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I. Preliminarii 

Modulul Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I și II este elaborat pentru 

specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, calificarea tehnician mecatronică, 

învățământ profesional tehnic.  

Scopul modulului este de a forma la elevi competențe privind mentenanța preventivă și 

corectivă, precum și aplicarea eficientă a materialelor în procesul tehnologic de reparație a 

mașinilor și utilajelor agricole. 

Modulul Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I și II este parte a componentei de 

profil a planului de învățământ, care asigură formarea competențelor profesionale a 

viitorilor specialiști în domeniul mașinilor și utilajelor agricole. Eficiența funcționării 

mașinilor și utilajelor agricole, în mare măsură, depinde de nivelul pregătirii specialiștilor 

ce vor asigura calitatea lucrărilor de reparație, vor spori capacitățile de funcționare a 

mașinilor și utilajelor agricole și micșora cheltuielile pentru întreținerea și reparația 

acestora.  

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. 

II. Motivația, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

Exploatarea mașinilor și utilajelor agricole, aplicarea în condiții de securitate și eficiență 

economică depinde de realizarea calitativă a intervențiilor tehnice și reparațiilor necesare. 

Starea tehnică a mașinilor și utilajelor agricole, condițiile de exploatare determină 

necesitatea permanentă de realizare a întreținerii tehnice și reparației acestora în scopul 

asigurării unei stări tehnice ce corespunde cerințelor. 

Modulul Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I și II are un rol important în formarea 
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competenței de organizare și coordonare a lucrărilor de mentenanță. 

În activitatea profesională specialiștii vor demonstra competențe privind:  

 analiza și înlăturarea defecțiunilor caracteristice mașinilor și utilajelor agricole, ce 

apar în perioada de exploatare;   

 aplicarea metodelor eficiente de organizare, întreținere tehnică și reparație a 

mașinilor și utilajelor agricole, metodele de control a stării tehnice; 

 aplicarea metodelor de control a calității operațiilor și procedeelor de întreținere 

tehnică și reparație; 

 propunerea soluțiilor de micșorare a cheltuielilor de materiale, combustibili și 

resurse energetice; 

 întreținerea tehnică și reparația utilajului tehnologic, dispozitivelor și sculele 

utilizate; 

 respectarea regulilor de exploatare tehnică; 

 organizarea păstrării și evidenței mașinilor și utilajelor agricole, pieselor de schimb 

și materialelor de reparație. 

Totodată, specialistul va fi capabil: 

 să elaboreze documentația de evidență a mentenanței mașinilor și utilajelor 

agricole; 

 raporteze defecte de uzină identificate în procesul de reparație; 

 propună înlocuirea de mașini și utilaje agricole. 

 
III. Competențele profesionale specifice modulului 

Modulul Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I și II aduce contribuția la 

formarea competențelor profesionale specifice din Standardul de calificare: 

CPS.5. Efectuarea activităților de mentenanță preventivă ale mașinilor și utilajelor 

agricole; 

CPS.6. Efectuarea mentenanței corective a ale mașinilor și utilajelor agricole. 

Întru asigurarea dezvoltării competențelor profesionale specifice menționate, 

studierea conținuturilor modulului prevede formarea unităților de competență ce 

specifice modulului:  

UC 1.Organizarea activităților de mentenanță a mașinilor și utilajelor agricole 

UC 2.Diagnosticarea motoarelor cu ardere internă (MAI) și vehiculelor 

UC 3.Efectuarea activităților de mentenanță preventivă a mașinilor și utilajelor agricole; 

UC 4. Efectuarea activităților de mentenanță corectivă a mașinilor și utilajelor agricole; 

UC 5.Executarea operațiilor de mentenanță a vehiculelor; 

UC 6. Executarea operațiilor de mentenanță a mașinilor şi utilajelor agricole specifice unor 

lucrări agricole. 

 

IV. Administrarea modulului 
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P.04.O.024 

Mentenanța 

mașinilor și utilajelor 

agricole II 

 

4 

 

120 

 

30 

 

60 

 

30 
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en  
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V. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1.Mentenanţa mașinilor și utilajelor agricole (MUA) 

UC 1. Organizarea 

activităților de 

mentenanță a 

mașinilor și utilajelor 

agricole 

1.1 Principii de funcționare a 

sistemului de mentenanță 

tehnică în agricultură. Plan de 

de lucru pentru lucrările de 

mentenanță Tipuri şi 

periodicitatea operațiilor de 

mentenanță preventivă şi 

corectivă 

1.2 Metode de verificare și 

ajustare a sistemelor 

mecatronice 

1.3 Tipuri şi cauze ale apariției 

refuzurilor. Defecte ale 

elementelor mijloacelor 

tehnice agricole (MTA) 

1.4 Calitatea şi fiabilitatea 

mașinilor 

A1 Elaborarea unui Plan de de 

lucru pentru lucrările de 

mentenanță, respectând indicațiile 

producătorului și ale legislației 

A2 Verificarea vizuală a integrității 

mașinilor şi utilajelor agricole 

A3 Specificarea cauzelor apariției 

refuzurilor 

A4 Stabilirea tipurilor de refuzuri 

A5 Identificarea mașinilor și 

utilajelor pentru efectuarea 

operațiilor de mentenanță 

 

2. Diagnosticarea motoarelor cu ardere internă (MAI) și vehiculelor  

UC 2. Diagnosticarea 

motoarelor cu ardere 

internă (MAI) și 

vehiculelor 

 

 

 

 

 

2.1 Organizarea lucrărilor de 

diagnosticare. Metodele și 

mijloacele de diagnosticare. 

2.2 Diagnosticarea motoarelor 

cu ardere internă (după 

puterea efectivă, în funcție de 

consumul combustibilului și de 

nivelul zgomotelor) 

2.3 Diagnosticarea 

A6 Selectarea  mijloacelor tehnice 

necesare procesului de 

diagnosticare 

A7 Organizarea activității de 

diagnosticare 

A8 Măsurarea puterii efective şi 

consumului specific de combustibil 

a motorului 

A9 Verificarea fazelor de distribuție 
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mecanismului de distribuție a 

motoarelor cu ardere internă 

2.4 Diagnosticarea sistemului 

de alimentare a motoarelor cu 

ardere internă (pompei de 

presiune înaltă, injectoarelor) 

2.5 Diagnosticarea sistemului 

de răcire (termostatului, 

radiatorului) 

2.6 Diagnosticarea sistemului 

de ungere a motoarelor cu 

ardere internă 

2.7 Diagnosticarea sistemului 

de aprindere a motoarelor cu 

ardere internă (bateriei de 

acumulator, ruptorului 

distribuitor, bobinei de 

inducție şi a bugiilor) 

2.8 Masuri de reducere a 

emisiilor 

 

 

 

a MAI 

A10 Reglarea jocului termic în 

mecanismul de distribuție 

A11 Determinarea nivelului de 

zgomot în mecanismul de 

distribuție a motorului 

A12 Verificarea presiunii şi 

debitului de refulare a pompei de 

alimentare 

A13 Diagnosticarea injectoarelor 

după presiunea de refulare, forma 

getului și etanșeitate 

A14 Controlarea etanșeității 

circuitului de combustibil în 

sistemul de alimentare a motorului 

cu ardere internă 

A15 Verificarea etanșeității 

circuitului de lichid în sistemul de 

răcire 

A16 Măsurarea temperaturii la 

începutul și la sfârșitul cursei 

supapei termostatului 

A17 Măsurarea presiunii în 

circuitul de ungere 

A18 Verificarea densității şi 

nivelului electrolitului în 

acumulator 

A19 Diagnosticarea bobinei de 

inducție şi a bugiilor 

A20 Măsurarea unghiului de avans 

în mecanismul de distribuție 

A21 Verificarea intensității 

curentului în sarcină sau în 

scurtcircuit în echipamentul 

electric a motorului cu ardere 

internă 

A22 Controlarea stării periilor, 

diodelor şi izolațiilor statorului 

generatorului 

A23 Verificarea intensității de 

luminare a farurilor 

A24 Compararea rezultatelor 

obținute cu valorile prescrise in 
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documentația tehnica 

A25 Elaborarea masurilor de 

înlăturare a defectelor depistate 

A26 Verificarea gazelor de 

eșapament și a instalațiilor pentru 

reducerea emisiilor. 

3. Mentenanța preventivă a mașinilor și utilajelor agricole  

UC 3.Efectuarea 

activităților de 

mentenanță preventivă 

a mașinilor și utilajelor 

agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Echipamente și scule 
pentru mentenanța 
preventivă. 
3.2 Spectrul de lucrări și 
materiale de consum utilizate 
la mentenanța preventivă. 
3.3 Diagnosticarea şi 
mentenanța preventivă a 
instalației de pornire a 
motorului cu ardere internă 
3.4 Diagnosticarea şi 
mentenanța preventivă a 
echipamentului electric a 
motorului cu ardere internă 
(generatorului, 
consumatorilor electrici) 
3.5 Sistemul de alimentare a 
motoarelor cu aprindere prin 
comprimare (MAC) 
3.6 Sistemul de răcire a 
motorului cu ardere internă 
3.7 Sistemul de ungere a 
motorului cu ardere internă 
3.8 Echipamentul electric al 
motorului 
3.9 Montarea, pornirea şi 
rodajul a motorului cu ardere 
internă 
 

A27 Organizarea curățiri ale 

exteriorului mașinilor și utilajelor 

agricole  

A28 Verificarea vizuală a  

integrității mașinilor și utilajelor 

agricole (pieselor, componentelor, 

organelor de lucru etc.). 

A29 Executarea operațiilor de 

mentenanță a organelor fixe 

A30 Identificarea defectelor după 

exploatarea motorului cu ardere 

internă 

A31 Elaborarea itinerarului 

tehnologic de mentenanță 

preventivă a mecanismului bielă-

manivelă 

A32 Identificarea defectelor după 

exploatarea mecanismului bielă-

manivelă  

A33 Selectarea pieselor pentru 

montarea mecanismului bielă-

manivelă 

A34 Reglarea jocului termic în 

mecanismul de distribuție 

A35 Identificarea defectelor după 

exploatarea mecanismului de 

distribuție 

A36 Recondiționarea supapelor şi 

chiulasei 

A37 Identificarea operațiilor de 

mentenanță preventivă a 

sistemului de alimentare a 

motorului cu aprindere prin 

comprimare 

A38 Identificarea defectelor după 

exploatarea sistemului de 
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alimentare a motorului cu 

aprindere prin comprimare şi 

înlăturarea lor 

A39 Executarea operațiilor de 

mentenanță preventivă a 

sistemelor de răcire şi ungere 

A40 Identificarea defectelor după 

exploatarea sistemelor de răcire şi 

de ungere 

A41 Exercitarea remedierii 

sistemelor de răcire şi de ungere 

A42 Executarea operațiilor de 

mentenanță a sistemului de 

pornire 

A43 Monitorizează procesul de 

înlăturare a defecțiunilor mecanice 

a utilajelor agregate 

A44 Monitorizarea procesului de 

înlăturare a neregulilor/ 

abaterilor depistate în sistemul 
hidraulic și pneumatic (ajustarea 
nivelelor de lichide tehnice, 
presiunii în anvelope etc.). 

4. Mentenanța corectivă a mașinilor și utilajelor agricole 

UC 4. Efectuarea 

activităților de 

mentenanță corectivă a 

mașinilor și utilajelor 

agricole  

4.1 Erori și defecțiuni. Cauzele 
apariției și metode de 
depistare 
4.2 Metodele de remediere a 
defecțiunilor 
4.3 Echipamente și scule 
utilizate la mentenanța 
corectivă a mașinilor şi 
utilajelor agricole 
4.4 Reglementări tehnice la 
mentenanța corectivă a 
utilajelor agricole 
4.5 Reguli de montare-
ajustare, formatare a 
componentelor electronice 

A45 Verificarea funcționalității 
mașinilor și utilajelor agricole după 
reparație 
A46 Executarea algoritmului de 
montare a motorului 
A47 Măsurarea parametrilor 
circuitului electric a motorului cu 
ardere internă 
A48 Executarea operațiilor de 
mentenanță a echipamentului 
electric motorului cu aprindere 
prin comprimare 
A49 Identificarea defectelor după 
exploatare şi cauzele apariției lor 
în echipamentul electric motorului 
cu aprindere prin comprimare 
A50 Verificarea funcționalității 
sistemului electronic 
A51 Efectuarea operațiilor de 
mentenanță corectivă 
A52 Verificarea stării tehnice a 
mașinilor și utilajelor agricole fără 
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demontare 
A53 Evaluarea defectelor și 
determinarea uzurii organelor de 
lucru (trupițe, anti-trupițe, duze, 
discuri, cuțite etc.) 
A54 Verificarea funcționalității 
pieselor succesive/ adiacente celor 
uzate. 
A55 Determinarea metodelor de 
condiționare a pieselor și modului 
de intervenție în procesul de 
reparație 
A56 Întocmirea listei de piese 
uzate/defectate 
A57 Recepționarea pieselor de 
schimb pentru reparație 
A58 Efectuarea lucrărilor de 
reparație a echipamentelor 
electronice 
A59 Actualizarea sistemului de 
operare (programe electronice, 
aplicații etc.) 
A60 Raportarea defectelor de 
uzura  identificate în procesul de 
reparație 

5. Mentenanța preventivă și corectivă a sistemelor de transmisie, de direcție, de frânare 

UC 5. Executarea 

operațiilor de 

mentenanța a 

vehiculelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Mentenanța ambreiajului 

5.2 Mentenanța cutiei de 

viteză 

5.3 Mentenanța punților 

5.4 Mentenanța 

mecanismului de direcție 

5.5 Mentenanța sistemului de 

frânare 

5.6 Mentenanța sistemelor de 

suspensie  

5.7 Montarea, rodajul şi 

încercarea vehiculelor 

 

A61 Organizarea lucrărilor de 
mentenanță a părților 
componente ale agregatelor 
A62 Executarea operațiilor de 
mentenanță și remediere a 
ambreiajului 
A63 Executarea operațiilor de 
mentenanță a cutiei de viteză 
A64 Identificarea defectelor după 
exploatare şi cauzele apariției lor la 
cutia de viteză 
A65 Executarea operațiilor de 
mentenanță a punților 
A66 Identificarea defectelor după 
exploatare şi cauzele apariției lor la 
punți 
A67 Remedierea mecanismului de 
direcție  
A68 Executarea operațiilor de 
mentenanță la sistemul de frânare 
A69 Executarea operațiilor de 
mentenanță la sistemul de 
suspensie 
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A70 Organizarea asamblării 
vehiculelor 
A71 Verificarea calității asamblării 
A72 Efectuarea rodajului 
vehiculelor 
A73 Efectuarea lucrărilor de 
instalare/actualizare/formatare a 
sistemului de operare, a 
programelor electronice și 
aplicațiilor pe componentele 
electronice 

6. Mentenanța preventivă și corectivă a mașinilor și utilajelor specifice unor lucrări agricole 

UC 5. Executarea 

operațiilor de 

mentenanță a mașinilor 

și utilajelor agricole 

specifice unor lucrări 

agricole 

 

 

 

 

 

5.1  Mașini pentru prelucrarea 

solului, sădit, semănat, de 

cultivare, de aplicare a 

îngrășămintelor, fitosanitare 

5.2  Mașini de recoltat culturi 

agricole 

5.3  Mașini pentru pregătirea 

şi distribuirea furajelor 

5.4  Mașini pentru prelucrarea 

primară a laptelui 

 

A74 Executarea operațiilor de 

mentenanță pentru mașini de 

lucrat solul  

A75 Executarea operațiilor de 

mentenanță pentru mașini de sădit 

A76 Executarea operațiilor de 

mentenanță pentru mașini de 

semănat  

A77 Executarea operațiilor de 

mentenanță pentru mașini de 

recoltat culturile agricole 

A78 Executarea operațiilor de 

mentenanță pentru mașini de 

pregătire și distribuire a furajelor 

A79 Stabilirea cauzelor apariției 

uzurii pieselor de mașini agricole 

A80 Determinarea metodelor de 

recondiționare a pieselor de mașini 

agricole 

A81 Organizarea deservirii tehnice 

periodice în condiții de protecție a 

mediului 

A82 Înlocuirea de mașini și utilaje 

agricole 

 

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 

Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I 

1. Mentenanța 22 4 10 8 4   10 



10 

 

mașinilor și 
utilajelor agricole 
(MUA) 

2. Diagnosticarea 
motoarelor cu 
ardere internă (MAI) 
și vehiculelor 

98 11 35 52 11   35 

 Total semestru 3 120 15 45 60 15   45 

Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole II 

3. Mentenanța 
preventivă a 
mașinilor şi utilajelor 
agricole 

30 8 16 6 6  2 16 

4. Mentenanța 
corectivă a mașinilor 
și utilajelor agricole 

32 10 14 8 5  5 14 

5. Mentenanța 
preventivă şi 
corectivă a 
sistemelor de 
transmisie, de 
direcție, de frânare 

36 8 22 6 2  6 22 

6. Mentenanța 
preventivă şi 
corectivă a mașinilor 
și utilajelor specifice 
unor lucrări agricole 

22 4 8 10 2  2 8 

 Total semestru 4 120 30 60 30 15  15 60 

 Total general ore 240 45 105 90 30  15 105 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

 
Materii pentru studiu individual 
 

 
Produs de 
elaborat 

 
Modalități de 
evaluare 

 
Termen 

de 
realizare* 

Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole I 

1. Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole (MUA) 

1.1 Elaborarea unui Plan de de lucru pentru 

lucrările de mentenanță, respectând 

indicațiile producătorului și ale legislației  

Plan de lucru Prezentarea 
Planului de lucru 

 

1.2 Tipurile și cauzele apariției refuzurilor Sarcină 
individuală 

Prezentarea 
sarcinii  

 

2. Diagnosticarea motoarelor cu ardere internă (MAI) și vehiculelor 

2.1 Diagnosticarea vehiculelor Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

 

2.2 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a motoarelor cu ardere internă 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
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completat 

2.3 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a mecanismului de distribuție 

Registru 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.4 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a instalației de alimentare 

Registru 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.5 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a instalației de răcire 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.6 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a instalației de ungere 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.7 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a instalației de aprindere 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.8 Diagnosticarea și mentenanța preventivă 
a instalației de pornire 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.9 Diagnosticarea preventivă a 
echipamentului electric 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.10 Diagnosticarea și întreținerea tehnică a 
MAI 

Rezumat scris Prezentarea 
studiului 

 

2.11 Mentenanța organelor fixe ale 
motorului cu ardere internă 

Registrul 
operațiilor de 
mentenanță 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.12 Mentenanța instalației de alimentare a 
motoarelor cu aprindere prin compresiune 

Proiect 
elaborat 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

2.13 Montarea, pornirea și rodajul 
motoarelor 

Studiu de caz Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

3. Mentenanța preventivă a mașinilor și utilajelor agricole 

3.1 Mentenanța preventivă a echipamentului 
electric 

Registrul 
parametrilor 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

3.2 Factori de risc la executarea lucrărilor 
mentenanță preventivă a mașinilor și 
utilajelor agricole 

Sarcină 
individuală 

Prezentarea 
sarcinii 

 

4. Mentenanța corectivă a mașinilor și utilajelor agricole 

4.1 Erori în sistemul electronic, metode de 
înlăturare 

Harta de idei Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

4.2 Norme sanitare și ecologice la executarea 
lucrărilor tehnice 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului 

 

4.3 Montarea, rodajul și încercarea mașinilor Studiu de caz Prezentarea 
Registrului 
completat 
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5. Mentenanța preventivă și corectivă a sistemelor de transmisie, de direcție, de frânare 

5.1 Mentenanța cutiei de viteză Registrul 
operațiilor de 
mentenanță 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

5.2 Mentenanța punților motoare Registrul 
operațiilor de 
mentenanță 

Prezentarea 
Registrului 
completat 

 

6. Mentenanța preventivă şi corectivă a mașinilor și utilajelor specifice unor lucrări agricole 

6.1 Mentenanța mașinilor pentru 
prelucrarea solului, sădit şi semănat 

Registrul 
operațiilor de 
mentenanță 

Registrul 
completat 

 

6.2 Mentenanța mașinilor pentru recoltat Proiect 
individual 

Prezentarea 
proiectului 

 

6.3 Mentenanța mașinilor pentru pregătirea 
și distribuirea hranei 

Rezumat în 
scris 

Prezentarea 
rezumatului 

 

6.4 Elaborarea un proces-verbal de finalizare 
a lucrărilor 

Proces verbal  Prezentarea 
procesului verbal 

 

Notă* Conform rutei de parcurgere a componentelor planului de învățământ 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Lucrările practice se recomandă a se desfășura în laboratoare special amenajate ale instituțiilor 

de învățământ și la agentul economic, în funcție de temele studiate la lecțiile teoretice. Pe 

parcursul studierii modulului este necesar, de a forma sistematic competențe de utilizare a 

literaturii tehnice și documentației normative 

 

Lucrări practice recomandate 

1. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a motorului cu aprindere prin comprimare 

2. Verificarea sistemelor și mentenanța preventivă a motorului 

3. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a mecanismului de distribuție MAC 

4. Verificarea sistemului și mentenanța preventivă a mecanismului de distribuție. 

5. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a sistemului de alimentare MAC 

6. Verificarea şi mentenanța preventivă a sistemului de alimentare 

7. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a sistemului de răcire 

8. Verificarea și mentenanța preventivă a sistemului de răcire 

9. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a sistemului de ungere 

10. Verificarea și mentenanța preventivă a sistemului de ungere 

  11 Diagnosticarea și mentenanța preventivă a sistemului de aprindere 

 12. Verificarea și mentenanța preventivă a sistemului de aprindere 

11. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a sistemului de pornire 

12.  Verificarea și mentenanța preventivă a sistemului de pornire 

13. Diagnosticarea și mentenanța preventivă a echipamentului electric 

14.  Verificarea sistemului și mentenanța preventivă a echipamentului electric 

15. Mentenanța organelor fixe ale motorului cu  aprindere prin comprimare 

16. Executarea operațiilor de mentenanță organelor fixe ale motorului 
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17. Mentenanța corectivă a mecanismului biela-manivela 

18. Testarea și mentenanță corectivă a mecanismului biela-manivela 

19. Mentenanța mecanismului de distribuție 

20. Executarea operațiilor de mentenanță a mecanismului de distribuție 

21. Mentenanța sistemului de alimentare a motorului cu aprindere prin comprimare 

22. Executarea operațiilor de mentenanță a sistemului de alimentare a motorului 

23. Mentenanța sistemului de răcire 

24. Executarea operațiilor de mentenanță a sistemului de răcire. 

25. Efectuarea operațiilor de mentenanță a sistemului de ungere a motorului cu aprindere prin 

comprimare 

26. Executarea operațiilor de mentenanță a sistemului de ungere a motorului. 

27. Asamblarea, punerea în funcțiune și rodajul motorului cu aprindere prin comprimare 

28. Asamblarea, punerea în funcțiune și rodajul motorului. 

29. Efectuarea operațiilor de mentenanță a ambreiajului 

30. Efectuarea operațiilor de mentenanță a cutiei de viteză 

31. Verificarea şi reparația cutiei de viteză 

32. Efectuarea operațiilor de mentenanță a punții motor 

33. Verificarea şi reparația punții motoare. 

34. Efectuarea operațiilor de mentenanță a sistemului de direcție 

35. Verificarea şi reparația sistemului de direcție. 

36. Efectuarea operațiilor de mentenanță a sistemului de frânare 

37. Verificarea şi reparația sistemului de frânare 

38. Asamblarea și reglarea vehiculelor 

39. Efectuarea operațiilor de mentenanță a mașinilor pentru lucrarea solului, sădit și semănat 

40. Efectuarea operațiilor de mentenanță a mașinilor pentru recoltat 

41. Efectuarea operațiilor de mentenanță a mașinilor pentru pregătirea și distribuirea furajelor 

42. Mentenanța mașinilor, dispozitivelor şi instalațiilor tehnicii mașinilor agricole 

 

IX. Sugestii metodologice 

Prezentul Curriculum servește ca bază pentru proiectarea didactică şi organizarea procesului 

instructiv-educativ. În procesul de predare – învățare elevului i se vor oferi sarcini didactice de 

tip: rezolvare de situații - problemă, de descoperire. Va fi stimulat lucrul independent şi în grup. 

Accentul va fi pus pe dezvoltarea capacităților cognitive şi practice esențiale, cu aplicare 

sistematică și utilizarea unor metode active de învățare. 

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 modulului, specialității, 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; 
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- 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. 

Pentru a obține rezultate bune profesorul va îmbina şi va folosi adecvat şi creator metodele 

didactice, va pune accentul pe învățământul formativ – dezvoltativ, individual, în grup şi 

activitatea practică efectuată la agentul economic. 

Pe parcursul procesului de predare – învățare – evaluare vor fi utilizate metode, procedee 

şi mijloace de învățare în dependență de capacitățile individuale ale elevilor. 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 însușirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare: 

- instruirea problematizată; 

- instruirea euristică; 

- instruirea demonstrativă; 

- simularea. 

 Pentru formarea gândirii logico – creative se va folosi asimilarea cunoștințelor de către 

elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; 

 

X. Sugestii de evaluare 

Procesul de evaluare a competențelor profesionale generale și 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.  

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

formativa a procesului de studii. 

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

competentelor reflectate in standardul de calificare. In acest contest, in 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. 

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

 elaborează plan de lucru pentru lucrările de mentenanță, respectând indicațiile 
producătorului și ale legislației 

 aplică în mod bine definit procedeele de testare necesare 
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 planifică aplicarea tehnicilor de testare pentru determinarea valorilor reale și ale 
erorilor 

 demonstrează metode eficiente de organizare, întreținere tehnică și reparație a 

mașinilor și utilajelor agricole, metode de control a stării tehnice 

 aplică metode de control a calității operațiilor și procedeelor de întreținere tehnică 

și reparație 

 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 

 realizează mentenanța sistemului de suspensie a mașinilor și dispozitivelor 

 descriu și depistează erori, utilizând informațiile specifice oferite de producător  

 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 sistemului de suspensie și 
notează rezultatele 

 evacuează în mod profesional piese demontate și carburanții 

 verifică calitatea lucrărilor realizate, notează rezultatele  

 elaborează documentația de evidență a mentenanței mașinilor și utilajelor agricole 

 documentează rezultatele lucrărilor realizate, defecte de uzină identificate în 
procesul de reparație. 
 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Pentru parcurgerea conținuturilor modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse 

didactice: 

 soft-uri educaționale, computer, videoproiector; 

 utilaj agricol performant, organe de mașini, subansambluri şi ansambluri, machete 

funcționale ale unor mecanisme; 

 fișe de lucru, fișe tehnologice, acte normative, reglementări tehnice, formulare tipizate 

și mape cu documentație tehnică; 

 motoare pentru tractoare, tractoare, echipamente şi mașini agricole; 

 scule, dispozitive, mijloace de măsurare, utilaje şi instalații specifice lucrărilor de 

verificare, testare, diagnosticare, întreținere, reparație a tractoarelor şi mașinilor 

agricole. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 
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