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I. Preliminarii 

Stagiul de practică Mecanizarea în legumicultură și pomicultură reprezintă practică de instruire, care 
vizează pregătirea elevilor în vederea îndeplinirii lucrărilor cu agregate agricole, respectând normele de 
securitate și sănătate în muncă. 

Scopul practicii de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură este dezvoltarea competențelor 
profesionale de reglare tehnologică a mașinilor agricole și a utilajelor, de alcătuire a agregatelor agricole 
conform sarcinii, de organizare a activităților de producție și verificare a calității lucrărilor îndeplinite.  

Atenție sporită va fi acordată formării competențelor de respectare a Normelor și regulilor de securitate 
și sănătate în muncă.  

Stagiul de practică Mecanizarea în legumicultură și pomicultură se realizează după parcurgerea disciplinei 
teoretice respective, dar și altor unități de curs precum: pedologia și agrometeorologie, agrotehnica și 
îmbunătățiri funciare, pomicultura generală. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Realizarea stagiului practicii de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură va dezvolta la elev 
abilități practice necesare pentru formarea competențelor profesionale în cadrul ulterioarelor stagii de 
practică, așa ca: practica de specialitate şi de anticipare a probelor de absolvire.  

În cadrul stagiului practicii de instruire, elevii vor aplica în practică cunoștințe despre construcția, 
principiile de funcționare și reglările de exploatare a mașinilor agricole şi utilajelor; procedura de 
completare a agregatelor agricole pentru realizarea lucrărilor agricole; principiile de bază ale întreținerii 
tehnice şi reparației mașinilor agricole; păstrarea mașinilor agricole şi a utilajelor; gestionarea 
materialelor combustibile; securitatea şi sănătatea în muncă în timpul lucrului cu agregatele agricole; 
regulile anti-incendiare. 

După realizarea practici de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură, viitorii specialiști vor fi 
capabili să alcătuiască agregate agricole conform sarcinii, execute reglări tehnologice a mașinilor agricole, 
verifice calitatea lucrărilor îndeplinite, întrețină tehnic agregatele agricole, respecte securitatea şi 
sănătatea în muncă. 

III. Competențele profesionale specifice stagiului practicii  

1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, securitatea antiincendiară;  
2. Îndeplinirea reglărilor tehnologice ale mașinilor agricole;  
3. Organizarea activității de producție în gospodăriile agricole; 
4. Aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare a producției agricole; 
5. Verificarea calității lucrărilor îndeplinite. 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru* 
Produse de 

elaborat 

Modalități 
de evaluare 

Ore/ 
Durata 

de 
realizare 

1. Identificarea tractoarelor utilizate în agricultură, părților 
componente şi rolul lor funcțional  

1.1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 

1.2. Demonstrarea părților principale ale tractorului: motorul, 
transmisia, organele de rulare, organele de conducere, șasiul, 
suspensia, utilajul auxiliar şi echipamentul electric, dispozitivul 
de tracțiune, priza de putere, instalația hidraulică, mecanismul 
de suspendare, cupla pentru remorcă 

1.3. Executarea lucrărilor de verificare, întreținere tehnică, 
alimentare, depistare şi înlăturare a defecțiunilor vizibile 
atestate. 

1.4. Verificarea nivelului uleiului, antigelului în motor 

Fişa vizitei 
tematice 

 

Schema 
generale a 
unui tractor 
cu denumirea 
părților 
principale 

 

Fișa vizitei 
tematice 
completată 

 

Schema 
elaborată 

6 ore 

2. Pregătirea mașinilor agricole, utilajelor, pentru diferite 
lucrări în legumicultură, pomicultură 

2.1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 

2.2. Demonstrarea părților principale ale mașinilor şi utilajelor 

2.3. Reglarea mașinilor şi utilajelor conform normelor tehnice şi 
cerințelor agrotehnice pentru executarea lucrărilor agricole, 
precum: 

- defrișarea 
- lucrări speciale 
- prelucrarea solului  
- semănarea și plantarea  
- utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanților 
- săparea gropilor 
- instalarea stâlpi 
- formarea coroanelor 
- scoaterea sau mărunțirea crengilor tăiate 
- rărirea florilor 
- întreținerea spațiilor înierbate 
- irigarea 
- recoltarea 
- încărcarea, descărcarea, transportarea  
- condiționarea 

2.4. Formarea agregatelor agricole pentru principalele lucrări în 
pomicultură, legumicultură  

2.5. Reglarea adâncimii de lucru, conform normei de plantat.  

2.6. Administrarea îngrășămintelor, conform normelor. 

2.7. Calcularea productivității agregatelor agricole formate, în 

Registru zilnic 

 

 

Fișa vizitei 
tematice. 

 

 

Agregate 
agricole  

 

 

Lucrări de 
reglare a 
adâncimii de 
plantat 

 

 

Lucrări de 
fertilizare  

 

Calculul 
productivități
i agregatelor 

 

Registru 
completat 

 

Fișa vizitei 
tematice 
completată 

 

 

Prezentarea 
agregatelor 
formate 

 

Lucrările de 
reglare a 
adâncimii de 
plantat 
realizate 

 

Lucrările de 
fertilizare 
realizate 

 

Prezentarea 
calculelor 

 

42 ore 
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dependență de schimb şi consumul de motorină la hectar. 

2.8. Examinarea stării tehnice a mașinilor agricole, utilajelor, 
exploatate în perioada practicii  

2.9. Întocmirea fișei cu piesele de schimb necesare, pentru 
mașinile cu defecțiuni 

Fişa 
necesarului 
pieselor de 
schimb 

Fişa 
necesarului 
completată 

3. Monitorizarea lucrărilor efectuate mecanizat conform 
cerințelor agrotehnice 

3.1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 

3.2. Întocmirea planului de lucru pentru înființarea culturilor 
horticole: răsaduri de legume, arpagic, cartofi, puieți 

3.3. Organizarea locurilor de muncă pe o solă 

3.3. Identificarea necesarului de tractoare / motocultoare, 
semănători şi mașini de plantat, stabilit pentru înființarea 
culturilor horticole: răsaduri de legume, arpagic, cartofi, puieți) 

3.4. Verificarea calității lucrărilor de pregătire a terenului 
conform cerințelor agrotehnice. 

3.5. Evaluarea calității lucrărilor de semănat şi plantat.  

3.6. Parcelarea, marcarea locurilor periculoase. 

3.7. Aprecierea calității lucrărilor de recoltare a răsadurilor 
culturilor horticole 

3.8. Executarea lucrărilor de întreținere şi păstrare a mașinilor şi 
utilajelor agricole. 

3.9. Propunerea tipurilor şi modurilor de păstrare a mașinilor şi 
utilajelor agricole  

 

Registru zilnic 

 

Planul de 
lucru pentru 
plantat răsad 

 

Calculul 
necesarului 
pentru 
înființarea 
culturilor 
horticole 

Fișa de 
evaluare a 
calității 
lucrările de 
pregătire a 
terenului 

Fișa de 
evaluarea a 
calității 
lucrărilor de 
semănat/ 
planta 

Registru 
completat 

Planul de 
lucru pentru 
plantat răsad 
elaborat 

 

Calcule 
realizate 

 

 

 

Fișa de 
evaluare 
completată 

 

 

Fișa de 
evaluarea 
completată 

 

 

 

12 ore 

VI. Sugestii metodologice 

La organizarea stagiului practicii de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură se vor folosi 
tehnologii de predare, învățare și evaluare centrate pe elev. Profesorul poate alege şi aplica acele 
tehnologii, forme şi metode de organizare a activității elevilor, care sunt adecvate specialității, 
experienței de lucru, capacităților individuale ale elevilor și care asigură un înalt randament în 
dezvoltarea abilităților practice. 

Având în vedere complexitatea activității practice, pentru formarea şi dezvoltarea abilităților practice, se 
recomandă utilizarea metodelor interactive: instruirea problematizată, demonstrarea, exercițiul. Pentru 
formarea competențelor profesionale, competențelor de luare a deciziilor și lucru în echipă, profesorul va 
folosi fișe instructive, organizând lucrul în grupuri mici şi mari. Se vor încuraja rezultatele practice 
obținute de către elevi în timpul activităților de învățare.  

În scopul desfășurării practicii de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură, profesorul se va 
informa, în mod continuu, despre realizările științifice și tehnice moderne din domeniu.  
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VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

În procesul de instruire, evaluarea deține un rol aparte. Aceasta permite profesorului să estimeze 
capacitatea elevilor de a aplica în practică cunoștințele profesionale obținute, și respectiv, să determine 
gradul de formare a competențelor profesionale. 

În decursul executării sarcinilor practice, fiecare elev argumentează deciziile proprii. Pentru evaluarea 
formativă pot fi propuse diverse probe: pregătirea mașinilor agricole pentru lucru, efectuarea reglajelor 
tehnologice, aprecierea stării tehnice, verificarea calității lucrărilor îndeplinite conform cerințelor 
agrotehnice. 

În perioada instruirii practice, elevi întocmesc un registru, în care înregistrează, zilnic, toate lucrările 
efectuate, conform cerințelor și sarcinilor de lucru. 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Practica de instruire Mecanizarea în legumicultură și pomicultură se va desfășura în laboratorul şi parcul 
de mașini agricole şi tractoare ai instituției de învățământ. Instituția va încheia contracte de colaborare cu 
cele mai dotate întreprinderi agricole din zonă, pentru a organiza vizite tematice. 

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

Nr. 
crt. 

Locul de 
muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. Parcul de mașini 
agricole şi tractoare 

Starea mașinilor agricole bună, gama de maşini agricole aplicate în 
pomicultură şi legumicultură, fitotehnie. Tractoare agricole universale 
de diferite puteri. 

2. Laboratorul de maşini 
agricole 

Varietăţi de machete, mostre, piese de maşini agricole şi utilaje, 
tractoare, motoare. 

3. Atelierul de reparație a 
tehnicii agricole 

Necesarul de utilaje şi maşini unelte pentru reparaţia tehnicii agricole 

4. Întreprinderi agricole  Dotarea cu diferite utilaje şi tehnică agricolă modernă 

5. Terenuri agricole Terenuri accesibile, prelucrate, proprii instituţiei şi agenţilor economici 

6. Sere Posibilităţi de plantare, creştere, irigare a răsadului. Varietăţi de specii 
de răsad, tehnologii moderne aplicate. Echipamente, instrumente 
necesare pentru plantarea, îngrijirea şi recoltarea răsadului. 

7. Plantaţii pomicole Varietăţi de specii  pomicole, forme de conducere, agrotehnică 
aplicată. Mijloace de susţinere, protecţie contra condiţiilor climaterice 
nefavorabile.  

8. Plantaţii legumicole în 
teren deschis 

Varietăţi de specii, condiţii relevante cerinţelor agrotehnice, instalaţii 
moderne de irigare prin aspersiune şi picurare. 

9. Depozite Depozite obișnuite şi frigorifice, pentru păstrarea cerealelor, fructelor. 
Echipamentul necesar pentru calibrare şi păstrare.  

10.  CIE Moldexpo MD Expoziţia de primăvară a tehnicii şi tehnologiilor agricole moderne 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 

procurată resursa 

1. Salaur, V. Maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1993 

Biblioteca 

Sala de lectură 

2. Iedu, M. Maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1993 

3. Iedu, M. Lucrări practice la maşini agricole. Chişinău: Universitas, 1999 

4. Ţîmbalist, E. Îndrumarul inginerului mecanic. Chişinău: Universitas, 1993 

5. Lîşco, G. Exploatarea parcului de maşini şi tractoare. Chişinău: Universitas, 
1996 

6. Jarov, M. Tractorul. Chişinău: Lumină, 1984 

7. Dragomirescu, I. Maşini şi instalaţii agricole. Bucureşti: Cereş, 1989 

8. Fotescu, E. Tractorul. Chişinău: Ştiinţa, 1995 

9. Patraşcu, N. Motoare. Tractoare. Bucureşti: Tehnica agricolă, 1993 

10. Buzea,  I. Maşini şi instalaţii agricole. Bucureşti: Cereş, 1989 

11. Boian, A. Blogul www.ipcnvvc.blogspot.md 
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html 

http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html 

Surse internet 

 

 

http://www.ipcnvvc.blogspot.md/
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/mecanizarea.html
http://ipcnvvc.blogspot.md/p/tractorul.html
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