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I.   Preliminarii 

 

Curriculumul disciplinar cod S.07.O.024 și   S.08.O.025  „Exploatarea parcului de 

mașini și tractoare I şi II, specialitatea 71550 Mecanică agricolă, calificarea 311528 

Tehnician mecanic, plan de învăţământ, ediţia 2016, se încadrează în aria componentelor 

disciplinelor de specialitate  şi se studiază în semestrul  7 și 8. Conținutul cursului, prevăzut de 

150 și 90 ore total, este repartizat în 60+60 ore contact direct (40+40 ore teorie, 20+20 ore 

laborator) și 90+30 ore studiul individual. Studierea cursului se bazează pe cunoștințe și 

deprinderi în domeniul disciplinelor, profesionale generale, socio-umaniste,  fundamentale și de 

specialitate, și anume „Infografica” și „Sisteme  informaționale automatizate în domeniu”,  

“Bazele antreprenoriatului”,  “Desen tehnic”,  “Studiul și tehnologia materialelor”, “Mecanica 

aplicată”, “Bazele agronomiei”, “Mașini agricole”, “Tractoare și automobile”  . 

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale în utilizarea eficientă a parcului de mașini și tractoare, executarea calitativă 

îndeplinirii operațiilor tehnologice în termenele agrotehnice planificate. 

Eficienţa funcţionării parcului de mașini și tractoare în domeniul mecanizării 

agriculturii, într-o mare măsură, depinde de nivelul pregătirii tehnice şi a calităţii 

operațiilor tehnologice îndeplinite în termenele strict stabilite. Una din principalele probleme, 

este sporirea capacităţii de funcţionare e f e c i e n t ă  a parcului de mașini şi tractoare, 

micşorarea cheltuielilor pentru unitate de producție. Actualitatea problemei date constă în 

faptul, că este necesitatea implimentării tehnologiilor și tehnicii moderne.  

Conținutul curriculumului este structurat pe 4 unități de învățare:  

1. Bazele teoretice ale exploatării mașinilor și agregatelor agricole. Procesele de producție și 

caracteristica generală a agregatelor agricole.  

2. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă; 

3. Serviciul tehnico-ingineresc de exploatare a parcului de mașini și tractoare; 

4. Elaborarea proiectului de curs. 

Scopul studierii curriculumului este acela de a oferi posibilitatea de a planifica, organiza, 

executa lucrările mecanizate, a argumenta, calcula și forma agregatele agricole conform 

cerințelor agrotehnice la îndeplinirea  operațiilor tehnologice,     

    În acelaşi timp, sunt asigurate condiţiile necesare dezvoltării unor abilităţi de aplicare a 

normelor de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor în procesul 

executării lucrărilor mecanizate. 

 
 



 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 
 

   Exploatarea parcului de mașini și  tractoare  în scopul   folosirii în condiţii de securitate 

şi eficienţă economică depinde mult de realizarea la timp şi calitativă a intervenţiilor tehnice şi 

reparaţiei. Parcurile de tractoare şi automobile din Republica Moldova în ultimele decenii a 

realizat o creştere considerabilă. Această creştere s-a realizat datorită importului de tractoare, 

mașini agricole şi automobile, deşi ponderea de tractoare,  mașini agricole şi automobile noi 

este relativ mică. Starea tehnică a tractoarelor şi mașinilor agricole condiţiile dificile de 

exploatare determină necesitatea permanentă de realizare a întreţinerii tehnice şi planificarea 

lucrărilor mecanizate și executarea  acestora conform tehnologiilor moderne. 

Disciplina Exploatarea parcului de mașini și tractoare are un rol importat în 

formarea competenţelor de organizare şi coordonare a lucrărilor mecanizate.  Pentru însuşirea 

conţinuturilor şi promovarea cu succes a disciplinei elevii trebuie să posede cunoştinţe şi 

abilităţi dobândite la cursurile: Construcţia tractoarelor şi automobilelor, Maşini şi utilaje 

agricole, Studiul şi tehnologia materialelor, Mecanica aplicată,  Bazele agronomiei. 

          În rezultatul studierii disciplinei, elevii trebuie să cunoască -    metodele de planificare  și 

organizare  a lucrărilor mecanizate, argumentarea, calcularea și formarea agregatelor agricole 

pentru  executarea diferitor operații tecnologice,  refuzurile şi defecţiunile caracteristice a 

agregatelor agricole şi mecanismelor,  mijloacelor de transport , care apar în perioada de 

exploatare, cauzele apariţiei:   

- metodele şi formele moderne de planificare, organizare, și executare lucrăr ilor  

mecanizate fo losind tehnologii și tehnică modernă.  mijloacelor de transport , metodele de 

control a stării tehnice; 

- utilajul tehnologic, dispozitivele şi sculele utilizate la exploatarea parcului de mașini și 

tractoare, principiul de funcţionare şi regulile de exploatare în producție; 

-        procesul tehnologic de funcționare a maşinilor şi agregatelor agricole; 

-        metodele de formare și calcularea agregatelor agricole; 

-        metodele controlului calității lucrărilor mecanizate;  

- soluţiile de micşorare a cheltuielilor de materiale, combustibil şi resurse energetice; 

- materiale de elaborare şi întocmire a documentaţiei tehnice şi tehnologice; 

- organizarea păstrării mijloacelor tehnice și evidența lucrărilor vecanizate. 



Elevul trebuie să fie capabil: 

- să însușească tehnologiele moderne de cultivare a culturilor agricole; 

-  să însușească metodele de elaborare și calcularea fișelor tehnologice pentru diferite culturi; 

-  să însuşească baza formării agregatelor agricole; 

 - să însuşească metodele de calculare a agregatelor agricole; 

  - să însuşească reglajele tehnologice a agregatelor agricole și pregătirea acestora de lucru; 

  - să însuşească executarea diferitor operații tehnologice; 

   - să însușască metodele controlului calității executării operațiilor tehnologice; 

   - să elaboreze graficul utilizării parcului de mașini și tractoare;  

Notă: Acumularea altor deprinderi, care sunt prevăzute de specificul de calificare a 

specialistului, se face în perioada practicii de producere. 

Materialul de studii se recomandă de expus în conformitate cu STAS-urile şi materialele 

normative. Materialul trebuie să se expună într-o formă clară pentru elevi şi în conformitate cu 

cerinţele actuale. 

Specificul de calificare a tehnicianului necesită acumularea cunoştinţelor profunde la 

studierea disciplinei Exploatarea parcului de  maşini și tractoare, de aceia se recomandă de 

utilizat în procesul de studii diferite metode şi forme de expunere a materialului. Acest fapt 

este impus şi de faptul că capitolele disciplinei sunt diferite după conţinut şi structură. 

Lucrările de laborator se recomandă de realizat în laboratoare special amenajate s-

au pe terenurile la stațiunea didactico-experimentală, în funcţie de studierea temelor 

corespunzătoare la lecţiile teoretice. În procesul de studierea disciplinei este necesar, 

sistematic, de a forma la elevi deprinderi practice de utilizare a parcului de mașini și tractoare, 

tehnici şi documentaţii normative. 

Studierea cursului se finalizează cu elaborarea unui proiect de curs, care este realizat 

de elev în funcţie de sarcina individuală. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei. 

 

CS.1. Însușirea bazelor teoretice ale exploatării mașinilor și agregatelor agricole; 

CS.2. Alegerea, calcularea, formarea și reglarea agregatelor agricole;                    



CS.3. Planificarea, organizarea și executarea lucrărilor agricole; 

CS.4. Argumentarea, planificarea și calcularea componenței parcului de mașini și tractoare 

pentru organizarea  și executarea proceselor tehnologice 

 CS.5. Controlul calității și analiza lucrărilor executate. 

 

IV.  Administrarea disciplinei. 

 

 

 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

                             I. Bazele teoretice ale exploatării mașinilor și agregatelor agricole.       

UC .Înţelegerea esenţei şi 

importanţei  sociale a 

specialităţii alese, manifestarea 

interesului pentru instruirea 

continuă 

Introducere. 

 

A1.Identificarea şi 

destinaţia sarcinilor faţă 

de exploatarea parcului de 

mașini și tractoare. 

UC1. Înțelegerea noțiunilor și 

definițiilor de bază,   clasificarea 

agregatelor agricole. Calcularea 

bilanțului energetic al 

agregatului. 

     1.1. Noțiuni de bază și 

definiții   

     1.2 Dinamica agregatelor 

agricole mobile 

     1.3 Caracteristica de turație a 

motorului 

           Regimurile de funcționare 

a motorului. 

1.4 Analiza ecuației de 

mișcare a agregatului. 

1.5 Greutatea de aderența a 

organelor de rulare. 

A2.Definirea termenilor 

tehnici și a noțiunilor de 

bază . 

A3.Argumentarea 

regimurilor funcționare a 

mașinilor. 

Denumirea 

disciplinei 
Sem. 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credi-te 
Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prele

geri 

Practic

e/ 

semina

r 

Exploatarea 

parcului de 

mașini și 

tractoare I 

 

7 

 

150 

 

40 

 

20 

 

90 

 

ex 

 

5 

Exploatarea 

parcului de 

mașini și 

tractoare II 

 

8 

 

90 

 

40 

 

20 

 

30 

 

ex 

 

3 



1.6 Bilanțul energetic al 

agregatelor agricole. 

1.7 Randamentul tractorului 

      1.8 Cerințele agrotehnice 

referitoare la        mijloacele 

energetice mobile.  

 

                         II. Procesele de producție și caracteristica generală a agregatelor agricole. 

UC 2. Alegerea raţională,  

calcularea, argumentarea și 

formarea agregatelor , pregătirea 

de lucru și aprobarea acestora: 

   -Alegerea metodei și vitezei 

de deplasare. 

   -Calcularea productivității și 

cheltuielilor de exploatare. 

2.1 Formarea agregatelor 

agricole. 

2.2 Calculul agregatelor 

agricole. 

2.3  Ecuația forței de rezistență 

la tracțiune a agregatelor 

agricole. 

2.4  Dispozitive de cuplare 

pentru agregate cu lățimea mare 

de lucru. 

2.5 Cinematica agregatelor 

agricole. 

2.5 Metodele de deplasare a 

agregatelor agricole. 

2.6 Viteza de deplasare a 

agregatelor agricole. 

2.7  Productivitatea agregatelor. 

2.8 Cheltuielile de exploatare 

pentru funcționarea agregatelor. 

       

 

A4.Definirea metodelor 

de semănat. 

A5.Stabileşte metodelor 

de întoarcerea a 

agregatului. 

A6.reglarea și pregătirea 

agregatului de lucru. 

A7.Organizareacontrolulu

i calității pregătirii a 

agregatului. 

                                    III.  Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă. 

UC 4  Implementarea 
tehnologiilor avansate: 

   Selectarea mijloacelor 

tehnice necesare executării 

lucrărilor solului; 

 Verificarea funcţionării 

corectă a mijloa-celor destinate 

lucrărilor solului; 

 Identificarea caracteristicilor 

materialului bio-logic de 

înmulţire şi a substanţelor 

nutritive; 

 Stabilirea metodelor de semă-

nat şi mijloacele de lucru 

necesare; 

 Stabileşte lucrările şi mijloa-

cele de lucru nece-sare 

îngrijirii plantelor; 

 Stabileşte mijloacele de lucru 

necesare recoltării plantelor; 

 Alegere metodele de deplasare 

şi întoarcere a agregatului 

agricol; 

       3.1 Perfecționarea 

proceselor tehnologice și a 

tehnologiilor agricole. 

       3.2 Fișele tehnologice de 

cultivare a plantelor agricole. 

       3.3 Lucrările de bază ale 

solului. 

      3.5. Tehnologia administrării 

îngrășemintelor. 

      3.6 Particularitățile lucrărilui 

solului și administrării 

îngrășămintelor pentru unele 

culturi. 

      3.7 Pregătirea solului înainte 

semănatului. 

      3.8 Particularitățile pregătirii 

solului pentru semănatul unor 

culturi. 

      3.9 Semănatul cerealelor. 

       3.10 Particularitățile 

semănatului unor culturi. 

      3.11 Îngrijirea plantelor.  

      3.12 Recoltarea cerealelor și 

A 8 Stabilirea succesiunii 

unui proces tehnologic de 

perfecționare proceselor 

tehnologice. 

A 9  Plamificarea  

tehnologiilor avansate cu 

elaborarea fișelor 

tehnologice pe baza unui 

sistem de mașini 

performante înalt 

productive. 

A 10 luvarea decizelor 

corecte în selectarea, 

calcularea, formarea 

agregatelor și executarea 

operațiilor tehnologice . 

A 11 Controlul calității și 

analiza rezultatelor 

obținute 

A 12 Determinarea 

parametrilor de exploatare 

în timpul  încercării 

maşinilor şi agregatelor. 



 Verifică stărea tehnică a 

utilajului agricol; 

 Reglează agregatul agricol în 

funcţie de cerinţele 

agrotehnice; 

 Realizează lucrările de arat, de 

afânare a solului, de 

administrat îngrăşăminte, de 

semănat şi plantat, de 

combatere a bolilor şi dăună-

torilor, de recoltat (furaje, 

cereale păioase, porumb, 

culturi tehnice şi leguminoase 

 

prelucrarea lor după recoltare. 

        3.13 Particularitățile 

recoltării unor culturi. 

Recoltarea porumbului pentru 

boabe. 

       3.14 Tehnologia cultivării 

legumelor (tomate).  

       3.15 Particularitățile 

exploatării mașinilor pentru 

îmbunătățiri funciare. 

       3.16 Mecanizarea lucrărilor 

în pomicultură ingrijirea 

livezilor de pomi. 

        3.17 Mecanizarea lucrărilor 

în viticultura. 

        3.18 Transportul în 

producția agricolă. 

 

A 13 Executarea 

reglajelor şi probelor de 

lu-cru a agrega-tului 

agricol, cu respectarea 

normelor şi procedurilor 

specific. 

A 14 Executarea lucrărilor 

agri-cole mecanizate, 

respectând cerinţele 

agrotehnice impuse, epoca 

şi timpul optim. 

 

IV.  Exploatarea tehnică a mașinilor. 

UC 4 Planifică lucrările de 

întreţi-nere tehnică a tractoarelor 

şi maşinilor agricole: 

 Alegerea raţională a metodelor 

de păstrare  și organizarea 

întreținerilor tehnice a                                           

PMT; 

 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 

specific. 

       
    4.1 Starea tehnică a mașinilor 

și schimbarea acestora în 

procesul de exploatare. 

4.2 Sistemul planificat preventiv 

de întrețineri tehnice și reparații 

a mașinilor.   

4.3 Tehnologia păstrării 

mașinilor. 

4.4 Aprovizionarea mașinilor cu 

combustibil și lubrifianți. 

A 13 Ilucidarea tipurilor 

şi metodelor  de păstrara  

a mașinilor. 

A 14 Identificarea 

esenţelor şi tehnologiilor 

moderne de păstrare. 

            V. Serviciul tehnico - ingineresc de exploatare a parcului de mașini și tractoare 

 UC 5 Planificarea și calcularea 

componenții parcului de mașini 

și tractoare: 

 Calcularea indicilor tehnico-

economici al utilizării parcului 

de mașini și tractoare. 

 

5.1 Calculul componenții PMT 

și planificarea lucrărilor 

acestuia. 

5.2. Planificarea și organizarea 

exploatării tehnice a PMT. 

5.3 Indicii tehnico-economici al 

utilizării parcului de mașini și 

tractoare. 

.4 Cercetările și calculele la 

normarea tehnică a lucrărilor. 

5.5 Problemele și căile de 

sporirii eficacității exploatării 

parcului de mașini și tractoare 

A 15 Argumentarea și 

calcularea componenții 

parcului de msșini și 

tractoare 

A 16 Calcularea Indicii 

tehnico-economici al 

utilizării parcului de 

mașini și tractoare. 

A 17 Determinarea și 

căilor de sporire a 

eficacității exploatării 

parcului de mașini și 

tractoare. 



VI . Repartizarea orelor pe unităţile de învăţare. 

 

 

N  

  

 

Nr. 

Crt. 

   

 

 

 

Unitatea de învăţare 

Numărul de ore 

 

 

Total 

 

 

 

Contact direct 

Lucrul  

individual 

Prele-

geri 

Practice/

seminar 

               I. Bazele teoretice ale exploatării mașinilor și agregatelor agricole.   

1               Întroducere. 1 1 - 2 

2 Tema 1. Noțiuni de bază și definiții. 3 1 - 2 

3 Tema 2. Clasificarea agregatelor agricole 3 1 - 2 

4 Tema 3. Dinamica agregatelor agricole 

mobile 
3 1 - 2 

5 Tema 4.Caracteristica de turație a 

motorului 
5 1 2 2 

6 Tema 5. Analiza ecuației de mișcare a 

agregatului. 
3 1   

7 Tema 6. Bilanțul energetic al agregatelor 

agricole. 
6 2 2 2 

8 Tema 7. Randamentul tractorului 3 1  2 

9 Tema 8. Cerințele agrotehnice referitoare 

la mijloacele energetice mobile. 
1 1   

 Total 28 10 4 14 

 II. Procesele de producție și caracteristica generală a agregatelor agricole. 

10 Tema 9 Formarea agregatelor agricole. 4 2 -  

11 

 
Tema 10 Calculul agregatelor agricole. 12 2 2 8 

12 Tema 11. Ecuația forței de rezistență la 

tracțiune a agregatelor agricole 
6 2  4 

13 

 
Tema 12. Dispozitive de cuplare pentru 

agregate cu lățimea mare de lucru. 
3 1  2 

14 
Tema 13. Cinematica agregatelor agricole. 3 1  2 

15 Tema 14. Metodele de deplasare a 

agregatelor agricole. 
11 1 2 8 

16 Tema 15. Viteza de deplasare a agregatelor 

agricole. 
7 1  6 

17 
Tema 16. Productivitatea agregatelor. 12 2 2 8 

18 Tema 17. Cheltuielile de exploatare pentru 

funcționarea agregatelor. 
12 2 2 8 

 Total 70 14 8 48 

   III. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă. 

19 Tema 18. Perfecționarea proceselor 

tehnologice și a tehnologiilor agricole 

2 2   



20 

 

Tema 19. Fișele tehnologice de cultivare a 

plantelor agricole 
12 2 2 8 

21 
Tema 20. Lucrările de bază ale solului. 4 2  2 

22 Tema 21.Tehnologia administrării 

îngrășămintelor 
3 1  2 

23 Tema 22. Particularitățile lucrării solului și 

administrării îngrășămintelor pentru unele 

culturi.  

5 1 2 2 

24 Tema 23. Pregătirea solului înaintea 

semănatului 
3 1  2 

25 Tema 24. Particularitățile pregătirii solului 

pentru semănatul unor culturi. 
3 1  2 

26 Tema 25. Semănatul cerealelor. 6 2 2 2 

27 Tema 26. Particularitățile semănatului unor 

culturi. 
6 2  4 

28 Tema 27. Îngrijirea plantelor. 8 2 2 4 

 Total 52 16 8 28 

 Total: Exploatarea parcului de mașini și 

tractoare  I 

150 40 20 90 

 

   

 III. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă. 

 

29 Tema 28. Recoltarea cerealelor și 

prelucrarea lor după recoltare. 
6 2 2 2 

30 Tema 29. Particularitățile recoltării unor 

culturi. Recoltarea porumbului pentru 

boabe. 

6 2 2 2 

31 Tema 30. Tehnologia cultivării legumelor 

(Tomate).  
4 2  2 

32 Tema 31. Particularitățile exploatării 

mașinilor pentru îmbunătățiri funciare. 
4 2  2 

33 Tema 32. Mecanizarea lucrărilor în 

pomicultură îngrijirea livezilor de pomi. 
8 4 2 2 

34 Tema 33.Mecanizarea lucrărilor în 

viticultură 
6 2  4 

35 Tema 34. Transportul în producția 

agricolă. 
6 2 2 2 

 Total 40 16 8 16 

 IV..Exploatarea tehnică a mașinilor. 

36. Tema 35. Starea tehnică a mașinilor și 

schimbarea acestora în procesul de 

exploatare. 

4 2 - 2 

37 Tema 36. Sistemul planificat preventiv de 

întrețineri tehnice și reparații a mașinilor. 
6 2 2 2 

38 Tema 37. Tehnologia păstrării mașinilor. 6 2 2 2 

39 Tema 38.Aprovizionarea mașinilor cu 

combustibil și lubrifianți. 
4 2 - 2 

 Total 20 8 4 8 

V. Serviciul tehnico - ingineresc de exploatare a parcului de mașini și tractoare      



40 Tema 39. Calculul componenții PMT și 

planificarea lucrărilor acestuia. 

6 2 2 2 

41 Tema 40. Planificarea și organizarea exploatării 

tehnice a PMT 

4 2 2  

42 Tema 41. Indicii tehnico-economici a utilizării 

parcului de mașini și tractoare. 

8 4 2 2 

43 Tema 42. Serviciul tehnico-ingineresc de 

exploatare a PMT 

4 2  2 

44 Tema 43. Încercări de exploatare, feluri de 

lucrări și mijloacele de măsurare. 

4 2 2  

45 Tema 44. Cercetările și calculele la normarea 

tehnică a lucrărilor mecanizate. 

2 2   

46 Tema 45. Problemele și căile de sporirii 

eficacității exploatării parcului de mașini și 

tractoare 

2 2   

 Total 30 16 8 6 

      

          TOTAL PE DISCIPLINĂ 90 40 20 30 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

 

 

Materii pentru studiu individual. 

 

 

Produs de 

elaborat. 

 

Modalităţi 

de 

evaluare 

 

Termen de 

realizare. 

I. Bazele teoretice ale exploatării mașinilor și agregatelor agricole.    

Tema 1. Noțiuni de bază și definiții. Referat Susținerea 2 

Tema 2. Clasificarea agregatelor agricole Referat Susținerea 2 

Tema 3. Dinamica agregatelor agricole mobile Referat Susținerea 2 

Tema 4.Caracteristica de turație a motorului Rezolvarea de 

probleme  

Susținerea 
2 

Tema 5. Analiza ecuației de mișcare a agregatului. Referat Susținerea 2 

Tema 6. Bilanțul energetic al agregatelor agricole. Rezolvarea de 

probleme 

Susținerea 
2 

Tema 7. Randamentul tractorului Referat Susținerea 2 

II. Procesele de producție și caracteristica generală a agregatelor agricole. 

Tema 9 Formarea agregatelor agricole. Nota 

explicativă 
Susţinere 2 

Tema 10 Calculul agregatelor agricole. Nota 

explicativă 
Susţinere 8 

Tema 11. Ecuația forței de rezistență la tracțiune a 

agregatelor agricole 

Nota 

explicativă 
Susţinere 4 

Tema 12. Dispozitive de cuplare pentru agregate cu 

lățimea mare de lucru. 

Referat 
Susținere 2 

Tema 13. Cinematica agregatelor agricole. Nota 

explicativă 
Susţinere 2 

Tema 14. Metodele de deplasare a agregatelor 

agricole. 

Nota 

explicativă 
Susţinere 8 



Tema 15. Viteza de deplasare a agregatelor agricole. 
Rezolvarea de 

probleme 
Susţinere 6 

Tema 16. Productivitatea agregatelor. 
Nota 

explicativă 
Susţinere 8 

Tema 17. Cheltuielile de exploatare pentru 

funcționarea agregatelor. 

Nota 

explicativă 
Susţinere 8 

 III. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă. 

Tema 19. Fișele tehnologice de cultivare a plantelor 

agricole 

Nota 

explicativă 
Susţinere 8 

Tema 20. Lucrările de bază ale solului. Referat Susținerea 2 

Tema 21.Tehnologia administrării îngrășămintelor Referat Susținerea 2 

Tema 22. Particularitățile lucrării solului și 

administrării îngrășămintelor pentru unele culturi.  
Referat Susținerea 2 

Tema 23. Pregătirea solului înaintea semănatului Referat Susținerea 2 

Tema 24. Particularitățile pregătirii solului pentru 

semănatul unor culturi. 
Referat Susținerea 2 

Tema 25. Semănatul cerealelor. Referat Susținerea 2 

Tema 26. Particularitățile semănatului unor culturi. Referat Susținerea 2 

Tema 27. Îngrijirea plantelor. Referat Susținerea 4 

                           III. Mecanizarea proceselor tehnologice în producția agricolă.. 

Tema 28. Recoltarea cerealelor și prelucrarea lor 

după recoltare. 
Referat Susţinere 2 

Tema 29. Particularitățile recoltării unor culturi. 

Recoltarea porumbului pentru boabe. 
Referat Susţinere 2 

Tema 30. Tehnologia cultivării legumelor (Tomate).  Referat Susţinere 2 

Tema 31. Particularitățile exploatării mașinilor 

pentru îmbunătățiri funciare. 
Referat Susţinere 2 

Tema 32. Mecanizarea lucrărilor în pomicultură 

ingrijirea livezilor de pomi. 
Referat Susţinere 2 

Tema 33.Mecanizarea lucrărilor în viticultura Referat Susţinere 4 

Tema 34. Transportul în producția agricolă. Referat Susţinere 2 

                                         IV.   Exploatarea tehnică a mașinilor. 

Tema 35. Starea tehnică a mașinilor și schimbarea 

acestora în procesul de exploatare. 
Referat Susţinere 2 

Tema 36. Sistemul planificat preventiv de întrețineri 

tehnice și reparații a mașinilor. 
Referat Susţinere 2 

Tema 37. Tehnologia păstrării mașinilor. Referat Susţinere 2 

Tema 38. Aprovizionarea mașinilor cu combustibil și 

lubrifianți. 
Referat Susţinere 2 

            V. Serviciul tehnico - ingineresc de exploatare a parcului de mașini și tractoare 

Calculul componenții PMT și planificarea lucrărilor 

acestuia. 

Nota 

explicativă 
Susţinere 2 

 Planficarea și organizarea exploatării tehnice a PMT Nota 

explicativă 
Susţinere 2 

Indicii tehnico-economici a utilizării parcului de 

mașini și tractoare. 

Rezolvarea de 

probleme 
Susţinere 2 

 

 

 



VIII.   Lucrările practice recomandate. 

 

       Lucrările de laborator 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 Caracteristica de turație a motorului 2 

2 Bilanțul energetic al agregatelor agricole. 2 

3 Calculul agregatelor agricole. 2 

4 Metodele de deplasare a agregatelor agricole. 2 

5 Productivitatea agregatelor. 2 

6 Cheltuielile de exploatare pentru funcționarea agregatelor. 2 

7 Fișele tehnologice de cultivare a plantelor agricole 2 

8 
Particularitățile lucrării solului și administrării îngrășămintelor pentru unele 

culturi. 

2 

9 Semănatul cerealelor. 2 

10 Particularitățile semănatului unor culturi 2 

11 Îngrijirea plantelor. 2 

12 Recoltarea cerealelor și prelucrarea lor după recoltare. 2 

13 Particularitățile recoltării unor culturi. Recoltarea porumbului pentru boabe 2 

14 Mecanizarea lucrărilor în pomicultură îngrijirea livezilor de pomi. 2 

15 Transportul în producția agricolă. 2 

16 Sistemul planificat preventiv de întrețineri tehnice și reparații a mașinilor. 2 

17 Tehnologia păstrării mașinilor. 2 

18 Calculul componenții PMT și planificarea lucrărilor acestuia. 2 

19 Planificarea și organizarea exploatării tehnice a PMT 2 

20 Indicii tehnico-economici al utilizării parcului de mașini și tractoare. 2 

   

 TOTAL 40 

 

                                                  

 



IX. Sugestii metodologice 

 

Conţinuturile curriculumului modular ,,Exploatarea parcului de mașini și tractoare I şi 

II” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţi ale 

colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  

Numărul de ore alocat fiecărei teme poate fi revăzut la latitudinea cadrelor didactice care 

predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe 

anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în 

strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Curriculumul modular „Exploatarea parcului de mașini și tractoare I şi II ” poate 

încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se 

recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul 

economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai 

sus. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de 

învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare ale elevilor. 

Acestea vizează următoarele aspecte: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, 

vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi 

educaţie; 

 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea din diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită 

efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă 

deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă. 

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, 

pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

 elaborarea de referate interdisciplinare; 

 exerciţii de documentare; 

 navigare pe internet în scopul documentării; 

 vizionări de materiale video (casete video, cd – uri); 

 vizite de documentare la agenţii economici 



 discuţii. 

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi 

demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării. 

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Exploatarea 

parcului de mașini și tractoare ”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:  

a) pentru laboratorul tehnologic: 

 studii de caz asupra condiţiilor agrotehnice agrotehnice impuse de epoca si timpul optim 

pentru executarea diferitelor lucrări agricole mecanizate (de arat, de afânare a solului, de 

administrat îngrăşăminte, de semănat şi plantat, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, de 

recoltat furaje, cereale paioase, porumb, culturi tehnice şi leguminoase); 

 exerciţii de identificare a părţilor componente ale tractoarelor şi maşinilor agicole, precum şi 

a legăturilor funcţionale dintre acestea; 

 studii de caz asupra metodelor de deplasare şi întoarcere a agregatelor agricole; 

 exerciţii de întocmire a graficelor de întreţineri tehnice pentru diferite tipuri de tractoare şi 

maşini agricole; 

 exerciţii de extragere a valorilor parametrilor constructivi şi funcţionali pentru diferite tipuri 

de tractoare şi maşini agricole; 

 aplicaţii practice de măsurare a unor parametrii şi de interpretare a rezultatelor obţinute; 

 studii de caz asupra defecte, cauzelor posibile şi soluţiilor de remediere, pentru diferite 

componente ale agregatelor agricole; 

 exerciţii de stabilire, pe baza documentaţiei tehnice a necesarului de resurse, etapelor, 

operaţiilor şi criteriilor de calitate pentru pregătirea şi efectuarea unei lucrări date (lucrarea 

de bază a solului, semănatul diferitor culture, îngrejirea, recoltarea,.. .). 

b) pentru instruirea practică: 

 lucrări practice de pregătire a tractoarelor şi maşinilor agricole pentru executarea unor 

lucrări agricole mecanizate; 

 executarea unor lucrări agricole mecanizate; 

 executarea operaţiilor de întreţinere, revizii tehnice, prevăzute în normativul de întreţineri şi 

reparaţii; 

 măsurarea unor parametri funcţionali şi interpretarea rezultatelor. 

 

 

 

 



X. Sugestii  de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în 

care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării; 

 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda 

de evaluare – probe orale, scrise, practice; 

 planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 

 va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la 

condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în 

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 

predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 

 fişe de observaţie; 

 fişe test; 

 fişe de lucru; 

 fişe de autoevaluare; 

 teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, 

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi 

de tip rezolvare de probleme. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

 proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, 

materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi 

materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

 studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări 

electronice care se referă la un anumit proces tehnologic; 

 portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 

extraşcolare. 

 Proiect de curs, care constă în elaborarea unui produs. 



În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ 

pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 

dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o 

singură dată. 

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din 

standardul de pregătire profesională. 

 

XI.  Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

 

 Pentru parcurgerea modulelor 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; 

 tractoare, echipamente, unelte şi maşini agicole; 

 Agregate agricole de diferite distinații, scule, dispozitive, mijloace de măsurare, utilaje şi 

instalaţii specifice lucrărilor de verificare, întreţinere tehnică şi punere la păstrare a 

tractoarelor şi maşinilor agricole. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

 

Nr. crt. Denumirea resursei 

Locul în 

care poate fi 

consultată/ 

accesată/ 

procurată 

resursa 

Numărul 

de 

exemplare 

disponibile 

   1 Gheorghe Lîșco, Ion Lăcustă, Exploatarea parcului de 

mașini și tractoare. Ch.: Universitas, 1996, 356 p. 

Biblioteca 

colegiului 
90 

   2 Lăcusta I.Hurmuzachi A. Exploatarea parcului de maşini şi 

tractoare. Ch:Centru Ed, AI UASM, 2000, 337 p. 

Biblioteca 

colegiului 
78 

   3 Lăcusta I.ş.a.Motoare pentru tractoare agricole. Construcţia 

şi exploatarea tehnică. Ch: Centru Ed, AI UASM, 2005, 

256 p. 

Biblioteca 

colegiului 
80 

4 Lăcustă Ion.ș.a. Mecanizarea proceselor tehnologice în 

fitotehnie. Ch.Centrul Ed.UASM, 2002, 360p. 

Biblioteca 

colegiului 
60 

5 Lăcustă Ion.ș.a. Chimotologia agricolă.. Ch.Centrul 

Ed.UASM, 2004, 365p. 

Biblioteca 

colegiului 
30 


