mașini 
şi tractoare (PMT) 

 
22 

 
4 

 
8 

 
10 

 
3 

  
1 

 
8 

 Total semestru IV 120 30 60 30 15  15 60 

 Total general 240 45 105 90 30  15 105 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 
Materii pentru studiul individual 

 

 
Produs de elaborat 

 
Modalități de 

evaluare 

 
Termen de 
realizare* 

Exploatarea parcului de mașini și tractoare I 

1. Bazele teoretice ale exploatării parcului de mașini şi tractoare 

1.1 Dinamica în exploatarea 
agregatelor agricole mobile 

Rezumat  Prezentarea 
rezumatului 

 

1.2 Identificarea parametrilor 
caracteristicii de viteză a motorului 
cu aprindere prin comprimare 
(MAC). 

Tabel cu parametri 
identificați 

Prezentarea 
parametrilor 
identificați 

 

1.3 Analiza bilanțului energetic al 
agregatelor agricole  

Schema energiei 
consumate  

Prezentarea 
schemei  

 

1.4 Calculul randamentului 
tractorului 

Calcul 
efectuat  

Prezentare 
calculului  

 

2. Procese de producție 

2.1 Identificarea cerințelor 
agrotehnice referitoare la mijloacele 
energetice mobile 

Tabel cu cerințe 
identificate 

Prezentarea 
tabelului 
 

 

2.2 Formarea agregatelor agricole. 
Principii de formare 

Agregat format Demonstrare   

2.3 Calculul agregatului agricol 
pentru o operație concretă 

Calculul efectuat Prezentarea 
calculului  

 

2.4 Utilizarea ecuației pentru 
calculul forței de rezistență la 
tracțiune a mașinii agregatate 

Calcul efectuat 
Prezentarea 
calculului 

 

2.5 Elaborarea schemei cinematice a 
agregatului agricol 

Schemă elaborată Prezentarea 
schemei  

 

2.6 Alegerea metodei de deplasare a 
agregatului agricol 

Rezumat  Prezentarea 
rezumatului 

 

2.7 Calculul vitezei de deplasare a 
agregatului agricol 

Calcul efectuat Prezentarea 
calculului  

 

2.8 Calculul productivității 
agregatului agricol 

Calcul efectuat Prezentarea 
calculului  

 

2.9 Calculul cheltuielilor de 
exploatare pentru funcționarea 
agregatului agricol 

Calcul efectuat 
Prezentarea 
calculului  

 

3.  Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă 
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3.1 Recomandarea mașinilor și 
tractoarelor în procesul tehnologic 
pentru cultivarea unei culturi 
agricole  

Proces tehnologic propus 
Argumentarea 

tehnicii 
recomandate 

 

3.2 Completarea fișei tehnologice de 
cultivare a unei plante agricole cu 
mașini și utilaje recomandate 

Fișă completată Prezentarea fişei   

3.3 Agricultura de precizie. Sisteme 

electronice de comandă și control 

(SECC)  

Harta de idei 
Prezentarea 
hărții 

 

3.4 Transportarea producției 
agricole 

Tabel completat  
Prezentarea 
tabelului 

 

4. Exploatarea în producție a mașinilor și tractoarelor 

4.1 Stabilirea mașinilor și 
tractoarelor pentru tehnologia de 
cultivare a tomatelor 

Itinerar tehnologic 
stabilit 

Prezentarea 
itinerarului 
tehnologic  

 

4.2 Argumentarea mijloacelor 
tehnice de efectuare a măsurilor 
pentru îmbunătățiri funciare 

Lista mijloacelor tehnice 
elaborată, argumentată 

Prezentarea listei 
mijloacelor 

tehnice 
 

4.3 Executarea lucrărilor mecanizate  
moderne în pomicultură 

Notă informativă  
Prezentarea 
notei informative 

 

4.4 Executarea lucrărilor mecanizate 
moderne în viticultură 

Notă informativă  
Prezentarea 
notei informative 

 

5. Planificarea lucrărilor de exploatare și mentenanță 

5.1 Planificarea lucrărilor de 
exploatare a parcului de mașini și 
tractoare 

Plan de idei 
Prezentarea 
planului de idei 

 

5.2 Planificarea lucrărilor de 
mentenanță a parcului de mașini și 
tractoare 

Fișă de evidență  
Prezentarea fișă 
de evidență  

 

5.3 Elaborarea itinerarului 
tehnologic de mentenanță tehnică a 
mașinii agricole. 

Itinerar tehnologic 
elaborat 

Prezentarea 
itinerarului 
tehnologic  

 

6. Exploatarea tehnică a parcului de mașini şi tractoare (PMT) 

6.1 Estimarea stării tehnice a 
mașinilor și tractoarelor  

Fișă de analiză a stării 
tehnice apreciată 

Prezentarea fișei   

6.2 Păstrarea mașinilor și 
tractoarelor agricole 

Tabel cu cerințe de 
păstrare  

Prezentarea 
tabelului 

 

6.3 Căi de sporire a eficacității 
exploatării tehnice a parcului de 
mașini și tractoare 

Harta de idei  
Prezentarea 
hărții de idei  

 

Notă * - termenii de realizare a activităților de studiu individual conform rutei de parcurgere a 

componentelor planului de învățământ. 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

Lucrările de laborator se recomandă a fi desfășurate în laboratoare special amenajate și la 

agenți economici. În procesul de realizare a activităților practice elevii vor utiliza literatură 

tehnică și documentație normativă. 

Lista lucrărilor practice recomandate pentru modulul Exploatarea parcului de mașini și 

tractoare I și II: 

1. Calculul bilanțului energetic al agregatelor agricole 

2. Formarea agregatului agricol pentru executarea operației tehnologice 

3. Calculul agregatului agricol pentru executarea operației tehnologice 

4. Cuplarea dispozitivului pentru agregat cu lățimea mare de lucru 

5. Calculul productivității agregatului agricol 

6. Calculul cheltuielilor de exploatare pentru funcționarea agregatului agricol 

7. Completarea fișei tehnologice de cultivare a unei plante agricole 

8. Executarea operațiilor de reglaj tehnologic la un agregat 

9. Executarea operației de lucrare a solului 

10. Executarea operației de administrare a îngrășământului/ fertilizantului 

11. Executarea operației de lucrare a solului și administrare a îngrășămintelor/ fertilizanților 

pentru cultura cerealieră (cultura tehnică) 

12. Executarea operației de pregătire a solului pentru semănatul culturii cerealiere (tehnice) 

13. Executarea operației tehnologice la semănatul unei culturi cerealiere 

14. Executarea operației tehnologice la semănatul unei culturi tehnice 

15. Executarea operației de îngrijire a plantelor de câmp 

16. Executarea operației de recoltare a cerealelor 

17. Executarea operației de recoltare a culturii tehnice 

18. Executarea unei operații mecanizate din procesul tehnologic de cultivare a tomatelor 

19. Executarea lucrărilor mecanizate în pomicultură 

20. Executarea lucrărilor mecanizate în viticultură 

21. Calculul necesarului de mijloace tehnice pentru recoltarea unei culturi de câmp 

22. Executarea operațiilor de punere la păstrare a mașinii agricole 

23. Stabilirea necesarului de combustibil și lubrifianți pentru executarea unei operații 

tehnologice 

24. Punerea în funcțiune a agregatului dotat cu SECC  

25. Verificarea funcționării agregatului agricol integral și a SECC în procesul exploatării de 

producție  

26. Determinarea căilor de sporire a eficacității exploatării de producție a PMT 

 

IX. Sugestii metodologice 

Conținuturile curriculumului modular Exploatarea parcului de mașini și tractoare I și II se vor 

aborda într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând cont de particularitățile colectivului  de elevi 

și de nivelul de pregătire.  

Se recomandă de utilizat în procesul de studii diverse metode și forme de învățare, care pot 

varia în funcție de dotarea tehnică și resursele didactice din arsenal. Orele se recomandă a se 
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desfășura în laboratoare și ateliere în unitatea de învățământ sau la agentul economic, dotate 

conform menționărilor în conținuturi pentru dezvoltarea unităților de competențe.  

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. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare 

variate, prin care să fie luate în considerație stilurile individuale de învățare a elevilor. Acestea 

vizează următoarele aspecte: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învățare (auditiv, 

vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire și 

educație; 

 îmbinarea și o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea din diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul 

personal, instruirea programată, lucrul individual, tehnica cu fișe de lucru) cu activitățile 

ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuțiilor, asaltului de idei etc; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu obiectivele 

cunoașterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competențelor din modul; 

 însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă 

deschiderea spre autoinstruire, spre învățare continuă. 

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

recomandă utilizarea formelor și metodelor interactive: instruirea problematizată, 

demonstrarea, compararea, studiul de caz, exercițiul, lucrarea practică, 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 

Pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea competențelor prevăzute în modul, pot fi derulate 

următoarele activități de învățare: 

 elaborare de rezumate interdisciplinare; 

 exerciții de documentare; 

 navigare pe internet în scopul documentării; 

 vizionări de materiale video (casete video, cd – uri); 

 vizite de documentare la agenții economici; 

 discuții. 

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă fiecare dintre rezultatele 

învățării poate fi demonstrat. 
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Pentru achiziționarea competențelor vizate pe parcurgerea modulului Exploatarea parcului de 

mașini și tractoare I și II, se recomandă următoarele activități de învățare:  

a) pentru laboratorul tehnologic: 

 studii de caz asupra condițiilor agrotehnice impuse de epoca și timpul optim pentru 

executarea diferitor lucrări agricole mecanizate (de arat, de afânat solul, de administrat 

îngrășăminte/ fertilizanți, de semănat și plantat, de combatere a bolilor și dăunătorilor, de 

recoltat furaje, cereale păioase, porumb, culturi tehnice și leguminoase); 

 exerciții de identificare a părților componente ale tractoarelor și mașinilor agricole, precum 

și a legăturilor funcționale dintre acestea; 

 studii de caz asupra metodelor de deplasare și întoarcere a agregatelor agricole; 

 exerciții de întocmire a graficelor de întrețineri tehnice pentru diferite tipuri de tractoare şi 

mașini agricole; 

 exerciții de extragere a valorilor parametrilor constructivi şi funcționali pentru diferite 

tipuri de mașini şi tractoare agricole; 

 aplicații practice de măsurare a unor parametri şi de interpretare a rezultatelor obținute; 

 studii de caz asupra defectelor, cauzelor posibile de provocare şi soluțiilor de remediere, 

pentru diferite componente ale agregatelor agricole; 

 exerciții de stabilire, pe baza documentației tehnice a necesarului de resurse, etapelor, 

operațiilor şi criteriilor de calitate pentru pregătirea şi efectuarea unei lucrări date (lucrarea 

de bază a solului, semănatul diferitor culturi, îngrijirea, recoltarea etc.). 

b) pentru instruirea practică: 

 lucrări practice de pregătire a tractoarelor şi mașinilor agricole pentru executarea unor 

lucrări agricole mecanizate; 

 executarea unor lucrări agricole mecanizate; 

 executarea operațiilor de întreținere, revizii tehnice, prevăzute în normativul de întrețineri 

şi reparații; 

 măsurarea unor parametri funcționali și interpretarea rezultatelor. 

 

 X. Sugestii de evaluare 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic 

va măsura eficiența întregului proces didactic. Evaluarea urmărește măsura în care elevii şi-au 

format competențele propuse în standardul de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învățării; 

 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului şi de metoda 

de evaluare – probe orale, scrise, practice; 

 planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp; 

 va fi realizată în baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanță şi la 

condițiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în 

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învățării; 



14 

 

b. finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integral la sfârșitul procesului de 

predare/învățare și care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor. 

Procesul de evaluare a competențelor profesionale generale și specifice va fi organizat de către 

instituția de învățământ cu participarea obligatorie a agentului economic. În procesul evaluării 

sumative și de certificare, probele scrise pot fi desfășurate atât la instituția de învățământ, cât și 

la agentul economic, iar probele practice, de regulă, doar la agentul economic. Evaluarea 

sumativă la finele fiecărei unități de curs va fi efectuată de o comisie formată din cel puțin doi 

examinatori: titularul de curs/maistrul-instructor al instituției de învățământ și titularul de 

curs/maistrul-instructor al agentului economic. Pe parcurgerea modulului se va utiliza evaluare 

de tip formativ iar la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competențelor. Elevii 

trebuie evaluați numai în ceea ce privește dobândirea competențelor specificate în cadrul 

acestui modul.  

La evaluarea rezultatelor învățării, în baza sarcinilor de lucru acordate, elevii:  

 elaborează plan de lucru pentru lucrările de exploatare, respectând indicațiile 

producătorului și ale legislației; 

 aplică în mod bine definit procedeele de testare necesare; 

 planifică aplicarea tehnicilor de testare pentru determinarea valorilor reale și ale 

erorilor; 

 verifică caracteristicile de exploatare a mașinilor și utilajelor agricole; 

 demonstrează metode eficiente de organizare a lucrului şi metode de control a stării 

tehnice; 

 aplică metode de control a calității lucrărilor agricole executate; 

 analizează și înlătură defecțiunile caracteristice mașinilor și utilajelor agricole, ce apar 

în perioada de exploatare;  

 propun măsuri de întreținere a tehnicii, utilajului tehnologic, dispozitivelor și sculelor 

utilizate; 

 propun soluții de micșorare a cheltuielilor de materiale, combustibili și resurse 

energetice; 

 respectă regulile de exploatare tehnică în procesul de lucru; 

 organizarea păstrarea și evidența mașinilor și utilajelor agricole, pieselor de schimb și 

materialelor de reparație; 

 analizează și ilustrează relațiile funcționale dintre sisteme și principiile de acțiune ale 

subsistemelor, folosind diagrame sau schemele de funcționare; 

 verifică funcțiile, uzura și etanșarea subsistemelor și notează rezultatele; 

 verifică calitatea lucrărilor realizate, notează rezultatele; 

 elaborează documentația de evidență în exploatarea mașinilor și utilajelor agricole; 

 documentează rezultatele lucrărilor realizate, defecte de uzină identificate în procesul 

de exploatare. 
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XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

 Se recomandă utilizarea următoarelor resurse : 

 softuri educaționale, computer, videoproiector; 

 organe de mașini, subansambluri şi ansambluri, machete funcționale ale unor 

mecanisme; 

 fișe de lucru, fișe tehnologice, normative, notițe tehnice, formulare tipizate şi mape cu 

documentație tehnică; 

 mașini şi tractoare, echipamente, unelte agricole; 

 agregate agricole de diferită destinație, scule, dispozitive, mijloace de măsurare, utilaje 

şi instalații specifice lucrărilor de verificare, întreținere tehnică şi punere la păstrare a 

mașinilor și tractoarelor agricole. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
Crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1.  Gheorghe Lîșco, Ion Lăcustă, Exploatarea parcului de 
mașini și tractoare. Ch: Universitas, 1996, 356 p. ISBN 5-
362-01095-6. 

Bibliotecă 

2.  Lăcusta I. Hurmuzachi A. Exploatarea parcului de maşini şi 
tractoare. Ch: Centrul Editorial UASM, 2000, 337 p. ISBN 
9975-931-02-2. 

Bibliotecă 

3.  Lăcusta I. Ş.a. Motoare pentru tractoare agricole. 
Construcția şi exploatarea tehnică. Ch: Centrul Editorial 
UASM, 2005, 256 p. ISBN 9975-946-99-2 

Bibliotecă 

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

Bibliotecă 

5.  Lăcustă Ion .ș.a. Chimotologia agricolă. Ch: Centrul Ed. 
UASM, 2004, 365p. ISBN 9975-946-74-7. 

Bibliotecă 

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

Bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


