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I. Preliminarii 

       Curriculumul la practica tehnologică constituie o parte componentă importantă a procesului de 

învăţământ. În timpul practicii tehnologice, viitorii specialişti completează cunoştinţele cu deprinderi 

practice în baza specialităţii alese.  

        Scopul practicii tehnologice ține de  participarea  elevilor la activități și procedee 

tehnologice în cadrul întreprinderilor agricole, formarea deprinderilor practice, consolidarea 

cunoştinţelor teoretice aplicative, astfel contribuind la formarea competențelor profesionale.  

        Practica tehnologică se bazează pe unităţile de curs din componenta fundamentală şi de 

specialitate ca: combustibili şi lubrefianţi, tractoare şi automobile, maşini agricole, exploatarea 

parcului de maşini şi tractoare,  Securitatea şi sănătatea în muncă, Menntenanţa corectivă şi 

reparaţii de maşini.  

      La desfăşurarea practicii tehnologice, instituţia de învăţământ este responsabilă de 

desfăşurarea practicii, încheie contracte cu întreprinderi agricole, care dispun de tehnică modernă 

în domeniu. 

       Pe toată durata practicii elevii activează conform programului de activitate,  programului de 

lucru al întreprinderii, în limitele Codului Muncii al Republicii Moldova, contractului de 

colaborare şi contractului individual de muncă (dacă elevul este angajat în câmpul muncii  pe  

perioada practicii). 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

      

         Stagiul de practică tehnologică prevede aplicarea cunoștințelor şi abilităţilor obţinute la 

unitățile de curs din componentele  fundamentale și de  specialitate, dezvoltarea competențelor 

formate în cadrul instruirii practice, în sectorul economic real. În cadrul practicii se integrează 

cunoștințe, priceperi deja obținute la cursul teoretic și se completează. Astfel, elevii, în baza 

sarcinilor practice, vor desfăşura activităţi individuale și de grup privind aplicarea noţiunilor, 

conceptelor, strategiilor  în activități practice, respectarea actelor normative şi legislative 

specifice activităţii,  planificarea şi organizarea cultivării şi recoltării culturilor agricole de câmp, 

elaborarea schemelor tehnologice de producţie,  respectarea normelor de securitate și sănătate în 

muncă, securității antiincendiare.  Aceste activități practice vor ajuta elevii să formuleze ipoteze, 

concluzii, să monitorizeze activități profesionale, să ia decizii etc. Elevii vor avea posibilitatea de 

ași asuma responsabilități  de a coopera, de a înregistra observații cu argumentări concrete. 

Astfel, pe parcursul practicii vor fi dezvoltate competențe necesare și utile în viaţa profesională a 

specialistului. 
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului practicii tehnologice 

 Cunoaşterea şi respectarea strictă a cerinţelor agrotehnice; 

 Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ; 

 Organizarea cultivării şi recoltării culturilor agricole; 

 Monitorizarea  proceselor tehnologice la prelucrarea solului; 

 Formarea şi folosirea raţională a agregatelor maşină-tractor; 

 Căile de reducere a cheltuielilor de exploatare a parcului de maşini şi tractoare; 

 Elaborarea fişelor tehnologice la cultivarea plantelor agricole; 

 Reglările maşinilor şi agregatelor agricole; 

 Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, securitate  antiincendiare. 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Semestrul Numărul 

de 

săptămâni 

Numărul 

de ore 

Perioada Numărul de 

credite 

7, 8 6 180 
septembrie, octombrie 

aprilie, mai  
6 

        

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Ore/ 

Durata de 

realizare 

(zile/ore) 

1. Folosirea agregatelor în executarea 

lucrărilor agricole mecanizate 
1.1. Cerinţele agrotehnice impuse de epoca 

şi timpu optim, condiţii de executare 

operaţiilor tehnologice mecanizate 

1.2. Agregate pentru executarea lucrărilor 

agricole mecanizate: 

- agregate pentru arat 

- agregate pentru pregătirea patului 

germinativ 

- agregate pentru administrarea 

îngrăşămintelor şi amendamentelor 

- agregate pentru semănat şi plantat 

- agregate pentru lucrări de combatere a 

bolilor şi dăunătorilor 

Rezumat scris 

pentru 

raport. 

Caracterizează 

starea generală 

a întreprinderii 

agricole, 

domeniile de 

activitate, 

structura 

dirijării.  

Descrie 

activităţile 

zilnice 

- Alegerea 

mijloacelor tehnice 

necesare pentru 

executarea 

lucrărilor, cu 

respectarea 

proceselor 

tehnologice 

specifice 

- Verificarea 

mijloacelor tehnice 

destinate lucrărilor, 

cu respectarea 

procedurilor 

-Alegerea metodelor 

       

 

 

 

 

 

15/88               
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- agregate pentru recoltarea plantelor 

1.3. Indicatorii principali care influienţează 

capacitatea de lucru: forţa de tracţiune, 

viteza de deplasare, puterea de tracţiune, 

forţa de rezistenţă, consumul de combustibil. 

1.4. Metode de deplasare şi întoarcerea 

agregatelor agricole. 

1.5. Pregătirea pentru lucru a agregatului 

agricol: operaţii de verificare, cuplare şi 

reglare a agregatului, utilizate la lucrările de: 

- pregătirea solului şi a patului germinativ, 

- semănatul şi plantat, 

- combaterea dăunătorilor şi bolilor, 

- recoltat. 

1.6. Executarea şi controlul sănătăţii 

lucrărilor agricole mecanizate.  

desfăşurate la 

pregătirea 

agregatelor 

agricole 

pentru lucru, 

formarea 

agregatelor, 

alegerea 

metodelor de 

deplasare şi 

lucrul 

agregatelor în 

parcelă.  

 

 

de semănat şi 

mijloacelor de lucru 

necesare în funcţie 

de caracteristicile 

materialului 

biologic de 

înmulţire 

-Alegerea 

mijloacelor de lucru 

necesare îngrijirii 

plantelor în funcţie 

de lucrarea 

executată şi 

particularităţile 

culturilor 

- Alegerea 

mijloacelor de lucru 

necesare recoltării, 

în funcţie de 

particularităţile 

culturilor, condiţiile 

de recoltare şi 

procesul tehnologic 

al lucrărilor de 

recoltare 

- Executarea 

schemelor de 

deplasare/întoarcere 

a agregatelor 

agricole în funcţie 

de parametrii 

constructivi şi 

funcţionali ai 

acestora 

- Stabilirea stării 

tehnice a 

agregatului, cu 

respectarea 

normelor şi 

procedurilor 

specifice 

Executarea 

reglajelor şi 

probelor de lucru a 

agregatului agricol, 

cu respectarea 

normelor şi 

procedurilor 

specifice 

- Executarea 

lucrărilor agricole 

mecanizate, 



7 

 

respectând cerinţele 

agrotehnice impuse, 

epoca şi timpul 

optim. 

2. Mentenanţa tractoarelor şi maşinilor 

agricole 

1.1. Sistemul lucrărilor de mentenanţă  

1.2. Planificarea şi organizarea lucrărilor de 

întreţinere a tractoarelor şi maşinilor 

agricole: 

- operaţii de întreţinere a motorului şi a 

celorlalte mecanisme, sisteme sau instalaţii,  

- scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de 

întreţinere şi reparaţii 

- documentaţia tehnică utilizată la 

planificarea, organizarea şi executarea 

întreţinerilor tehnice la tractoare şi maşini 

agricole (notiţa tehnică a tractorului, 

normative de întreţineri tehnice) 

1.3 Stabilirea şi repartizarea necesarului de 

resurse pentru operaţiile de întreţinere 

curentă şi periodică (piese de schimb şi de 

rezervă, fluide de lucru, scule, dispozitive, 

istalaţii şi utilaje etc.) 

1.4 Executarea lucrărilor de întreţinere a 

tractoarelor şi maşinilor agricole:  

- întreţinere curentă (IC): verificarea înainte 

de plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese 

- întreţinere periodică (IP1 şi IP2): 

verificarea sistemelor de răcire şi ungere, 

verificarea comportării în exploatare a 

tractoarelor, schimbarea / completarea 

fluidelor de lucru, reglări, demontări ale 

subansamblurilor şi pieselor care necesită 

operaţii de întreţinere / înlocuire etc. 

1.5.Revizia tehnică a tractoarelor şi 

maşinilor agricole: 

- reviziile tehnice ale tractoarelor şi 

maşinilor agricole, periodice (RT1 şi RT2) şi 

sezoniere (RTS): operaţii specifice, scule, 

dispozitive, utilaje şi instalaţii utilizate, 

documentaţia tehnică specifică (normative 

de control, planuri de operaţii, proceduri, 

norme de tehnica securităţii muncii, de 

prevenire şi stingere a incendiilor) 

- stabilirea şi repartizarea necesarului de 

resurse pentru pregătirea şi efectuarea 

lucrărilor de revizie tehnică 

Tabel 

completat. 

Completează 

tabelul cu 

utilajele 

existente în 

atelierul  

întreprinderii.   

Rezumat scris 

pentru raport 
Descrie modul 

de deservire şi 

sanităria a 

utilajului 

 

- Stabileşte 

succesiunea 

operaţiilor pentru 

executarea lucrărilor 

de întreţinere tehnică 

(curente şi periodice) 

a tractoarelor şi 

maşinilor agricole, în 

conformitate cu 

documentaţia tehnică 

specifică. 

- Efectuează lucrări 

de întreţinere curentă 

şi periodică a 

tractoarelor şi 

maşinilor agricole, 

respectând graficul 

de întreţinere, 

normativele, normele 

şi procedurile 

specifice 

 

 

 

 

 

 

 

10/60 
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- executarea operaţiilor pregătitoare în 

vederea reviziilor tehnice (spălare şi curăţare 

a motorului, salubrizare şi dezinfectare etc.) 

- executarea operaţiilor de control, de 

ungere, de strângere şi reglaj a agregatelor, 

ansamblurilor şi subansamblurilor 

tractoarelor şi remorcilor 

- executarea lucrărilor de verificare tehnică 

pentru eliberarea dovezii cerute de legislaţia 

în vigoare la circulaţia pe drumuri publice 

- executarea operaţiilor necesare trecerii la 

exploatarea de vară sau de iarnă. 

3. Diagnosticarea şi repararea 

tractoarelor şi maşinilor agricole 

1.3. 3.1. Tipuri de  uzuri. Constatarea stării 

tehnice şi trierea pieselor pentru tractoare şi 

maşini agricole (măsurarea şi compararea 

parametrilor pieselor cu valorile optime 

normate) 

1.4. 3.2. Determinarea stării tehnice a motoarelor 

fără demontare: simptome de funcţionare 

defectuoasă şi posibile, parametrii, mijloace 

şi metode de diagnosticare 

1.5. 3.3 Determinarea indicatorilor principali de 

exploatare, ce caracterizează starea tehnică a 

agregatului agricol: forţa şi puterea la carlig, 

puterea la priza de putere, consumul de 

carburanţi, productivitatea maşinii, puterea 

la acţionare, calitatea lucrării efectuate 

1.6. 3.4. Repararea motorului: 

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

mecanismului motor 

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

mecanismului de distributie 

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

sistemului de alimentare   

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

sistemului de ungere 

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

sistemlui de răcire 

- lucrări de remediere a defecţiunilor 

sistemului de pornire 

1.7. 3.5. Repararea tractorului: 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

transmisiei 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

organelor de deplasare 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

organelor de conducere (mecanismului de 

direcţie şi sistemului de frânare) 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

Descrie 

utilajul şi 

aparatajul 

pentru 

diagnosticarea 

parcului de 

maşini şi 

tractoare 

Parametrii şi 

rezultatele 

obţinute în 

procesul de 

diagnosticare 

a maşinilor 

Analiza 

acestora. 

- Efectuează 

operaţiile 

pregătitoare (spălare, 

curăţare etc.) în 

vederea realizării 

reviziilor tehnice a 

tractoarelor şi 

maşinilor agricole, 

respectând normele şi 

procedurile specifice 

- Efectuează lucrările 

de revizie tehnică a 

tractoarelor şi 

maşinilor agricole, 

respectând 

normativele de 

control, normele de 

tehnica securităţii 

muncii, de prevenire 

şi stingere a 

incendiilor şi 

procedurile specifice 

- Compară valorile 

obţinute prin 

măsurare cu valorile 

normate ale 

parametrilor de 

diagnosticare 

 

 

5/30 
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cadrului, suspensiei si utilajului auxiliar 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

echipamentului de lucru 

- lurări de remediere a defecţiunilor 

echipamentului electric 

1.8. 3.6. Repararea maşinilor agicole de prelucrat 

solul 

1.9. 3.7. Repararea maşinilor de semănat 

1.10. 3.8. Repararea maşinilor agricole de 

administrat îngrăşăminte 

1.11. 3.9. Repararea maşinilor de combatere a 

dăunătorilor 

1.12. 3.10 Repararea maşinilor de recoltat 

1.13. 3.11 Montajul şi rodajul tractorului reparat 

1.14. 3.12. Deranjamentele motoarelor şi 

tractoarelor 

Conţinuturile formării cuprind teme 

care pot fi abordate practic prin 

desfăşurarea de lucrări de laborator şi de 

instruire practică.  

 

Sistematizarea materialului şi întocmirea 

zilnicului şi a dării de seamă. 

12.Famialirizarea cu activitatea managerială 

şi financiară a întreprinderii agricole. 

13.Excursii de producţie. 

14.Generalizarea materialului şi întocmirea 

raportului 

Raport 

elaborat. 

Redactează, 

sistematizează 

şi întocmeşte 

raportul pe 

rezultatele 

practicii 

tehnologice 

Susținerea publică a 

raportului 
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        VI. Sugestii metodologice 

       Practica tehnologică se organizează la întreprinderile, asociaţiile agricole, cooperative, 

gospodăriile de fermieri indiferent de forma de proprietate a acestora, conform contractelor 

încheiate. 

      Atât cadrele didactice desemnate responsabili de la instituția de învățământ, cât și 

conducătorul de la întreprindere au o implicare responsabilă în activitatea practică a elevilor. 

Astfel  folosirea unor metode didactice adecvate în perioada practicii tehnologice, vor permite un 

grad de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii de individuale, va favoriza 

dezvoltarea abilităţilor practice.  

        Repartizarea nominală a elevilor se legalizează prin ordinul directorului instituţiei de 

învăţământ cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea la practică. 

       Elevii sunt informaţi despre locul de organizare, programa şi sarcinile pe perioada practicii, 

conţinutul raportului şi modalităţile de evaluare. Perioada calendaristică a practicii se stabileşte 
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în aşa mod, ca elevii să participe la procese tehnologice pentru secţia sau sectorul concret al 

întreprinderii. 

       Elevii se prezintă la serviciul de personal al întreprinderii în ziua stabilită conform ordinului. 

Conducerea practicii la întreprindere este înfăptuită de specialiştii întreprinderii. 

       Ordinea etapelor de practică se concretizează cu conducătorul de la întreprindere, astfel, ca 

să fie studiat specificul lucrărilor în toate sectoarele de producere. Pe tot parcursul practicii elevii 

îndeplinesc  programul de activitate a întreprinderii. 

       Pe parcursul practicii elevii întocmesc raportul practicii, care constă din partea textuală 

privind activitatea întreprinderii, conform programului. Raportul va cuprinde de asemenea şi o 

relatare despre activitatea personală pe parcursul practicii. 

       În raport se redă situaţia reală a sectoarelor întreprinderii, cu analize şi concluzii 

corespunzătoare. La întoarcerea în instituţia de învăţământ are loc susţinerea publică a practicii 

tehnologice în baza raportului întocmit, în faţa unei comisii de evaluare, convocată la instituţia 

de învăţământ. 

       Nota la practică, constituie media notelor de la aprecierea susţinerii raportului practicii, de 

către comisia de evaluare de la instituţia de învăţământ, nota raportului în baza criteriilor stabilite  

şi nota de apreciere a conducătorului de practică de la întreprindere. 

 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

       Practica tehnologică se evaluează conform Regulamentului de organizare şi 

evaluare a stagiilor practice, şi specificului specialităţii Mecanica agricolă. 

       Practica tehnologică se finalizează cu prezentarea și susținerea de către elevi a rapoartelor, 

referitoare la lucrul îndeplinit, în faţa unei comisii numită prin ordinul directorului. 

În instituție se elaborează un orar preventiv de prezentare și susținere a rapoartelor. Până la 

susținerea practicii au loc următoarele activități 

 Rapoartele se prezintă de către fiecare elev  la data stabilită în orar. 

 După înregistrare, raportul este înaintat spre verificare profesorului conducător de 

practică. 

 Pentru verificare se oferă două zile. În acest timp elevul se consultă cu profesorul 

evaluator,  în caz de necesitate. 

 După ce raportul a fost verificat se întoarce elevului, pentru a se pregăti de susţinere. 

 În ziua susţinerii, elevul se prezintă obligatoriu cu raportul verificat. 

       Prezentarea și susținerea raportului practicii este unul din elementele importante ale evaluării. 

Nota obţinută de către elev reprezintă atât rezultatul evaluării raportului de către cadrul didactic 
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conducător de practică, cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii de către 

elev. 

Criteriile de evaluare a practicii tehnologice sunt examinate  la catedra de specialitate. La 

evaluare se va ține cont de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corectitudinea 

informaţiei, calitatea exprimării, corectitudinea, modul de prezentare. Acest din urmă element 

implică puterea de convingere și coerenţa exprimării.  

        Pentru susţinerea raportului, elevul are la dispoziţie 7-10 minute. Elevul  va trebui să 

prezinte, pe scurt, rezultatele practicii realizate. Este necesar să scoată în evidenţă ceea ce este 

esenţial din activitatea practică, utilitatea practicii, abilitățile și competențele formate.  

        Prezentarea poate fi însoţită, de o prezentare în MS Power Point, care trebuie să fie concisă 

şi sobră, însoţită de explicaţii orale. Prezentarea MS PowerPoint este un produs realizat de  elev, 

și ulterior va fi evaluat respectiv cerințelor de expunere de imagini şi idei formulate. 

 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

       Practica tehnologică  se va desfășura la întreprinderi agricole, cu care se vor încheia 

contracte.  Elevii au posibilitatea de a decide  individual locul de practică, cu condiţia că acestea 

îndeplinesc cerinţele de mai jos. Elevii care nu dispun de un loc de practică, sunt delegaţi de 

către instituţia de învăţământ, conform solicitărilor sau au posibilitatea de a desfăşura practica în 

cadrul   plantațiilor și întreprinderii instituţiei de învățământ.  

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

 

Nr. 

crt. 

Locul de 

muncă/postul 
Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Întreprinderi 

agricole 

Dispun  de terenuri agricole destinate pentru îndeplinirea lucrărilor 

agricole de cîmp, ateliere de mentenanţă corectivă şi reparaţii de 

maşini, parcul de maşini şi tractoare, parcului auto, posturi de 

alimentare cu combustibili şi lubrefianţi.   

2. Parcul de maşini   

şi tractoare 
Funcțional, cu tractoare şi maşini agricole în stare tehnică bună. 

Tractoare, combine şi maşini agricole performante de diferite mărci şi 

puteri. 

3. Parcul auto Funcţional, cu diferite mărci de automobile, destinate transportului 

producţiei agricole . 

4. Atelierul de mente-

nanţă corectivă şi 

reparaţii de maşini 

Utilat cu utilaj funcţional pentru menţinerea în stare bună a tehnicii 

agricole   

 

. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Num

ărul 

de 

exem

plare 

dispo

nibile 

1. I.Lăcustă Exploatarea parcului de maşini şi tractoare. 

Chişinău, Universitas, 1996. 
Biblioteca instituţiei  

2. E.Ţîmbalist  Îndrumarul inginerului mecanic. Chişinău, 

Universitas, 1993.  
  

3. I. Lăcustă Exploatarea parcului de maşini şi tractoare 

proiectarea de curs şi de diplomă. 
  

 


