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I. Preliminarii 

 

     Curriculum-ul este elaborat pentru disciplinele  S.05.O.019 „Maşini şi utilaje agricole I”, 

S.06.O.022 „Maşini şi utilaje agricole II” , specialitatea 71550   Mecanica agricolă, planul de 

învăţământ, ediţia 2016,  în baza studiilor gimnaziale.   

     ,,Maşini şi utilaje agricole I ”, ,, Maşini şi utilaje agricole II” este o disciplină teoretică 

experimentală, cu caracter aplicativ în producţie, inclusă în aria disciplinelor de specialitate. 

      Folosirea maşinilor agricole în procesul de producţie, prevede sporirea  productivităţii muncii, 

executarea lucrărilor în termene agrotehnice optime şi obţinerea producţiei agricole de calitate 

bună. 

      Disciplina Maşini şi utilaje agricole I, Maşini şi utilaje agricole II studiază diverse  

dispozitive, aparate, echipamente, mecanisme şi sisteme, care prezintă grupe de organe de lucru 

şi ajutătoare legate între ele în mod determinat, constituind o unitate din punct de vedere 

funcţional, care efectuează operaţii specifice în cadrul fiecărei maşini agricole. 

      În procesul de studii, elevul aplică cunoştinţele obţinute la disciplinele: liceale –  Biologie, 

fundamentale – Mecanica aplicată, de specialitate – Bazele agronomiei. Cunoştinţele obţinute la 

disciplinele „Maşini şi utilaje agricole I”, „Maşini şi utilaje agricole II” servesc drept bază la 

studierea disciplinelor de specialitate Exploatarea parcului de maşini şi tractoare, Întreţineri 

tehnice şi reparaţii de maşini, Mecanizarea sectorului zootehnic, Economie, evidenţă şi analiza 

activităţii de producţie, Bazele antreprenoriatului, pentru îndeplinirea practicii tehnologice şi 

practicii ce anticipează probele de absolvire.  

La organizarea studierii disciplinei profesorul va folosi cele mai eficiente metode de 

predare- învăţare- evaluare. 

 

II. Motivaţia, utilitatea cursului 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 al disciplinei prezenta 

programă: 
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- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientând elevii spre activităţi independente de 

mini-cercetare; 

- 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 activităţii 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 disciplinei  
 

 CS.1. Definirea noţiunilor de bază ale disciplinei şi descrierea cerințelor agrotehnice la 

efectuarea lucrărilor agricole. 

CS.2. Importanța și rolul Mașinilor agricole în mecanizarea agriclturii. 

CS.3. Construcția și procesul tehnologic de funcționare a mașinilor și uneltelor  agricole, 

ansamblurilor și subansamblurilor acesora. 

CS.4. Executaria reglărilor tehnologice a mașinilor și uneltelor agricole, și acționarea acestora la 

procesele tehnologice  și calitatea producției. 

CS.5. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă la efectuarea lucrărilor agricole. 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalita-

tea de 

evaluare 

Numă-

rul de 

credite 
Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practica/ 

seminare 

 

V 

 

90 

 

50 

 

10 

 

30 

 

Examen 

 

3 

 

VI 

 

 

90 

 

40 

 

20 

 

30 

 

Examen 

 

3 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de conţinut Abilităţi 

MODULUL I. Mașini și utilaje agricole 

UC 1. 

Clasificarea și 

cerințele 

agrotehnice a 

maşinilor şi 

utilajelor 

agricole.        

Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor  pentru 

lucrarea    

solului. 

 

 

1.1 Introducere. 

1.1.1 Sarcinile complexului agroindustrial. 

1.1.2 Clasificarea maşinilor agricole. 

1.1.3 Cerintele agrotehnice faţă de maşinile agricole. 

1.2 Clasificarea maşinilor şi utilajelor pentru 

lucrarea de bază a  solului. 

1.2.1 Cerinţele agrotehnice faţă de maşini pentru 

prelucrarea de bază a solului. 

1.2.2 Clasificarea utilajelor şi maşinilor pentru 

prelucrarea solului. 

1.2.3 Metode de prelucrare mecanică a solului. 

1.2.4 Prelucrarea solurilor supuse eroziunilor. 

1.3 Construcţia şi lucrul plugului. 

1.3.1  Organele de lucru şi ajutătoare ale plugului, 

destinaţia lor. 

1.3.2 Trupiţa plugului, construcţia, varietatea lor. 

1.3.3 Tipurile suprafeţelor de lucru ale trupiţelor  

plugului şi parametrii lor de bază. 

1.3.4 Brăzdarul. Construcţia brăzdarelor. Instalarea  

brăzdarelor pe bârsă. Ascuţirea brăzdarului. Tipurile de  

brăzdare. 

1.3.5 Tipuri de cormane. Particularităţile cormanelor 

pentru aratul rapid. Instalarea cormanei pe bârsă. 

1.3.6 Controlarea  asamblării corecte a trupiţelor şi 

amplasarea lor pe cadrul plugului. Plazul, destinaţia şi 

construcţia. 

1.3.7 Antitrupiţa şi cormana suplimentară, destinaţia, 

instalarea lor pe cadru. Scormonitor, destinaţia şi 

A1. 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor  

agricole. 

A2. Definirea 

construcţiei, 

principiului de 

funcţionare a 

maşinilor 

pentru 

prelucrarea 

solului. 

A3Clasificarea 

mașinilor 

agricole.  

Deosebiri 

constructive a 

maşinilor și 

uneltelor 

agricole. 
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construcţia. 

1.3.8 Cuţitul plugului. Construcţia cuţitului şi instalarea 

lui pe cadru. Organele ajutătoare ale plugului, destinaţia 

şi construcţia. 

1.4 Pregătirea plugului pentru lucrările de bază a 

solului. 

1.4.1 Condiţiile de echilibru ale plugului. Cuplarea 

plugului cu tractorul. Instalarea plugului la adâncimea 

dată pentru arat. 

1.4.2 . Rezistenţa la tracţiune a plugului. Influenţa  

regimului de lucru a agregatului asupra economicităţii 

productive  la prelucrarea de bază a solului. 

1.4.3  Mentenanţa preventivă a plugurilor. Securitatea 

sănătății în muncă la pregătirea plugurilor pentru 

lucrările de bază a solului. 

1.5 Particularităţile constructive ale plugurilor pentru  

lucrările  de  bază  a  solului. 

1.5.1  Plugurile purtate şi semipurtate, pluguri moderne.  

1.5.2 Marcarea, destinaţia, deosebiri constructive, 

caracteristicile şi reglările. 

1.5.3 Utilaje pentru  prelucrarea de bază a solului, care 

este supus eroziunii de vînt.  

 1.5.4 Pluguri pentru mlaştini. Pluguri pentru arat etajat. 

1.5.5 Deosibiri constructive a maşinilor pentru lucrarea 

solului pentru tehnologii conservative. 

1.6 Maşini şi utilaje  pentru lucrările superficiale  a 

solului. 

1.6.1 Grape cu colţi, grape flexibile, grape nivelator, 

grape cu discuri, destinaţia. Reglarea adâncimii de lucru. 

1.6.2 Tăvălugi, destinaţia şi construcţia. Cultivatoare, 

destinaţia  şi  clasificarea. Cerinţele agrotehnice către 

cultivatoare, asamblarea organelor  de lucru. 

1.6.3 Cultivatoare cu organe de lucru active. Dispozitive 

pentru cuplarea maşinilor. Cultivator pentru plante 

prăşitoare. 
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1.6.4 Construcţia aparatului pentru administrarea 

îngrăşămintelor. Instalarea organelor de lucru la 

cultivatoare pentru cultivarea totală şi pentru cultivarea 

culturilor prăşitoare. Reglări tehnologice. Caracteristica 

cultivatoarelor. 

1.6.5 Tipurile combinatoarelor,  frezelor şi deosebirile 

constructive  ale acestora. Dezmiriştitorul cu discuri şi cu 

brăzdare. Destinaţia, construcţia, lucrul şi reglări 

tehnologice. 

1.6.6 Mentenanţa preventivă  a maşinilor şi utilajelor 

pentru lucrările superficiale ale solului. Securitatea 

sănătăţii în muncă. 

  II. Maşini pentru semănat si plantat. 

UC 2. Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor  pentru 

semănat şi 

plantat, conform 

cerinţelor 

agrotehnice.  

   

2.1 Clasificarea semănătorilor. 

2.1.1 Cerinţele agrotehnice. Destinaţia şi clasificarea 

semănătorilor. 

2.1.2 Metodele de semănat şi plantat. 

2.1.3 Construcţia generală şi procesul tehnologic de lucru 

al semănătorilor. 

2.2 Organele de lucru şi auxiliare ale 

semănătorilor. 

2.2.1 Aparat de distribuţie. Tipurile aparatelor de 

distribuţie. Aparate de distribuţie cu cilindru canelat, 

construcţia, procesul de lucru şi reglajele. 

2.2.2 Aparat de distribuţie de tip pneumatic, construcţia, 

lucrul şi reglările. 

2.2.3 Aparat de distribuţie cu disc cu alveole, construcţia, 

lucrul şi reglările. 

2.2.4 Tuburi de conducere, tipurile, caracteristicile lor. 

2.2.5 Brăzdarele, destinaţia, tipurile şi construcţia. 

Forţele care acţionează asupra brăzdarelor, mecanismul 

de reglare şi ridicare a brăzdarelor. 

2.2.6 Mecanismul de transmisie. Marcatorul şi 

indicatorul de urmă. 

A4. 

Identificarea 

destinaţiei, 

cerinţele 

agrotehnice şi 

clasificarea 

semănătorilor, 

metodele de 

semănat şi 

plantat. 

A5.Stabilirea 

normei de 

semănat şi 

plantat. 

A6.Diosebiri  

constructive a 

aparatelor de 

disribuţie a 

maşinilor de 

semănat şi 

plantat. 
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2.2.7 Semănători pentru culturi cerealiere, combinate, cu 

organe de lucru active. 

2.2.8 Semănători pneumatice pentru  culturi prăşitoare, 

construcţia şi principiul de lucru. 

2.2.9 Semănători pentru sfeclă  şi pentru legume. 

Construcţia, principiul de funcţionare, reglările şi 

caracteristicile tehnice. 

2.2.10 Mentenanţa preventivă a semănătorilor. 

2.3 Pregătirea semănătorilor pentru lucru. 

2.3.1 Repartizarea brăzdarelor în corespundere cu 

schema dată pentru semănat. 

2.3.2 Reglarea adâncimii de lucru a brăzdarelor. 

2.3.3 Determinarea lăţimii de lucru a semănătorii. 

2.3.4 Reglarea semănătorii pentru cereale păioase la 

cantitatea anumită de seminţe şi aprecierea calităţii 

lucrului aparatului de distribuţie. 

2.3.5 Instalarea marcatoarelor şi indicatoarelor de urmă. 

2.3.6 Determinarea lungimii de lucru a marcatorului. 

Securitatea sănătăţii în muncă. 

2.4 Maşini pentru plantarea  tuberculelor şi plantelor 

crescute prin răsaduri. 

2.4.1  Cerinţele agrotehnice faţă de maşinile de plantat 

tuberculi şi răsad. 

2.4.2 Construcţia maşinii de plantat tuberculi, lucrul şi 

reglările. 

2.4.3 Construcţia maşinii de plantat răsaduri, reglajele  

lor. 

A7.Pregătirea 

de lucru a 

maşinilor de 

semănat şi 

plantat. 

  III. Maşini pentru administrat  îngrăşăminte. 
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UC 3. 

Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru 

administrarea 

îngrăşămintelor 

și amendamente-

lor.   

 

3.1 Clasificarea mașinilor  pentru administrarea 

îngrăşămintelor și amendamentelor. 

3.1.1 Cerinţele agrotehnice. 

3.1.2 Clasificarea maşinilor pentru administrat 

îngrăşăminte. 

3.2 Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor 

chimice solide. 

3.2.1 Construcţia maşinilor pentru administrat 

îngrăşăminte minerale şi principiul de lucru. 

3.2.2 Maşini pentru pregătirea îngrăşămintelor minerale. 

3.3 Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor 

organice solide și lichide. 

3.3.1 Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor 

organice, construcţia şi lucrul. 

3.3.2 Reglarea maşinilor pentru administrat îngrăşăminte 

organice. 

3.3.3 Maşini pentru administrat îngrăşăminte lichide. 

Securitatea sănătăţii în muncă în timpul lucrului cu 

maşinile pentru administrat îngrăşăminte. 

 

A 8 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

administrarea 

îngrăşămintelo

r și 

amendamentel

or. 

A 9 Descrierea 

construcţiei 

maşinilor 

pentru 

administrat 

îngrăşăminte si 

amendamentel

or. 

A 10 Stabilirea 

normei de 

administrare a 

îngrăşămintelor 

și 

amendamentelo

r. 

  IV. Maşini pentru combaterea bolilor şi  dăunătorilor. 

UC 4. Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

4.1 Maşini pentru tratarea seminţelor cu substanţe 

chimice. 

4.1.1 Cerinţele agrotehnice către maşini pentru tratarea 

seminţelor. 

4.1.2 Construcţia şi procesul de funcţionare a maşinii. 

A 11 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 
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reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor  pentru 

combatere a 

bolilor și 

dăunatorilor, 

conform 

cerinţelor 

agrotehnice. 

Respectarea 

normelor de 

securitate şi 

sănătate în 

muncă la 

lucrările de 

combatere a 

bolilor şi 

dăunătorilor 

4.1.3 Reglarea maşinii. Securitatea sănătăţii în muncă. 

4.2 Stropitoare, generatoare aerosol, prăfuitoare. 

4.2.1 Cerinţele agrotehnice.  Destinaţia  maşinilor. 

4.2.2 Clasificarea maşinilor. Construcţia şi procesul de 

funcţionare a maşinii de stropit. 

4.2.3 Părţile componente ale maşinilor de stropit. 

4.3.4 Generatorul aerozol. Prăfuitorul. 

4.3 Maşini pentru pregătirea substanţelor chimice. 

4.3.1  Destinaţia, construcţia, principiul de lucru al 

maşinilor şi agregatelor de pregătit soluţii chimice. 

4.3.2 Securitatea sănătăţii în muncă. 

 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

combaterea 

bolilor şi  

dăunătorilor. 

A 12 

Descrierea 

constructiei, 

partilor 

componente 

ale maşinilor 

pentru 

combaterea 

bolilor şi  

dăunătorilor.  

MODULUL II. Maşini agricole pentru recoltare   

  I. Maşini  pentru recoltarea culturilor furajere 
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UC 1. Destinaţia, 

construcţia, procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi reglări 

tehnologice a maşinilor 

şi uneltelor pentru  

recoltarea culturilor 

furajere, cerinți 

agrotehnice.  

1.1 Clasificarea maşinilor pentru recoltarea 

culturilor furajere. 

1.1.1 Cerinţele agrotehnice către  maşinile de 

pregătit fânaj. Sistemul de maşini ce se foloseşte 

pentru pregătirea  fânajului. 

1.1.2 Clasificarea cositorilor. Părţile componente şi 

procesul de lucru efectuat de cositori şi vindrovere. 

1.1.3 Tipurile aparatelor de tăiere. Mecanismul de 

acţiune a cuţitului. Mecanismul bielă-manivelă. 

Mecanismul furcii oscilante şi şaibei oscilante. 

1.1.4 Cinematica aparatului de tăiere. Viteza de 

tăiere. Caracteristica tehnică şi construcţia 

cositorilor. Cositoarea-tocătoare. 

1.1.5 Destinaţia, construcţia, tipul şi clasificarea  

greblelor. Reglarea greblelor transversale şi 

clasificarea greblelor. Reglarea  greblelor 

transversale şi a greblelor disc  cu colţi. 

1.2 Maşini pentru adunarea, balotarea, 

încărcarea şi transportarea culturilor furajere. 

1.2.1 Prese de adunat şi balotat fîn. Destinaţia, 

părţile componente, procesul de lucru şi deosibirile 

constructive acestora. Reglajele  tehnologice. 

1.2.2 Maşini de adunat şi încărcat culturi  furajere. 

Instalaţii pentru uscarea artificială a  ierburilor. 

Construcţia şi procesul de lucru a instalaţiilor 

pentru uscarea ierburilor. Securitatea sănătăţii în 

muncă. 

1.3 Maşini pentru recoltarea plantelor furajere 

pentru fânaj  şi  siloz. 

1.3.1 Cerinţele agrotehnice. Maşini pentru 

recoltarea plantelor furajere. Destinaţia şi 

principiul de lucru. Reglarea  organelor de lucru. 

1.3.2 Maşini pentru pregătirea făinii din iarbă. 

Destinaţia, procesul de lucru şi caracteristicile 

tehnice. 

A1 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

recoltarea 

culturilor 

furajere. 

A2 Descrierea 

destinaţiei, 

construcţiei, 

părţilor 

componente ale 

maşinilor 

pentru 

recoltarea 

culturilor 

furajere. 

A3 

Organizarea 

procesului 

tehnologic de 

recoltre a 

culturilor 

furajere. 
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1.3.3 Instalaţii pentru granularea făinii din iarbă. 

Securitatea sănătăţii în muncă. 

 

 

 

 

 

  I I. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere 

UC2 Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru  

recoltare a 

culturilor 

cerealiere și 

necerealiere. 

 

2.1 Metodele  recoltării a culturilor cerealiere. 

2.1.1 Cerinţele agrotehnice la recoltarea culturilor 

cerealiere. Metodele de recoltare. 

2.1.2 Clasificarea maşinilor pentru recoltat culturi 

cerealiere. 

2.2 Combine pentru recoltarea cerealelor. 

2.2.1 Clasificarea combinelor şi caracteristicile tehnice. 

Părţile componente ale combinelor. Deosebiri 

constructive a  acestora. 

2.2.2 Secerătoarea şi mecanismul de echilibrare. 

Aparatul de tăiere, rabatorul, transportoarele elicoidale. 

2.2.3 Transportorul flotant. Aparatul de treierat,  

sistemului de curăţat,  construcţia şi reglajele. 

Scuturătorul de paie, construcţia şi principiul de lucru. 

2.2.4 Transportoarele elicoidale, elevatoarele pentru 

spice şi boabe, transportoarele pentru descărcare. 

Căpiţătorul şi tocătoarea de paie. 

2.2.5 Instalaţii hidraulice. Mecanismul  de comandă. 

A4 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

recoltarea 

culturilor 

cerealiere. 

A5 Descrierea 

destinaţiei, 

construcţiei, 

părţilor 

componente ale 

maşinilor 

pentru 
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Transmisii la organele de lucru. 

2.3 Secerătoarele şi colectoarele. 

2.3.1 Destinaţia şi construcţia vindroverelor. Platforma 

aparatului de tăiere, rabotorul. Mecanismul de acţiune. 

2.3.2 Transportorul. Procesul de lucru al vindroverelor şi 

reglajele. 

2.3.3 Ridicător – adunător, destinaţia, construcţia şi 

reglajele. Asamblarea  ridicătorului-adunător pe 

platforma secerătorii. 

2.4 Maşini pentru colectarea părţii 

necerealiere a plantelor. 

2.4.1 Maşini pentru adunat paie. 

2.4.2 Echipament pentru tocarea paielor. Târşitoarea 

purtată. 

2.4.3 Maşina de transportat căpiţe. Încărcător frontal, 

construcţia şi caracteristica tehnică. 

2.5 Adaptoare  la combine  pentru recoltarea 

porumbului, florii soarelui şi altor culturi. 

2.5.1 Echipament pentru recoltarea floarea–soarelui, 

hrişcă, fasolelor, soiei. 

2.5.2 Echipament pentru recoltarea porumbului. 

recoltarea 

culturilor 

cerealiere. 

A6 

Organizarea 

procesului 

tehnologic de 

recoltare a 

culturilor 

cerealiere. 

  III. Maşini pentru recoltarea porumbului 
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UC 3. Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru 

recoltarea 

porumbului, 

cerinţele 

agrotehnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Metodele de recoltare a porumbului. 

Maşini pentru recoltarea porumbului. 

3.1.1 Cerinţele agrotehnice faţă de recoltarea 

porumbului. Clasificarea maşinilor. 

3.1.2 Combine pentru recoltat porumb. Construcţia şi 

procesul tehnologic de funcţionare în diferite condiţii. 

3.1.3 Construcţia vindroverului. Culegătorul de ştiuleţi. 

Transportorul cu racleţi. Aparatul de tocare a tulpinilor. 

3.1.4 Reglarea combinei. Securitatea sănătății în muncă. 

3.2 Maşini pentru treieratul boabelor de porumb. 

3.2.1 Batoza de porumb. Construcţia şi procesul de 

lucru. 

3.2.2 Tehnologia uscării porumbului. Uscarea şi 

păstrarea  porumbului. 

A7 

Identificarea  

destinaţiei, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

recoltarea 

porumbului. 

A8 Descrierea 

destinaţiei, 

construcţiei, 

părţilor 

componente 

ale maşinilor 

pentru 

recoltarea 

porumbului. 

 

  IV. Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea boabelor 

UC 4. 

 Destinaţia, construcţia, 

procesul tehnologic de 

funcționare  şi reglări 

tehnologice a maşinilor 

şi uneltelor pentru 

curăţat, sortat boabe și  

prelucrarea primară a 

culturilor cerealiere, 

4.1 Metode şi maşini pentru curăţirea şi 

sortarea boabelor. 

4.1.1 Principiul  curăţirii şi  sortării seminţelor. 

Maşina electromagnetică de curăţat seminţe. 

4.1.2 Clasificarea maşinilor de curăţat şi sortat. 

Curăţirea seminţelor în  flux de aer. 

4.1.3 Separarea seminţelor prin site. Curăţirea şi 

sortarea seminţelor. 

4.1.4 Maşini  pentru curăţat şi sortat boabe. 

A9 

Identificarea  

destinaţiei, 

procesul 

tehnologic, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 
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florii soarelui. 

 

Construcţia şi reglarea. Caracteristicile tehnice. 

4.1.5 Mentenanţa preventivă. Securitatea 

sănătăţii în muncă şi metodele antiincendiare. 

4.2 Instalaţii pentru condiţionarea boabelor. 

4.2.1 Sarcinile şi metodele de uscare şi cerinţele 

către uscătorii. Regimurile de uscare. 

4.2.2 Construcţia şi principiul de lucru al 

uscătoriilor. 

4.2.3 Mentenanţa preventivă. Securitatea 

sănătăţii în muncă şi metodele antiincendiare. 

4.3 Agregate şi instalaţii de curăţire si sortare  

a boabelor. 

4.3.1  Destinaţia şi clasificarea agregatelor de 

curăţat şi sortat. 

4.3.2 Construcţia şi principiul de lucru al 

agregatelor staţionare de curăţat şi  sortat. 

Complexe de curăţat şi uscat. 

4.3.3 Regulile de exploatare a agregatelor. 

Tehnica securităţii în timpul lucrului. 

4.4 Maşini  şi utilaje pentru prelucrarea 

primară a culturilor cerealiere. 

4.4.1 Clasificarea morilor de măcinat făină de 

grâu şi porumb, linii tehnologice. 

4.4.2 Construcţia şi procesul de lucru. 

4.5 Maşini  şi utilaje pentru prelucrarea 

primară a florii soarelui. 

4.5.1 Destinaţia şi clasificarea utilajelor pentru 

producerea uleiurilor vegetale. 

4.5.2 Procesul tehnologic de funcţionare a 

utilajelor. Deosebiri constructive şi tehnologice. 

pentru 

condiţionarea 

boabelor și  

prelucrarea 

primară. 

 

  V. Maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr şi a cartofului 
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UC 5. Destinaţia, 

construcţia, procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi reglări 

tehnologice a maşinilor 

şi uneltelor pentru 

recoltarea sfeclei de 

zahăr şi a cartofului. 

  

5.1 Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru  

zahăr. 

5.1.1 Cerinţele agrotehnice privitor la recoltarea 

sfeclei pentru zahăr. 

5.1.2 Metodele de recoltare a sfeclei pentru zahăr 

şi clasificarea maşinilor. Construcţia, principiul 

de lucru, caracteristica tehnică. 

5.1.3 Construcţia combinelor autopropulsate 

pentru recoltarea sfeclei pentru  zahăr. 

Încărcătoare de sfeclă. 

5.2 Maşini pentru recoltarea cartofului. 

5.2.1 Cerinţele agrotehnice către maşinile de 

recoltat. Metodele de recoltare a cartofului. 

5.2.2 Maşini de recoltat cartofi. Combine de 

recoltat cartofi, construcţia şi principiul  de lucru. 

5.2.3 Staţia de sortat cartofi. 

A10 

Identificarea  

destinaţiei, 

construcţiei, 

părţilor 

componente, 

procesul 

tehnologic, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru 

recoltarea 

sfeclei de 

zahăr şi a 

cartofului. 

  

 

  VI. Maşini pentru recoltarea legumelor și mecanizarea  lucrărilor în vii şi livezi 

UC 6. Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru 

recoltarea 

legumelor şi 

mecanizarea  

lucrărilor în vii şi 

livezi, conform 

6.1 Maşini şi instalaţii pentru recoltarea legumelor. 

6.1.1 Cerinţele agrotehnice. Mecanizarea recoltării 

legumelor. 

6.1.2 Mecanizarea recoltării legumelor rădăcinoase şi a 

cepei, construcţia şi procesul  de lucru. 

6.1.3 Combina pentru recoltarea  roşiilor, construcţia şi 

procesul de lucru. Reglajele principale. 

6.1.4 Combina pentru colectarea varzii, construcţia  şi 

principiul de lucru. Platforme şi transportoare pentru 

colectarea culturilor legumicole. 

6.2 Maşini pentru lucrările în vii şi livezi, maşini 

pentru recoltarea strugurilor şi fructelor. 

6.2.1 Cerinţe agrotehnice. Maşini şi instalaţii pentru 

lucrarea solului în vii  şi  livezi. 

A11 

Identificarea  

destinaţiei, 

construcţiei, 

părţilor 

componente, 

procesul 

tehnologic, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor pentru 

recoltarea 

legumelor şi 
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cerinţelor 

agrotehnice. 

 

6.2.2 Maşini pentru semănat şi plantat.  Maşini pentru 

vii, construcţia organelor şi principiul de lucru. 

6.2.3 Construcţia şi lucrul maşinii de săpat gropi, 

caracteristica tehnică. 

6.2.4 Maşini pentru recoltarea fructelor, construcţia şi 

principiul de lucru. Caracteristica tehnică. 

6.2.5 Maşini pentru colectarea pomuşoarelor şi 

strugurilor, construcţia şi procesul de lucru. 

6.2.6 Instalaţii pentru sortarea şi calibrarea roadei, 

procesul de lucru. 

6.3 Tehnici şi tehnologii  pentru păstrarea,  

prelucrarea  şi procesarea legumelor şi fructelor. 

6.3.1 Linii tehnologice de calibrat, ambalat şi păstrat 

fructe şi legume în stare proaspătă. 

6.3.2 Utilaje pentru prelucrarea industrială a legumelor 

şi fructelor. 

mecanizarea  

lucrărilor în vii 

şi livezi.  

 

  VII. Maşini şi instalaţii pentru irigarea culturilor agricole 

UC 7. 

Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru 

irigarea 

culturilor 

agricole. 

7.1 Staţii de pompare. 

7.1.1 Cerinţe agrotehnice. Clasificarea maşinilor şi  

instalaţiilor pentru irigat. 

7.1.2 Staţiile de pompare mobile, construcţia lor. 

Staţii de pompare plutitoare. Caracteristica staţiilor de 

pompare. 

7.1.3 Staţii de pompare staţionare. 

7.2 Maşini şi instalaţii pentru irigat. 

7.2.1 Cerinţe agrotehnice. Clasificarea. Instalaţii şi 

maşini de irigat prin aspersiune. 

7.2.2 Construcţia şi principiul de lucru al maşinilor şi 

instalaţiilor pentru irigat. 

7.2.3 Irigare prin picurare. 

7.2.4 Instalaţii moderne şi metodele de irigare. 

7.3 Maşini pentru îmbunătăţiri  funciare. 

7.3.1 Cerinţe agrotehnice. Clasificarea. 

7.3.2 Maşini pentru îmbunătăţiri funciară, construcţia, 

A12 Identificarea  

destinaţiei, 

procesul 

tehnologic, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor pentru 

irigarea 

culturilor 

agricole. 

A13 Descrierea 

construcţiei, 

principiului de 

lucru al 

maşinilor şi 

instalaţiei pentru 
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principiul de funcţionare şi reglajele. irigarea 

culturilor 

agricole. 

 

  VIII. Maşini pentru încărcat - descărcat şi mijloace de transportat 

UC 8. Destinaţia, 

construcţia, 

procesul 

tehnologic de 

funcționare  şi 

reglări 

tehnologice a 

maşinilor şi 

uneltelor pentru 

încărcat – 

descărcat. 

8.1 Maşini pentru încărcat-descărcat. 

8.1.1 Cerinţele agrotehnice. Clasificarea maşinilor. 

8.1.2 Părţile componente ale maşinilor. Deosebiri 

constructive şi reglări tehnologice. 

8.1.3 Mentenanţa preventivă. Securitatea sănătăţii în 

muncă. 

8.2 Remorci pentru tractoare şi automobile. 

8.2.1 Părţile componente ale remorcilor. 

8.2.2 Echipamentul electric şi hidraulic. 

8.2.3 Mentenanţa preventivă a remorcilor şi păstrarea în 

perioada staţionării. 

8.3 Minitehnica. 

8.3.1  Destinaţia, construcţia,  principiul de funcţionare 

şi reglajele principale ale mini tehnicii.      

 

A14 

Identificarea  

destinaţiei, 

procesul 

tehnologic, 

cerinților 

agrotehnice a 

mașinilor și 

uneltelor 

pentru încărcat 

- descărcat şi 

mijloace de 

transportat. 

A19 Descrierea 

construcţiei, 

părţlor 

componente ale 

maşinilor 

pentru încărcat 

- descărcat şi 

mijloace de 

transportat. 
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VI. Repartizarea orelor pe unităţile de învăţare. 

Nr

. 

d/

o 

Unitatea de învăţare 

Numărul de ore  

în baza studiilor 

gimnaziale 

Lucrul 

indivi-

dual Total 

Contact 

direct 

 

T
eo

re
ti

c
e
 

P
ra

ct
ic

e/
 

se
m

in
a
r 

MODULUL I. Masini si utilaje agricole  

1 Tema 1. Introducere 2 2   

2   I. Maşini şi unelte pentru lucrarea solului 

3 Tema 2. Clasificarea maşinilor şi utilajelor 

pentru lucrarea de bază a  solului. 
4 2  2 

4 Tema 3. Construcţia şi lucrul plugului 6 4  2 

5 Tema 4. Pregătirea plugului pentru lucrările de 

bază a solului. 
6 4 2  

6 Tema 5. Particularităţile constructive ale 

plugurilor pentru  lucrările  de  bază  a  solului. 
8 4  4 

7 Tema 6. Maşini şi utilaje  pentru lucrările 

superficiale  a solului. 

 

8 
4 2 2 

 Total 34 20 4 10 

8              II. Maşini pentru semănat şi plantat.  

9 Tema 7. Clasificarea semănătorilor. 4 2  2 

10 Tema 8. Organele de lucru şi auxiliare ale 

semănătorilor. 
6 4  2 

11 Tema 9. Pregătirea semănătorilor pentru lucru. 8 4 2 2 

12 Tema 10. Maşini pentru plantarea  tuberculelor şi 

plantelor crescute prin răsaduri. 

6 

 
4  2 

 Total 24 14 2 8 

   III. Maşini pentru administrat  îngrăşăminte. 
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5. I I. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere  

6. 
Tema 4. Metodele  recoltării a culturilor 

cerealiere. 
2 2   

7. Tema 5. Combine pentru recoltarea cerealelor 8 2 4 2 

8. Tema 6. Secerătoarele şi colectoarele  4 2 2  

9. 
Tema 7. Maşini pentru colectarea părţii 

necerealiere a plantelor 
2 2   

13 Tema 11. Clasificarea maşinilor  pentru 

administrarea îngrăşămintelor şi 

amendamentelor. 

4 2  2 

14 

 

Tema 12. Maşini pentru administrarea 

îngrăşămintelor chimice solide. 
4 2  2 

15 Tema 13. Maşini pentru administrarea 

îngrăşămintelor organice solide şi lichide. 
6 2 2 2 

 Total 14 6 2 6 

14   IV. Maşini pentru combaterea bolilor şi  dăunătorilor. 

15 Tema 14. Maşini pentru tratarea seminţelor cu 

subsţanţe chimice. 
4 2  2 

16 Tema 15. Stropitoare, generatoare aerosol, 

prăfuitoare. 
8 4 2 2 

17 Tema 16. Maşini pentru pregătirea substanţelor 

chimice. 
6 4  2 

 Total 18 10 2 6 

 Total semestrul I 90 50 10 30 

MODULUL I I. Maşini agricole pentru recoltare  

1.  I. Maşini  pentru recoltarea culturilor furajere 

2. Tema 1. Clasificarea maşinilor pentru recoltarea 

culturilor furajere. 
4 2  2 

3. Tema 2. Maşini pentru adunarea, balotarea, 

încărcarea şi transportarea culturilor furajere 
4 2 2  

4. Tema 3. Maşini pentru recoltarea plantelor 

furajere pentru fânaj  şi  siloz. 

 

      4          2          2  

 Total 12 6 4 2 
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10

. 

Tema 8. Adaptoare  la combine  pentru 

recoltarea porumbului, florii soarelui şi altor 

culturi 

6 2 2 2 

 Total 22 10 8 4 

11 III. Maşini pentru recoltarea porumbului 

12

. 

Tema 9. Metodele de recoltare a porumbului. 

Maşini pentru recoltarea porumbului 

 

4 

 

2 

 

2  

 

 

13

. 

Tema 10. Maşini pentru treieratul boabelor de 

porumb.  
4 2  2 

 Total 8 4 2 2 

14

. 
IV. Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea boabelor  

15

. 

Tema 11. Metode şi maşini pentru curăţirea şi 

sortarea boabelor. 
4 2 2  

16

. 

Tema 12. Instalaţii pentru condiţionarea 

boabelor. 
4 2  2 

17

. 

Tema 13. Agregate şi instalaţii de curăţire si 

sortare  a boabelor. 
4 2  2 

18

. 

Tema 14. Maşini  şi utilaje pentru prelucrarea 

primară a culturilor cerealiere  
4 2  2 

19

. 

Tema 15. Maşini  şi utilaje pentru prelucrarea 

primară a florii soarelui  
4 2  2 

 Total 20 10 2 8 

20

. 
V. Maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr şi a cartofului 

21

. 

Tema 16. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru  

zahăr 
4 2 2 

 

 

22

. 
Tema 17. Maşini pentru recoltarea cartofului.  2   2 

 Total 6 2 2 2 

23

. 
 VI. Maşini pentru recoltarea legumelor si mecanizarea  lucrărilor în vii şi livezi 

24

. 

Tema 18. Maşini şi instalaţii pentru recoltarea 

legumelor. 
4 2  2 
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25

. 

Tema 19. Maşini pentru lucrările în vii şi livezi, 

maşini pentru recoltarea strugurilor şi fructelor 
4 2 2  

26

. 

Tema 20. Tehnici şi tehnologii  pentru păstrarea,  

prelucrarea  şi procesarea legumelor şi fructelor 
2   2 

 Total 10 4 2 4 

27

. 
VII. Maşini şi instalaţii pentru irigarea culturilor agricole 

28

. 
Tema 21. Staţii de pompare. 2 2   

29

. 
Tema 22. Maşini şi instalaţii pentru irigat 2   2 

30

. 
Tema 23. Maşini pentru îmbunătăţiri  funciare 2   2 

 Total 6 2  4 

31

. 
VIII. Maşini pentru încărcat - descărcat şi mijloace de transportat 

32

. 
Tema 24. Maşini pentru încărcat-descărcat 2 2   

33

. 
Tema 25. Remorci pentru tractoare şi automobile 2   2 

34

. 
Tema 26. Minitehnica      2  

  

 
 2 

 Total 6 2  4 

 Total  semestrul II 90 40 20 30 

 Total 180 90 30 60 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

 

Materii pentru studiu individual. 

 

Produs de 

evaluare 

Modalități  

de evaluare 

Termen de 

realizare. 

I. Maşini şi unelte pentru lucrarea solului 

Construcția și lucrul plugului. Construcția și 

lucrul plugurilor reversibile 

Proiect 

individual 
Susţinere 4 

Particularităţile constructive a plugurilor. Proiect Susţinere 2 
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individual 

Mașini şi utilaje pentru lucrarea superficială a 

solului. 

Proiect 

individual 
Susţinere 2 

II Maşini pentru semănat şi plantat. Maşini pentru administrat îngrăşăminte 

Organele de lucru şi auxiliare ale semănătorilor. Proiect de 

grup 
Susţinere 4 

Pregătirea semănătorilor pentru lucru. Proiect de 

grup 
Susţinere 2 

Maşini pentru plantarea  tuberculelor şi plantelor 

crescute în răsad. 

Proiect de 

grup 
Susţinere 2 

Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor şi 

amendamentelor. 

Proiect de 

grup 
Susţinere 2 

Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor 

organice. 

Proiect de 

grup 
Susţinere 4 

Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor 

lichide. 

Proiect de 

grup 
Susţinere 2 

III. Maşini  pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor 

Mașini pentru tratare cu substanțe chimice. 

Stropitoare, generatoare aerosol, prăfuitoare. 
Referat Susţinere 4 

Maşini pentru pregătirea substanțelor chimice. Referat Susţinere 2 

Total semestrul I   30 

I. Maşini  pentru recoltarea culturilor furajere. 

Clasificarea maşinilor pentru recoltarea 

culturilor furajere. Cositori şi vendrovere. 

Tipuri. 

Referat Susţinere 2 

I I. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. 

Combina pentru recoltarea cerealelor paioase . Studiu de caz Susţinere 2 

Echipament pentru combina pentru recoltarea 

cerealelor paioase și vendrovere. Echipament 

(adaptare) pentru recoltarea floarei-soarelui, 

porumbului și alte culturi. 

Studiu de caz Susţinere 4 

III. Maşini pentru recoltarea porumbului. 

Mașini pentru recoltarea porumbului. Mașini 

pentru treieratul boabelor de porumb. 

Proiect de 

grup 

Susţinere 4 
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Mașini pentru curațirea si sortarea boabelor. 

Mașini pentru condiționarea boabelor. 

Proiect de 

grup 

Susţinere 4 

IV. Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea boabelor. 

Agregate şi instalaţii de curăţire și sortare  a 

boabelor. 

Proiect 

individual 

Susţinere 2 

Maşini  şi utilaje pentru prelucrarea primară a 

culturilor cerealiere . Maşini  şi utilaje pentru 

prelucrarea primară a floarei-soarelui. 

Proiect 

individual 

Susţinere 4 

V. Maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr şi a cartofului. 

Mașini pentru recoltarea sfeclei de zahar. 

Tehnici şi tehnologii  pentru păstrarea,  

prelucrarea  şi procesarea legumelor şi fructelor. 

Referat Susţinere 4 

VI. Maşini şi instalaţii pentru irigarea culturilor agricole. 

Maşini şi instalaţii pentru irigat. Maşini pentru 

îmbunătăţiri  funciare. 

Referat Susţinere 4 

Total semestrul II   30 

Total   60 

 

 

VIII.Lucrările practice recomandate. 

 

       Lucrările practice se recomandă să se desfăşoare în laboratoare special amenajate, în funcţie 

de studierea temelor corespunzătoare la lecţiile teoretice. În procesul de studiere a unităţii de curs 

este necesar sistematic, de a forma la elevi competenţe de utilizare a literaturii tehnice şi 

documentaţiei normative. 

      Eşalonarea materiei de studii la lucrările practice. 

 

Nr. 

d/o 

 

Subiectul lucrării 

Numărul 

de ore 

1 Pregătirea plugurilor pentru lucru. 2 

2 Pregătirea  cultivatorului pentru lucru. 2 

3 Pregătirea pentru  lucru a maşinilor pentru semănat culturi prăşitoare. 2 

4 Pregătirea pentru  lucru a maşinii pentru administrarea  îngrăşămintelor şi 

amendamentelor. 

2 
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5 Pregătirea  maşinii de stropit  pentru lucru. 2 

6 Pregătirea pentru  lucru a maşini pentru adunarea, balotarea, încărcarea şi 

transportarea culturilor furajere. 

2 

7 Pregătirea pentru  lucru a cositoarelor şi cositoarelor-tocători. 2 

8 Pregătirea pentru  lucru şi reglajele  aparatului de treierat. 2 

9 Pregătirea pentru  lucru  şi reglajele  sistemului de curăţat al combinei. 2 

10 Pregătirea pentru  lucru a vindroverului de recoltat culturi cerealiere şi 

alte culturi. 

2 

11 Echipament pentru recoltarea porumbului. 2 

12 Pregătirea pentru  lucru şi reglajele combinei de recoltat porumb. 2 

13 Pregătirea pentru lucru a maşinii  de curăţat şi sortat boabe. 2 

14 Pregătirea pentru lucru al combinei de recoltat sfecla pentru  zahar. 2 

15 Pregătirea maşinilor pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. 2 

 TOTAL 30 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

  Strategiei de formare a competenţelor la elevi îi revine misiunea de a pune bazele unei 

învăţări conştiente, raţionale, inteligente, realizate la nivel superior de activitate intelectuală.  

Realizarea şi formarea intelectuală urmăreşte implicarea intensă, profundă şi deplină a celui 

educat, iar o lecţie, o anumită activitate didactică este dinamică numai atunci când are ca 

bază un demers euristic, de stimulare a interesului, dorinţei de a afişa şi de a acţiona în 

propria capacitate.  Strategia de formare a competenţelor ştiinţifice disciplinei „Mașini și 

utilaje agricole ”, ,,Mașini agricole pentru recoltare ” pune accent pe instruirea interactivă. 

  Cercetările pedagogice, psihologice, sociale, antropologice recente schimbă viziunea 

asupra elevului şi rolul său în propria dezvoltare. 

În prezent elevul este tratat ca subiect ceiea ce presupune anticiparea lui activă în procesul de 

formare a propriei personalităţi. 

Metoda didactică reprezintă o acţiune, care asigură eficientizarea învăţării prin obţinerea 

unor rezultate axate pe instruirea interactivă: 

 Formarea cunoştinţelor fundamentale - problemă; 

 Formarea cunoştinţelor funcţional – exerciţiu – problemă; 

 Formarea cunoştinţelor interiorizate – situaţia – problemă; 

 Formarea cunoştinţelor exteriorizate – situaţia semnificativă . 
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Tehnica de instruire constituie un ansamblu de metode, procedee şi mijloace de învăţare 

aplicate în procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor „Mașini și utilaje agricole ”, 

,,Mașini agricole pentru recoltare ”. Din evantaiul metodelor didactice existente, se optează 

pentru o metodă sau alta care se consideră optimă pentru situaţia concretă dată. Se are în 

vedere, în special, finalitatea acţiunii didactice, concordanţa dintre conţinut şi metode, dar şi 

respectarea a principiilor didactice. La disciplinele „Mașini și utilaje agricole ”, ,,Mașini 

agricoe pentru recoltare” pe lângă factorii menţionaţi la alegerea metodei, rolul decesiv  îl are 

esenţa mijloacelor de învăţământ prin dotare, idial fiind ca marea majoritate a lecţiilor să 

conţină şi o parte de experiment (demonstrativ sau de laborator).  

Principalele metode didactice folosite sunt : conversaţia, explicaţia, prelegerea, 

demonstraţia, experimentul, problematizarea, descoperirea, modelarea, algoritmizarea. Aceste 

metode au uneori mai multe variante, iar apartenenţa lor la o grupă sau la alta se precizează 

odată cu prezentarea fiecăruia. Utilizarea unei metode este eficace în măsura în care  elevii 

participă  la elaborarea conceptelor  sau noţiunilor fie prin activitatea intelectuală fie prin 

îmbinarea activităţii intelectuale cu cea practică. 

 

X. Sugestii de evaluare. 

 

Rolul evaluării în procesul de formare a competenţelor constă în asigurarea unui feed-back 

permanent, care să ofere  profesorului procesului educaţional informaţii despre ceiea ce s-a 

realizat şi mai ales despre ceiea ce mai este de realizat. În procesul educaţional la disciplinele 

„Mașini și utilaje agricole ” , ,,Mașini agricole pentru recoltare” profesorul va aplica: 

  Evaluarea iniţială care va oferi informaţie despre situaţia la începutul predării învăţării 

disciplinei sau a compartimentelor şi temelor mari; 

  Evaluarea curentă (formativă), care va susţine procesul de formare a competenţelor prin 

oferire de feed-back  constructiv, pozitiv şi prosper; 

  Evaluarea finală (sumativă), care va constata nivelul atins. 

Evaluarea curentă  este prezentă la activitatea din cadrul lecţiei. 

Formele de evaluare formativă sunt: 

 Observarea sistematică a comportamentului elevului; 

 Autoevaluarea; 

 Investigaţia; 

 Portofoliul. 
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La disciplinele „Mașini și utilaje agricole ”, ,,Mașini agricole pentru recoltare ”  profesorul 

poate utiliza următoarele modalităţi de înregistrare a informaţiei: 

Fişa de evaluare; 

 Scara de clasificare; 

 Lista de verificare. 

Fişa de evaluare este individuală şi cuprinde date despre comportamentul elevului în diferite 

situaţii. Scara de clasificare se utilizează pentru observarea atitudinii elevului faţă de o activitate 

de învăţare, o sarcină de lucru, individuală sau de grup. 

Lista de verificare înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei acţiuni sau a unui 

comportament la un singur elev într-o anumită situaţie. Ca forme de evaluare se utilizează: 

 Probe orale, scrise, practice şi de laborator; 

 Evaluarea sumativă se realizează la perioadele de timp care marchează încheierea unor 

unităţi (capitole, compartimente de lecţii), de instruire. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

 Pentru parcurgerea modululelor se recomandă utilizarea următoarelor resurse : 

 softuri educaţionale, computer, videoproiector; 

 organe de maşini, subansambluri şi ansambluri, machete funcţionale ale unor mecanisme; 

 fişe de lucru, fişe tehnologice, normative, notiţe tehnice, formulare, tipizate şi mape cu 

documentaţii tehnice; 

 maşini şi utilaje agricole, maşini pentru recoltare; 

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

verificare și testare. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată/ 

accesată/ 

procurată 

Numărul 

de exem-

plare 

disponi-

bile 
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