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I. Preliminarii 

         

        Curriculumul practicii ce anticipează probele de absolvire este elaborată pentru specialitatea 

71550 Mecanica agricolă,  în conformitate cu planurile de învăţământ, ediţia 2016. 

        Această practică se desfăşoară după finalizarea semestrului VIII, durata practicii este de 4 

săptămâni, 120 ore. Obiectivul general al practicii constă în aprofundarea şi perfecţionarea 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor practice, obţinute de către elevi pe parcursul anilor de 

studii, familiarizarea la întreprinderile agricole cu tehnologiile de organizare a muncii şi cu 

aspectele economice ale producţiei, dobândirea aptitudinilor de organizare a muncii conform 

specialităţii. 

       Practica poate fi desfăşurată individual, în întreprinderile agricole cu diferite forme de 

proprietate, îndeplinind funcţiile de dublori ai personalului tehnic, conducătorilor subdiviziunilor 

de exploatare şi reparaţie a utilajului agricol. 

       Dirijarea practicii din partea Colegiului este efectuată de către profesorii, care predau 

disciplinele de specialitate. Ei sistematic verifică mersul practicii, acordă elevilor ajutor din 

domeniul materialului teoretic, practic şi metodic în procesul de elaborare a agendei şi dării de 

seamă. Zilnic se efectuează controlul practicii de către conducătorul practicii de la întreprinderile 

agricole, care verifică şi apreciază nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor practice. 

        Observaţiile conducătorilor practicii de la Colegiu şi de la întreprinderile agricole se fixează 

în agenda elevului şi în darea de seamă. În agendă elevii fixează lucrul efectuat în fiecare zi, 

observaţiile personale, analiza procesului de producţie, concluzii şi propuneri, scheme, desene ş.a. 

        Agenda şi darea de seamă la finalizarea practicii se semnează de către monitorul practicii de 

la întreprinderea agricolă şi se prezintă în instituţia de învăţământ. 

        Elevul prezintă caracteristica eliberată de către conducătorul întreprinderii. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

 

    Agenții economici cer specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea 

problemelor parvenite în activitatea unității economice ceea ce se poate realiza prin învățarea 

formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului agriculturii. Din acest motiv 

demersurile disciplinei sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a 

celor profesionale  necesare continuării studiilor sau încadrării pe piaţa muncii. 

    Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a disciplinei prezenta 

programă: 

- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientănd elevii spre activităţi independente de mini-

cercetare; 
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- Oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfăşoară 

indepedenţa activităţii individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea de decizii, 

monitorizarea activității profesionale, etc.; 

- Propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face observaţii; 

- Oferă elevului şi profesorului posibiltatea de autoevaluare a activităţii. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 

1. Familiarizarea cu baza tehnico – materială a gospodăriei agricole; 

2. Participarea la planificarea și organizarea lucrărilor agricole, îngrijirea, recoltarea roadei, 

transportarea și depozitarea producției agricole; 

3. Folosirea agregatelor pentru executarea lucrărilor agricole; 

4. Planificarea, organizarea şi executarea întreţinerilor tehnice la tractoare şi maşini agricole; 

5. Planificarea și organizarea activității în domeniul  securității și sănătății în muncă. 

 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Semestrul 
Numărul de 

săptămâni 

Numărul de 

ore 
Perioada 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite 

VIII 4 120 
Conform 

ordinului 
Zilnic  4 

 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţi/Sarcini de lucru 

Produse 

de 

elaborat 

Modalităţi 

de 

evaluare 

Durata 

de 

realizare 

(zile/ore) 

Familiarizarea cu întreprinderea agricolă. 
Direcţiile de activitate a întreprinderilor agricole, suprafaţa, 

structura asolamentelor. Funcţiile tehnico-inginereşti. Protecţia 

muncii în întreprinderea agricolă. Componenţa PMT, 

organizarea întreţinerii tehnice a PMT. 

Agenda  

de 

practică 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

1/6 

Lucrul în calitate de dublor:    
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Tehnician-mecanic al staţiunii tehnologice de maşini, 

întreprinderii agricole 

Sub conducerea tehnicianului-mecanic elevul efectuează 

următoarele lucrări: 

- studiază instrucţiunea funcţională a tehnicianului-

mecanic; 

- împreună cu alţi specialişti elaborează planuri şi sarcini 

pentru lucrările mecanizate, participă la elaborarea fişelor 

tehnologice; 

- se familiarizează cu tehnica agricolă aflată în 

întreprinderea dată; 

- participă la perfectarea actelor normative, comenzilor 

pentru achiziţionarea pieselor de rezervă şi a materialelor 

lubrifiante; 

- studiază documentele necesare pentru evidenţa 

funcţionării maşinilor, utilizării materialelor lubrifiante; 

- organizează, efectuează şi trece în evidenţă deservirile 

tehnice ale PMT; 

- elaborează măsuri pe tehnica securităţii, participă la 

instructajul şi controlul îndeplinirii de către mecanizatori a 

regulilor de protecţie a muncii; 

- participă la depozitarea tehnicii. 

Agenda  

de 

practică 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

8/42 

Conducător al subdiviziunii de exploatare a utilajului 

agricol 

Sub conducerea conducătorului subdiviziunii de exploatare a 

utilajului agricol: 

- studiază instrucţiunile funcţionale ale conducătorului 

subdiviziunii de exploatare a utilajului agricol; 

- participă la desfăşurarea şedinţelor operative pentru 

îndeplinirea lucrărilor mecanizate; 

- participă la completarea agregatelor agricole şi exploatarea 

lor efectivă; 

- analizează şi face concluzii referitor la îndeplinirea 

sarcinilor lucrărilor mecanizate; 

- efectuează controlul şi evidenţa îndeplinirii lucrărilor 

mecanizate, perfectează documentele necesare; 

- participă la desfăşurarea întreţinerii tehnice şi reparaţia 

maşinilor; 

- participă la efectuarea evidenţei tehnicii şi diferitor 

materiale; 

- participă la desfăşurarea instructajului pe tehnica securităţii 

la lucrările agricole mecanizate; 

- participă ia elaborarea măsurilor disciplinare de muncă. 

Agenda  

de 

practică 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

5/30 

Conducător al subdiviziunii de reparaţie şi diagnosticare a 

maşinilor-şi tractoarelor agricole. 

Sub conducerea conducătorului subdiviziunii de 

reparaţie şi diagnosticare a maşinilor şi tractoarelor agricole 

elevul efectuează următoarele lucrări: 

Studiază instrucţiunile funcţionale ale conducătorului 

subdiviziunii de reparaţie şi diagnosticare a maşinilor şi 

tractoarelor. 

Agenda  

de 

practică 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

3/18 
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Participă la: 

- controlul, respectarea tehnologiilor de reparaţie ale 

maşinilor, utilajului, agregatelor ansamblurilor şi pieselor 

în atelierul de reparaţie şi diagnosticare; 

- efectuarea controlului asupra calităţii şi evidenţei 

lucrărilor de reparaţie, folosirii materialelor necesare 

pentru reparaţia maşinilor şi tractoarelor; 

- perfectarea documentelor necesare; 

- efectuarea diagnosticării maşinilor şi tractoarelor; 

- elaborarea măsurilor pe tehnica securităţii, sanităria de 

producţie şi efectuarea instructajului; 

- controlul respectării regulilor protecţiei muncii şi sanităriei 

de producţie; 

- lansarea ideilor de raţionalizare; 

- elaborarea măsurilor disciplinare de muncă. 

Şef al parcului auto 

Sub conducerea şefului parcului auto elevul efectuează 

următoarele lucrări: 

- studiază instrucţiunile funcţionale ale şefului garajului auto; 

- se familiarizează cu componenţa autoparcului, cu personalul 

administrativ; 

- participă la organizarea folosirii eficace a transportului auto; 

- participă la efectuarea deservirii de profilaxie a transportului 

auto înainte de a-1 pune în circulaţie; 

- participă la elaborarea comenzilor pentru achiziţionarea 

pieselor de rezervă, instrumentelor pentru efectuarea 

deservirilor tehnice ale auto transportului; 

- participă la elaborarea şi utilizarea în producţie a normelor de 

lucru, normelor de 

consum a materialelor lubrifiante şi uleiurilor tehnice; 

- participă la organizarea depozitării autovehiculelor; 

- participă la perfectarea documentaţiei tehnice a fiecărui 

autovehicul; 

- participă la elaborarea măsurilor pe tehnica securităţii şi 

sanitariei de producţie; 

- participă la organizarea folosirii efective a încăperilor 

garajului auto, amenajarea lor. 

Agenda  

de 

practică 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

3/18 

Sistematizarea materialelor pentru perfectarea zilnicului şi 

dării de seamă 
     Agenda se elaborează în fiecare zi de practică în 

conformitate de programa dată. 

     La sfârşit agenda se semnează de către şeful întreprinderii. 

     Darea de seamă se întocmeşte spre sfârşitul practicii şi 

include următoarele compartimente: 

- caracteristica întreprinderii agricole;  

- structura serviciului ingineresc-tehnic la întreprindere; 

- indicii activităţii staţiei de maşini şi tractoare, sectoarelor de 

producţie; 

- tehnologia modernă de cultivare a plantelor; 

- aprovizionarea cu produse petroliere şi folosirea lor; 

- protecţia muncii la întreprindere; 

- generalizarea măsurilor în vederea protecţiei mediului 

Document

e 

tehnologic

e 

Prezentarea 

agendei, 

apărarea 

dării de 

seamă 

1/6 
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ambiant şi preîntâmpinarea poluării naturii. 

                                                                                                                 Total zile/ore 20/120 

VI. Sugestii metodologice 

 

       Pentru achiziţionarea competenţelor planificate pentru practica ce anticipează probele de 

absolvire este necesară implicarea responsabilă atât a profesorului, a conducătorului de 

întreprindere cât şi a elevului.  

      Este recomandată folosirea acelor tehnologii didactice care să capteze atenţia elevilor şi să le 

permită acestora un grad mai mare de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii în ceea 

ce priveşte propriul proces de învăţare. Cadrul didactic, conducătorul întreprinderii vor alege şi 

vor aplica forme şi metode adecvate experienţei de lucru şi capacităţilor individuale ale elevilor.  

      În cadrul practicii vor fi utilizate acele tehnologii didactice care asigură un randament înalt în 

formarea competenţelor conform specialităţii. Sarcinile şi activităţile de identificare, recunoaştere, 

executare a operaţiunilor tehnologice se vor realiza în grupuri mici şi individual. Accentul se va 

pune pe observare, descoperire, problematizare. Profesorul din timp trebuie să proiecteze şi să 

elaboreze: structura raportului şi agendei de practică care să conţină criterii clare de evaluare.       

      Pregătirea materialelor, instrumentelor, echipamentelor precum şi a spaţiului de lucru se va 

realiza în conformitate cu nomenclatorul dat şi cerinţelor de securitate şi sănătate şi în muncă. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

       Evaluarea determină în ce măsură fiecare obiectiv al conţinutului stabilit a fost atins. Se vor 

practica diferite modalităţi de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor acumulate de 

către elevi în perioada practicii.  

        Pe parcursul practicii se va evalua calitatea întocmirii zilnicului despre lucrările îndeplinite şi 

darea de seamă. După finalizarea practicii, în instituţia de învăţământ, comisia de evaluare se 

familiarizează cu conţinutul zilnicului şi dării de seamă, concluziile referitor la activitatea 

întreprinderii agricole. La finele practicii în Colegiu se desfăşoară o conferinţă cu participarea 

elevilor, conducătorilor practicii şi reprezentanţilor de la întreprinderile unde a avut loc practica   

elevilor. 

       Evaluarea finală a rezultatelor practicii  se efectuează în baza mediei notelor de la aprecierea 

agendei, dării de seamă şi participării la conferinţă și susținerea dării de seamă. 

 



9 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

 

Nr. 

crt. 
Locul de muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus 

practicantului 

1. Întreprinderile unde sunt încheiate 

contractele de desfăşurarea a practicii. 

La intreprindirea pot fi pregătite 

următoarele locuri de lucru: 

1. Familiarizarea cu întreprinderea 

agricolă.  

2. Tehnician-mecanic al staţiunii 

tehnologice de maşini, întreprinderii 

agricole 

3. Conducător al subdiviziunii de 

exploatare a utilajului agricol 

4. Conducător al subdiviziunii de 

reparaţie şi diagnosticare a maşinilor-şi 

tractoarelor agricole. 

5. Şef al parcului auto 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor 

procesului tehnologic, asistat de utilaje, 

dispozitive, scule necesare. 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor 

SSM. 

 

1. Documentația tehnică, documente de lucru 

și baza tehnico – materială, metode și forme 

de organizare și desfășurare proceselor 

tehnologice la fie care locul de lucru. 

 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Ion Lăcustă, Anatol Hurmuzache. 

Exploatarea parcului de maşini şi 

tractoare, Chişinău, 2000. 

Biblioteca  20 

2. Gheorghe Lîşco, Ion Lăcustă.  

Exploatarea parcului de maşini şi 

tractoare, Chişinău „Universitas”, 1996. 

Biblioteca 12 

3. E. Ţîmbalist, I. Lăcustă, V. Salaur. 

Îndrumarul inginerului mecanic, Chişinău 

„Universitas”, 1993 

Sala de lectură  1 

 


