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MECANIC DE EXPLOATARE ÎN CULTURA MARE 
 

 
Descrierea ocupaţiei 
 
 

Ocupaţia se aplică muncitorilor din agricultură care se ocupă cu executarea mecanizată a 
activităţilor de producere a diferitelor culturi agricole de câmp (cereale păioase, prăşitoare şi plante 
tehnice) în scopul obţinerii de produse agricole (grâu, orz, ovăz, secară, porumb, floarea soarelui, 
soia ş.a.) 

Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea, reglarea şi întreţinerea 
utilajelor agricole şi executarea mecanizată a tuturor lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a culturilor 
agricole de câmp până la recoltarea mecanizată cu combinele. 

Activitatea specifică ocupaţiei implică o temeinică pregătire teoretică şi practică cu un permanent 
schimb de informaţii cu mediul exterior pentru cunoaşterea întregii game de maşini agricole folosite 
în domeniu. 

Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu echipele de deservire manuală a utilajelor şi cu 
serviciile de reparaţii, aprovizionare cu materiale, piese de schimb şi carburanţi şi de subordonare 
faţă de organizatorii locurilor de muncă care le monitorizează activitatea pe întreaga desfăşurare a 
unui ciclu de producţie. 

Capacitatea de concentrare, răbdare, tenacitate şi promptitudine cât şi desfăşurarea activităţii în 
condiţii de stres legate de particularităţile agriculturii privind condiţiile atmosferice şi durata zilei 
de muncă reprezintă câteva aptitudini specifice, absolut necesare unui mecanic de exploatare în 

cultura mare.
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 
 

Domeniul de competenţă Nr. 
crt. 

Titlul unităţii 

Competenţe specifice 
ocupaţiei  

1 Executarea lucrărilor mecanizate de prelucrarea a 
solului  

 2 Executarea lucrărilor mecanizate de semănat 
 3 Executarea lucrărilor de fertilizare mecanizată a 

solului 
 4 Executarea lucrărilor mecanizate de întreţinere a 

culturilor 
 5 Executarea mecanizată a lucrărilor de combatere 

a bolilor şi dăunătorilor. 
 6 Întreţinerea curentă şi stocarea utilajelor în 

perioada de inactivitate 
 7 Executarea lucrării mecanizate pentru eliberarea 

terenului. 
 8 Executarea lucrării de transport tehnologic. 
 9 Întocmirea şi gestionarea documentelor specifice 
Competenţe generale la 
locul de muncă 

10 Respectarea normelor PSI şi PM 

Competenţe 
fundamentale 

11 Munca în echipă 

 
12 Comunicarea la locul de muncă 
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UNITATEA 1 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PRELUCRARE MECANIZATĂ A 
SOLULUI ÎN CULTURA MARE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară exploatării echipamentelor de prelucrare a solului şi 
executării lucrărilor în vederea înfiinţării culturilor de câmp, cereale păioase, prăşitoare şi plante 
tehnice. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Pregăteşte utilajele pentru 
prelucrarea solului 

1.1.Cerinţele tehnologice ale lucrării sunt înţelese 
corect pe baza informaţiilor primite de la 
coordonatorul lucrării. 
1.2. Utilajele sunt alese adecvat cu tipul lucrărilor 
de executat şi cerinţele tehnologice ale lucrării 
1.3.Tipul de utilaj se alege funcţie de însuşirile 
solului şi plantei cultivate. 
1.4. Constituirea agregatului  de lucru se face 
funcţie de tipul lucrării şi  asigurând funcţionarea 
corectă a acestuia. 
1.5. Reglajele iniţiale se execută conform cărţii 
tehnice a maşinii, astfel încât să se asigure 
parametrii tehnici ai lucrării.  
1.6.Probele de lucru şi reglajele de pe durata 
lucrului se execută cu atenţie şi responsabilitate, 
astfel încât să se asigure menţinerea parametrilor de 
lucru impuşi. 
 

2. Execută lucrări de prelucrare a 
solului 

2.1. Lucrările se execută respectând metoda de 
lucru adecvată situaţiei sau, după caz, indicată de 
specialist. 
2.2.Parametrii tehnici ai lucrării sunt verificaţi 
permanent şi reglajele ce se impun se execută 
corect astfel încât să se asigure respectarea  
cerinţelor de calitate. 
2.3.Funcţionarea corectă agregatului este 
monitorizată permanent pentru asigurarea 
parametrilor tehnici ai lucrării. 
2.4.Înlocuirera organelor active de lucru se face 
după necesităţi, asigurând încadrarea în normele de 
timp şi de consum alocate. 
2.5.Lucrările se execută respectând termenul 
stabilit şi consumul de combustibil. 
2.6.Lucrările de încheiere a lucrului  în vederea 
recepţiei lucrărilor se execută conform procedurilor 
interne. 
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GAMA DE VARIABILE 

Cerinţele tehnologice ale lucrării de arat şi grăpat: adâncime, mărunţire, nivelare, uniformităţi de 
subsolaj şi scarificare: adâncime şi uniformitate:  
 
Reglajele iniţiale se referă la reglajele executate înainte de intrarea în lucru: adâncimea de lucru, 
lăţimea agregatului şi gradul de mărunţire. 
 
Agregatul constituit din: tractor + plug; tractor + tăvălug; tractor + plug +grapă stelară sau cu colţi; 
tractor + grapă cu discuri + grapă cu colţi reglabili; tractor + combinator; tractor + scarificator; 
 
Parametrii tehnici ai lucrării: adâncimea, lăţimea brazdei; 
 
Reglajele iniţiale: 
 adâncimea: 

- la arat din roata plugului; 
- la discuit suspendarea roţilor de transport şi unghiul de înclinare a talerelor. 

 mărunţirea: 
- prin folosirea grapei în agregat cu plugul sau discul. 
- uniformitatea: 
- asigurarea orizontalităţii agregatului cu ajutorul tiranţilor la arat şi cilindrul de forţă la 
arat şi discuit. 

 

Metoda de lucru se referă la metoda de deplasare şi întoarcere în teren: bucla sau înainte şi înapoi. 
 

Înlocuirea organelor active de lucru se referă la înlocuirea subansamblelor care se uzează pe durata 
lucrului şi anume: fiare de plug; talere de disc; colţi de grapă; cuţite cultivator. 
 

Lucrările de încheiere a lucrului se referă la: împachetarea parcelelor cu plugul pentru arătură şi cu 
discul pentru pregătirea terenului.  

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

- tipuri de lucrări de prelucrare a solului 
- constituirea agregatelor de lucru 
- exploatarea maşinilor de prelucrare a solului (gama de maşini folosite în agregate) 
- executarea reglajelor la maşinile de prelucrare a solului 
- conducerea tractorului - să posede certificat de calificare 
- agrotehnica culturilor de câmp 

Aptitudini/atitudini: 

- atenţie 
- capacitate de concentrare 
- responsabilitate 
- îndemânare 
- răbdare 
- rezistenţă fizică 

La evaluare se va urmări: 

- identificarea corectă a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului  
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- exploatarea corectă a agregatului 
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UNITATEA 2 
EXECUTAREA MECANIZATĂ LUCRĂRILOR DE SEMĂNAT ÎN 

CULTURA MARE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa  necesară exploatării echipamentelor şi executării mecanizate a  
lucrărilor de semănat în cultura mare a plantelor de cereale păioase, prăşitoare şi plante tehnice. 
 

ELEMENTE DE 
COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică cerinţele lucrării 1.1.Solicitarea coordonatorului de lucrare privind 
lucrarea de executat şi momentul începerii este înţeleasă 
corect, pentru a permite pregătirea corespunzătoare. 
1.2.Cerinţele şi parametrii tehnici ai lucrării sunt 
identificate şi clarificate cu coordonatorul lucrării astfel 
încât să se asigure respectarea acestora. 

2. Pregăteşte agregatul pentru 
semănat 

2.1. Agregatul este constituit adecvat cerinţelor lucrării 
şi astfel încât să asigure funcţionarea corectă a acestuia. 
2.2.Reglajele se execută corect şi cu responsabilitate, în 
funcţie de parametrii tehnici ai lucrării. 
2.3. Executarea reglajelor se face respectând cerinţele 
din cartea tehnică a maşinii. 
2.4. Proba semănătorii se face conform procedurii 
specifice, astfel încât să se asigure norma de sămânţă la 
hectar şi uniformitatea distribuirii acesteia. 
2.5.Reglajele se reiau până la atingerea parametrilor 
lucrării şi respectarea cerinţelor de calitate. 

3.Exploatează agregatul de 
semănat (Execută lucrarea de 
semănat) 

3.1.Jalonarea parcelei se realizează astfel încât să se 
asigure alinierea brazdelor. 
3.2.Metoda de semănat se alege adecvat cu situaţia din 
teren  
3.3. Semănatul se execută respectând întocmai 
parametrii tehnici solicitaţi pentru lucrare precum şi 
lungimea marcatorului. 
3.4. Agregatul este exploatat conform cărţii tehnice şi 
asigurând funcţionarea acestuia la parametrii tehnici 
proiectaţi. 
3.5. Eventualele reglaje se execută corect pe tot 
parcursul lucrării pentru respectarea şi menţinerea 
parametrilor tehnici ai lucrării şi încadrarea în normele 
de sămânţă şi carburanţi. 
3.6.Exploatarea utilajului se face respectând normele PM 
şi PSI. 
3.7.Calitatea lucrării este verificată şi monitorizată 
permanent. 
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GAMA DE VARIABILE 
 
Mecanizatorul execută lucrările sub supravegherea /coordonarea şefului punctului de lucru sau 
specialistului. 
 
Solicitarea se referă la: tipul lucrării (semănat în rânduri dese pentru păioase sau în rânduri rare 

pentru prăşitoare), suprafaţa, momentul începerii lucrării, echipa de lucru etc. 
 
Cerinţele de semănat şi parametrii tehnici ai lucrării se referă la: suprafaţa de semănat, cantitatea de 

seminţe la hectar, adâncimea, distanţa dintre rânduri; distanţa între boabe pe rând 
 
Metoda de semănat se referă la deplasarea în parcelă (de la o margine sau din mijloc spre părţi) şi 

întoarcerea la capete. 
 
Situaţia din teren se referă la: dimensiunea solei, numărul de semănători, modul de împachetare a 

parcelei etc. 
 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-cerinţele tehnice ale lucrării de semănat (parametrii tehnici ai lucrărilor de semănat ) 
-tipuri de maşini de semănat şi destinaţie 
-formarea agregatelor pentru semănat 
-reglarea şi exploatarea maşinilor de semănat 
-conducerea tractorului 
-cerinţele de calitate  

 

Aptitudini/atitudini: 

-capacitate de evaluare 
-îndemânare 
-atenţie 
-responsabilitate 
-conştiinciozitate 
-colaborare 
 

La evaluare se va urmări: 

-identificarea corectă a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului  
-monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
-exploatarea corectă a agregatului 
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UNITATEA 3 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE FERTILIZARE MECANIZATĂ A 

SOLULUI PENTRU CULTURA MARE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară exploatării echipamentelor specifice şi executării 
lucrărilor de fertilizare parţială şi totală a solului pentru cultura mare.  

ELEMENTE DE 
COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Execută fertilizarea totală 
(fazială) a solului 

1.1.Solicitările de executare a lucrării de fertilizare 
sunt înţelese corect. 
1.2.Agregatul este constituit corect asigurând 
siguranţa în exploatare şi funcţionarea corectă a 
acestuia. 
1.3.Tipul utilajului se alege adecvat cu tipul 
îngrăşămintelor utilizate şi metoda de aplicare. 
1.4. Alimentarea corectă a maşinii cu îngrăşăminte 
este verificată cu atenţie pentru asigurarea 
uniformităţii distribuţiei. 
1.5. Încadrarea în normele de consum de îngrăşăminte 
şi combustibil este asigurată prin reglajul adecvat şi 
asigurarea funcţionării corecte a acesteia. 
1.6.Lăţimea de lucru a utilajului de distribuţie se 
reglează corect funcţie de granulaţia îngrăşămintelor, 
astfel încât să nu se suprapună benzile fertilizate. 
1.7.Parametrii de exploatare ai maşinii  se stabilesc 
astfel încât să se asigure încadrarea în consumul 
specific de îngrăşăminte şi uniformitatea distribuţiei. 

2. Execută fertilizarea parţială a 
solului 

2.1. Cerinţele lucrării sunt identificate şi clarificate cu 
atenţie pentru asigurarea realizării corecte a acestora. 
2.2.Agregatul pentru fertilizarea parţială este 
constituit corect asigurând siguranţa în exploatare pe 
toată durata lucrului. 
2.3.Componenţa agregatului se stabileşte adecvat cu 
perioada fiziologică a plantelor. 
2.4.Reglajele se execută pe fiecare fertilizator în parte 
astfel încât să se asigure uniformitatea distribuirii 
îngrăşămintelor, respectând zona de protecţie a 
plantelor şi adâncimea de încorporare. 
2.5.Executarea reglajelor se face conform 
prevederilor din cartea tehnică a maşinii. 
2.6.Fertilizarea se face cu respectarea normei de 
consum specific de îngrăşăminte şi carburant. 
2.7.Calitatea lucrării este verificată şi asigurată pe 
toată perioada lucrului. 
2.8.Operaţiile de încheiere a lucrului se efectuează 
respectând procedurile specifice locului de muncă. 
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GAMA DE VARIABILE 

Solicitările se referă la: data începerii lucrării, suprafaţa de lucru, tipul de îngrăşăminte, metoda de 
fertilizare, consum specific pe unitatea de suprafaţă în funcţie de planta cultivată. 
 
Agregatul este constituit din tractor şi maşină de distribuit îngrăşăminte; 
 
Tipuri de îngrăşăminte utilizate: solide granulate, lichide, organice 
 
Metoda de aplicare a îngrăşămintelor: stropire, împrăştiere 
 
Parametrii de exploatare ai maşinii: viteza de deplasare, turaţia la priza de forţă, orizontalitatea 
organului de distribuţie 
 
Agregatul pentru fertilizarea parţială este constituit din tractor, cultivator sau semănătoare şi 
fertilizatoare. 
 
Perioada fiziologică: înainte de semănat, concomitent cu semănatul, după răsărire, fazial în perioada 
de vegetaţie. 

GHID PENTRU EVALUARE 

 
Cunoştinţe:  
-sisteme de fertilizare a culturilor de câmp 
-tipuri de îngrăşăminte 
-utilaje folosite în fertilizarea plantelor de câmp 
 
Aptitudini/atitudini: 
 
-îndemânare 
-atenţie 
-colaborare 
-conştiinciozitate 
-rezistenta la efort fizic 
 
La evaluare se va urmări: 
 
-identificarea corectă a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului  
-monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
-exploatarea corectă a agregatului 
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UNITATEA 4 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE MECANIZATĂ A 

CULTURII MARI 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară exploatării echipamentelor şi executării lucrărilor de 
prăşit, grăpat, tăvălugit şi erbicidat în cultura mare. 

ELEMENTE DE 
COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Pregăteşte utilajele 
pentru executarea 
lucrărilor de întreţinere 
a culturilor 

1.1.Tipul lucrării de executat şi cerinţele lucrării sunt înţelese 
corect. 
1.2.Utilajele necesare sunt alese adecvat, funcţie de tipul lucrării, 
tipul culturii şi după caz, modul de aplicare a erbicidelor. 
1.3.Agregatul este constituit corect, funcţie de tipul lucrării şi 
cultură.  
1.4. Constituirea agregatului de erbicidat ţine cont  de perioada de 
administrare a erbicidului. 
1.5. Utilajele de erbicidat sunt reglate corect, conform cărţii 
tehnice, funcţie de tipul culturii şi modul de aplicare a erbicidelor. 
1.6. Lucrarea este monitorizată continuu pentru a se asigura 
distribuirea uniformă şi încadrarea în consumul specific de 
erbicide şi carburanţi. 

2. Execută lucrări de 
prăşit grăpat şi tăvălugit 

2.1. Solicitările de executare a lucrărilor de întreţinere a culturii 
sunt înţelese corect. 
2.2. Tipul utilajului se alege adecvat cu planta de cultură şi stadiul 
fiziologic 
2.3. Agregatele se constituie corespunzător cu tipul lucrării şi 
planta întreţinută 
2.4. Reglajul corect al agregatului va asigura protejarea plantelor 
de cultură şi distrugerea buruienilor 
2.5. Calitatea lucrărilor este verificată şi asigurată pe toată 
perioada lucrului. 

3. Execută lucrări de 
erbicidat 

3.1. Funcţionarea corectă a agregatului este verificată şi 
monitorizată permanent, eventualele disfuncţionalităţi fiind 
eliminate cu promptitudine 
3.2. Calitatea soluţiei este permanent verificată pentru a se asigura 
o alimentare corectă şi distribuţie uniformă a erbicidului. 
3.3. Încadrarea în normele de consum de erbicide şi combustibil 
este asigurată prin reglajul adecvat şi asigurarea funcţionării 
corecte. 
3.4. Executarea calitativă a lucrării este în funcţie de jalonarea 
corectă a parcursurilor pentru a se evita golurile şi supradozările 
3.5. Lăţimea de lucru este asigurată de tipul utilajului din dotare 
folosit 
3.6. Reglajele se execută pe fiecare duză în parte asigurându-se 
debit uniform şi lăţimea de distribuţie egală pentru acoperirea 
întregii suprafeţe conform prevederilor din cartea tehnică  
3.7. Operaţiunile de încheiere a lucrului se efectuează cu aplicarea 
procedurii de spălare zilnică a instalaţiei de erbicidat. 
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GAMA DE VARIABILE 
 
Tipul lucrării: 

 tăvălugit, grăpat 
 prăşit între rândurile de plante 
 erbicidare totală, erbicidare parţială concomitent cu prăşitul 

 
Utilajele necesare: 

 tăvălug, grapă cu colţ reglabil, sapă rotativă, cultivator (pentru prăşit între rânduri) 
 EEP-600 (echipament de erbicidare purtat); MET-1200 (maşină de erbicidare totală); 

MET-2400 (pentru erbicidare totală) 
 cultivator + EEP-300 sau EEP-600 pentru erbicidare parţială pe rândurile de plante 

 
Tipul culturii: 

 cereale păioase - pentru tăvălugit şi erbicidat total 
 culturi prăşitoare (porumb şi floarea soarelui) pentru grăpat, lucrat cu sapa rotativă; prăşit 

mecanic, erbicidat total şi erbicidat parţial concomitent cu prăşitul 
- 
Modul de aplicare a erbicidelor - totală sau pe rândul de plante (parţială) 
 
Perioade de aplicare - înainte de semănat, concomitent cu pregătirea terenului, cu semănatul, cu 

prăşitul; în perioada de vegetaţie 
 
Reglajul corect: 

 la erbicidat: debitul duzei, viteza de deplasare, presiunea, lăţimea de lucru, orizontalitatea 
rampei şi înălţimea acesteia faţă de sol, marcatoarele 
 la tăvălugit: viteza de deplasare 
 la grăpat: unghiul de înclinare al organelor active faţă de direcţia de înaintare 
 la prăşit: tipul de organe active, adâncimea de lucru, zona de protecţie a plantelor, 

orizontalitatea cadrului 
 
Stadiul fiziologic:  

 înainte de răsărire - praşilă oarbă 
 imediat după răsărire - grăpat 
 praşila I, II, III la culturile prăşitoare 

 
Protejarea plantelor: 

 să nu fie rupte sau smulse la grăpat 
 să nu fie tăiate la prăşit 
 să nu fie arse la erbicidat 

 
Calitatea soluţiei: 

 apa să fie curată fără impurităţi solide sau substanţe străine 
 erbicidul dizolvat complet fără particole care să înfunde duzele 
 amestecul (soluţie sau emulsie) omogen 

 
Tipul utilajului în funcţie de lăţimea de lucru: 

 la erbicidat cu rampă de 8m, 10m, 12m 
 la prăşit + erbicidat: pe 6 rânduri sau 8 rânduri 
 la grăpat: grapa cu colţi reglabili cu 3 - 4 - 6 câmpuri 

GHID PENTRU EVALUARE 
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Cunoştinţe:  

- combaterea mecanizata a buruienilor 
- folosirea utilajelor de întreţinere a culturilor 
- erbicidarea culturilor agricole 

Aptitudini / atitudini: 

- atenţie 
- corectitudine 
- îndemânare 
- responsabilitate 
- rezistenta la efort fizic si intemperii 

La evaluare se va urmări: 

-identificarea corectă a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului 
-monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii 
-exploatarea corectă a agregatului 
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UNITATEA 5 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE COMBATERE  

A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară exploatării echipamentelor de prăfuit şi stropit şi de 
executarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din cultura plantelor de câmp (cereale 
păioase, prăşitoare şi plante tehnice). 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Pregăteşte utilajul necesar 
combaterii bolilor şi dăunătorilor 

1.1. Solicitările şi cerinţele tipului de lucrări sunt 
identificate şi înţelese corect 
1.2. Utilajele se aleg corect în funcţie de metoda de 
aplicare 
1.3. Agregatele se constituie şi pregătesc asigurând 
funcţionarea corespunzătoare a acestora 
1.4. Reglajele se execută conform cărţii tehnice a 
utilajului asigurând parametrii de lucru solicitaţi de 
lucrare 
1.5. Manevrele privind proba de lucru se fac 
respectând metodologia astfel încât să se asigure 
regimul optim de lucru şi rezultatul probei să 
asigure încadrarea în norme de consum şi 
uniformitatea distribuţiei 
 

2. Execută lucrări de combatere a 
bolilor şi dăunătorilor 

2.1. Lucrările se execută cu atenţie asigurând 
respectarea parametrilor de lucru  
2.2. Execuţia lucrării se face cu responsabilitate 
fără a produce pagube prin supradozare ca urmare 
a suprapunerii zonelor tratate 
2.3. Lucrările se execută cu minimizarea 
pierderilor ce se pot produce prin deteriorarea 
plantelor 
2.4. Lucrările se execută respectând normele de 
timp şi de consum specific de substanţă şi 
combustibili 
2.5. Executarea lucrării se face cu responsabilitate 
respectând N.P.M. (Normele de Protecţia Muncii) 
 

3. Execută operaţiuni de încheiere a 
programului zilnic de lucru, specific 
lucrărilor de combatere 

3.1. Rezervoarele se golesc cu atenţie recuperând 
soluţia rămasă. 
3.2. Instalaţia se spală cu grijă conform cerinţelor 
din cartea tehnică. 
3.3. Spălarea se face cu atenţie până când se 
asigură curăţarea perfectă a instalaţiei. 
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GAMA DE VARIABILE 

- metoda de aplicare: stropit sau prăfuit 
- pregătirea agregatelor: se controlează integritatea rezervorului, pompei de stropit, duzelor 

filtrelor, robinetelor si racordurilor 
- reglaje: viteza de deplasare în funcţie de tipul duzei, presiunea de lucru a pompei, debitul 

individual al duzelor, norma de consum substanţa, lăţimea de lucru a duzei individuale, 
unghiul de înclinare a duzei fata de direcţia de deplasare, gradul de pulverizare:  

- proba de lucru: deplasarea agregatului cu apă pe o distanţă stabilită şi cu viteza de lucru 
constantă 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

- agrotehnica plantelor de cultură 
- dăunători şi boli ale plantelor de câmp 
- produse folosite în combaterea bolilor şi dăunătorilor 
- metode de administrare a pesticidelor 
- utilaje folosite în aplicarea tratamentelor 

Aptitudini/atitudini: 

- corectitudine 
- responsabilitate 
- atenţie 
- îndemânare 

La evaluare se va urmări: 

- identificarea corecta a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului 
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- exploatarea corectă a agregatului 
- cunoaşterea regulilor specifice de protecţie a muncii 
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UNITATEA 6 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ 

A UTILAJELOR AGRICOLE PENTRU CULTURA MARE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa de executare a lucrărilor de întreţinere curentă a utilajelor agricole 
folosite în cultura mare şi stocarea lor. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică starea tehnică a 
utilajului 

1.1. Verificarea stării tehnice se face în afara 
perioadei de exploatare respectând întocmai 
instrucţiunile din cartea tehnică. 
1.2. Starea tehnică este identificată corect prin 
monitorizarea atentă a funcţionării corecte pe 
durata exploatării. 
1.3. Disfuncţionalităţile care ţin de întreţinerea 
tehnică zilnică sau periodică sunt soluţionate 
corect şi cu promptitudine astfel încât să se 
asigure funcţionarea utilajelor la indicii de 
exploatare optimi. 
1.4. Deficienţele ce nu pot fi soluţionate sunt 
sesizate cu promptitudine şi utilajul este predat 
la atelierul de reparaţii conform procedurilor. 
1.5. Evidenţa zilnică pe echipament, privind 
volumul de lucrări executate şi consumul de 
combustibil este ţinută cu stricteţe astfel încât să 
se asigure respectarea programului de revizii 
tehnice şi reparaţii. 
1.6. Utilajele sunt predate la atelierul de 
reparaţii pentru efectuarea reviziilor şi 
reparaţiilor conform planului existent. 
 

2. Execută întreţinerea tehnică 
zilnică 

2.1. Lucrările de întreţinere tehnică zilnică se 
execută cu corectitudine conform cărţii tehnice a 
utilajului. 
2.2. Operaţiile se execută astfel încât să asigure 
buna funcţionare a utilajului pe toată durata 
schimbului de lucru. 
2.3. Operaţiile de întreţinere tehnică se execută 
cu responsabilitate asigurând cerinţele de 
calitate specifice lucrării. 
2.4. Lucrările de întreţinere zilnică se execută 
înainte, în timpul şi după terminarea schimbului. 
 

3. Execută întreţinerea tehnică 
periodică a utilajelor 

3.1. Operaţiile se execută respectând cu stricteţe 
periodicitatea indicată în normele tehnice de 
întreţinere specifice fiecărui utilaj, astfel încât să 
se asigure funcţionarea acestora la indicii de



Mecanic de exploatare în cultura mare – 12 unităţi 

 17

exploatare optimi. 
3.2. Lucrările de întreţinere se execută corect 
conform prevederilor din cartea tehnică a 
utilajului. 
3.3. Operaţiile de întreţinere se execută cu 
responsabilitate astfel încât să se respecte 
cerinţele de calitate. 
 

4. Stocarea utilajelor în perioada de 
inactivitate 

4.1. Păstrarea şi stocarea utilajelor se face în 
spaţii special amenajate. 
4.2. În cazul păstrării în aer liber, componentele 
ce pot fi afectate de acţiunea agenţilor exteriori 
se demontează şi depozitează în stare de 
conservare, în încăperi închise. 
4.3. Stocarea utilajelor se face conform 
cerinţelor din cartea tehnică, numai după 
curăţarea de resturi vegetale şi spălare. 
4.4. Stocarea maşinilor se face prin suspendarea 
pe suporţi solizi astfel încât să se evite uzarea 
cauciucurilor. 
 

 

GAMA DE VARIABILE 

Lucrările de întreţinere tehnică zilnică: se verifică funcţionarea şi aparatura de bord, etanşeităţile şi 
instalaţia electrică, se spală şi se curăţă exteriorul, se strâng îmbinările slăbite, se curăţă filtrul de 
aer şi se completează cu ulei, se completează cu electrolit bateria de acumulatori, se unge conform 
schemei, se controlează vizual presiunea aerului din pneuri.  
La utilaje se verifică etanşeităţile, uzarea organelor active, integritatea organelor componente. 
 
Întreţinerea tehnică periodică: 
- Ip1 după consumul de motorină sau ore de lucru normate în funcţie de tipul tractorului: se 
înlocuiesc filtrele de ulei de la motor şi instalaţia hidraulică, se înlocuieşte uleiul de la motor, se 
spală filtrele de decantare de la rezervorul de motorină, se execută ungerea, se măsoară presiunea 
din pneuri şi se restabileşte, se verifică nivelul şi densitatea electrolitului, se verifică funcţionarea 
mecanismului de direcţie, frânare, instalaţia electrică, de iluminare şi semnalizare, instalaţia 
hidraulică 
- Ip2 după consumul de carburant sau ore de lucru normate: se înlocuiesc filtrele de la sistemul de 
alimentare, se demontează şi revizuieşte instalaţia electrică, se controlează şi reglează jocul la 
supape, se demontează şi se spală carburatorul motorului de pornire, se înlocuieşte filtrul de aer, se 
înlocuieşte uleiul din regulator şi pompa de injecţie 
 
Componente de utilaje ce pot fi afectate: organele de antrenare şi împrăştiere a îngrăşămintelor 
chimice şi organice, brăzdarele plugurilor si tijele filetate, lagărele, mosoarele de distanţare, axele si 
furtunurile de la grapele cu discuri, lanţurile de transmisie, rotile dinţate, carcasele distribuitorilor, 
cilindrii de forţă, cutiile de seminţe la semănători, toate suprafeţele metalice fără vopsea 
 
Stare de conservare 

 spaţii pentru păstrare şi stocare: remize, adăposturi închise, aer liber, suprafeţe plane 
amenajate cu şanţuri de scurgerea apei 
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 demontarea unor subansambluri, organe, piese sau materiale 
 curăţarea şi spălarea maşinilor de resturi vegetale 
 protejarea organelor care pot fi afectate de acţiunea agenţilor atmosferici: prin gresarea 

cu unsoare consistenta, revopsirea părţilor care nu mai au vopsea, roţile dinţate şi 
lanţurile, cuţitele de plug şi de cultivatoare se acoperă cu unsoare consistentă 
 stocarea în magazii a cilindrilor de forţă şi a furtunurilor de cauciuc 
 suspendarea roţilor de cauciuc şi a organelor active pe suporţi solizi 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-agrotehnica plantelor de cultură 
-utilaje folosite în cultura plantelor de câmp 
-întreţinerea zilnică a utilajelor din cultura mare 
-stocarea utilajelor 
 

Aptitudini/atitudini: 

- atenţie 
- responsabilitate 
- conştiinciozitate 

 

La evaluare se va urmări: 

- identificarea corectă a cerinţelor lucarii si pregătirea adecvata a agregatelor 
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- stocarea corectă a agregatelor 
- cunoaşterea regulilor specifice de protecţie a muncii 
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UNITATEA 7 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR MECANIZATE 

PENTRU ELIBERAREA TERENULUI DE RESTURI VEGETALE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară exploatării utilajelor de balotat paie şi de tocat resturi 
vegetale în vederea eliberării terenului. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Balotează paiele rămase în câmp 
după recoltarea mecanizată a 
cerealelor păioase. 

1.1. Agregatul de balotat este format corect 
asigurându-se funcţionarea optimă a acestuia. 
1.2. Materialele necesare balotării sunt asigurate 
conform cerinţelor. 
1.3. Reglajele se execută conform cărţii tehnice a 
maşinii astfel încât să se asigure strângerea în 
totalitate a paielor, mărimea balotului şi gradul 
de presare. 
1.4. Înnodătorul de sfoară (sârmă) este reglat 
astfel încât să asigure legarea corectă a balotului. 
1.5. Viteza de deplasare se stabileşte în funcţie 
de mărimea vracului (brazdei) de paie astfel încât 
să se asigure strângerea în totalitate a paielor. 
1.6. Calitatea lucrărilor este monitorizată cu 
atenţie şi responsabilitate şi eventualele măsuri 
ce se impun sunt luate cu promptitudine. 
 

2. Toacă şi împrăştie pe teren 
producţia secundară. 

2.1. Agregatul de tocat este constituit corect 
asigurându-se funcţionarea optimă a acestuia. 
2.2. Reglajele se execută conform cărţii tehnice 
astfel încât maşina să toace la dimensiunea 
necesară şi să asigure distribuirea uniformă a 
vracului. 
2.3. Viteza de deplasare se stabileşte 
corespunzător în funcţie de grosimea brazdei 
pentru asigurarea tocării tuturor resturilor 
vegetale.  
 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 
Agregatul:  
 pentru balotat: tractor + presă + sanie (facultativ) pentru transportul baloţilor la locul de 

încărcare în mijloacele de transport 
 pentru tocat: tractor + maşina de tocat 
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Materialele necesare balotării: sfoară, sârmă. 
 
Reglaje: 
 pentru presa de balotat: ridicătorul de brazdă, melcul transportor, întinderea lanţurilor şi 

curelelor de transmisie, pistonul din canalul de presare, rotirea rolelor acelor şi a rolelor de 
ghidare a sârmei, cuţitele de tăiat sârmă, înnodătorul, lăţimea de lucru, dispozitivul hidraulic de 
presare, viteza de deplasare în brazdă 

 pentru maşina de tocat: întinderea curelelor cuplajului, distanţa dintre cuţite şi contra-cuţite, 
turaţia, melcul transportor, înălţimea şi lăţimea de lucru, viteza de deplasare în lucru 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-agrotehnica plantelor de cultură 
-utilaje de balotat paie 
-eliberarea de resturi vegetale a terenurilor 

 

Aptitudini/atitudini: 

-corectitudine 
-atenţie 
-îndemânare 
-rezistenţa la efort fizic 
 

La evaluare se va urmări: 

- identificarea corecta a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvata a agregatului 
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- exploatarea corectă a agregatului 
- cunoaşterea regulilor specifice de protecţie a muncii 
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UNITATEA 8 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TRANSPORT TEHNOLOGIC 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară stabilirii echipamentelor de transport materii, materiale şi 
produse agricole şi executării lucrărilor de transport necesare în cultura plantelor de câmp. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Asigură încărcarea/descărcarea 
materialelor 

1.1. Constituirea agregatului se face corect în 
funcţie de materialul de transport şi modul de 
încărcare/descărcare. 
1.2. Sistemul de cuplare este verificat cu atenţie 
astfel încât să se asigure securitatea materialelor 
transportate şi a circulaţiei. 
1.3. Starea tehnică şi dotarea agregatului sunt 
verificate cu responsabilitate pentru asigurarea 
cerinţelor de transport. 
1.4. Respectarea capacităţi nominale de încărcare şi 
asigurarea etanşeităţii remorcilor este verificată cu 
atenţie, astfel încât să se asigure eficienţa 
mijlocului de transport şi evitarea pierderilor. 
1.5. Încărcarea materialelor se face cu atenţie 
pentru evitarea deteriorării acestora. 
1.6. Descărcarea se realizează asigurând 
funcţionarea corectă a sistemului de basculare. 
 

2. Execută transportul materialelor 2.1. Transportul se realizează respectând traseul 
stabilit. 
2.2. Documentele de transport sunt verificate cu 
atenţie şi păstrate cu grijă pentru a fi prezentate 
organelor în drept. 
2.3. Integritatea cantitativă şi calitativă a mărfurilor 
transportate este asigurată cu responsabilitate. 
2.4. Transportul se face cu respectarea NPM şi PSI 
şi a siguranţei circulaţiei. 
2.5. Transportul se execută în condiţii de eficienţă 
maximă prin reducerea timpilor de staţionare şi 
încadrarea în consumul specific de carburanţi. 
 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 
Unitatea se aplică numai mecanicilor care posedă carnet de rutierist 
 
Materiale transportate: seminţe, erbicide, pesticide, piese de schimb, îngrăşăminte chimice / 
organice, produse agricole recoltate, combustibil, persoane. 
 
Agregatul de transport: tractor + 1 remorcă sau două remorci, tractor + cisternă 
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Tipuri de remorci: monoaxială, biaxială, cu proţap rigid sau articulat, basculantă, cisternă, de 
transport persoane şi cu alte amenajări 
 
Cerinţe de transport: să aibă sistem de frânare, de semnalizare, prelată pentru protejarea anumitor 
produse, siguranţe la închiderea obloanelor, sistem de cuplare automată 
 
Documente de transport: foaie de parcurs, bon de transport, după caz: proces-verbal de recepţie, 
factură, bon de cântar 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-transport tehnologic 
-transportul produselor în vrac 
-transportul produselor ambalate 
-circulaţia pe drumurile publice 
-transport persoane 

Aptitudini/atitudini: 

-corectitudine 
-responsabilitate 
-atenţie 

La evaluare se va urmări: 

- identificarea corecta a cerinţelor lucrării şi pregătirea adecvată a agregatului 
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- exploatarea corecta a agregatului 
- cunoaşterea regulilor specifice de protecţie a muncii şi siguranţa circulaţiei 
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UNITATEA 9 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTOCMIREA ŞI GESTIONAREA 

DOCUMENTELOR SPECIFICE 

Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară întocmirii documentelor de evidenţă a muncii, a 
consumului de combustibili şi piese de schimb. 

ELEMENTE DE 
COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Întocmeşte fişa zilnică de 
activitate 

1.1. Solicitările coordonatorului de lucrări privind 
parametrii de realizare şi momentul începerii sunt 
înţelese. 
1.2. Agregatele sunt constituite adecvat cerinţelor 
lucrării. 
1.3. Agregatul este exploatat conform cărţii tehnice şi 
adecvat condiţiilor specifice din teren. 
1.4. Caracteristicile lucrării, a parcelei şi a metodei de 
lucru sunt cunoscute. 
1.5. Eventualele disfuncţionalităţi şi readaptări sunt 
cunoscute şi corect evaluate. 
1.6. Fişa zilnică de activitate este completată corect cu 
evaluări cantitative şi calitative determinate prin 
măsurători. 

2. Gestionează şi justifică 
combustibilii primiţi pentru 
lucrările agricole 

2.1. Alimentarea rezervorului de combustibil se face 
fără pierderi şi cu asumarea gestionării lui. 
2.2. Lucrările mecanice din cursul unei zile de muncă 
sunt evaluate cantitativ şi calitativ. 
2.3. Consumul de carburanţi pentru fiecare lucrare 
executată se justifică conform procedurilor în vigoare. 
2.4. Pentru eventualele lucrări executate în condiţii 
deosebite se aplică norme locale de consum de 
combustibili. 

3. Completează cartea de 
exploatare a utilajelor 

3.1. Evaluarea timpului consumat pentru executarea 
lucrărilor mecanice se face cu responsabilitate în ore 
funcţionare. 
3.2. Evaluarea cantitativă a lucrărilor mecanice se face 
în unităţi specifice şi adecvate fiecăreia. 
3.3. Evidenţa lucrărilor mecanice se ţine corect pentru 
fiecare utilaj în parte şi se completează formularistica 
în vigoare din cărţile de exploatare a utilajelor. 
3.4. Realizările pe fiecare utilaj în parte se exprimă 
corect după specificul utilajului în ore funcţionare, 
consum de carburanţi (motorină) şi cantităţi realizate. 
3.5. Planificarea responsabilă a întreţinerii reviziilor şi 
reparaţiilor se face în funcţie de cunoaşterea 
parametrilor de determinare a realizărilor fiecărui 
utilaj. 

 



Mecanic de exploatare în cultura mare – 12 unităţi 

 24

 
GAMA DE VARIABILE 
 
Condiţii specifice din teren: dimensiunile parcelelor, metoda de lucru, modul de întoarcere a 
agregatelor 
 
Disfuncţionalităţi: intervenţia nefavorabilă a factorilor climatici,  defectarea unor utilaje, staţionarea 
temporară a utilajelor din lipsa materialelor necesare lucrării 
 
Readaptări: schimbări în tehnologie, înlocuirea unor lucrări cu altele,  
 
Completarea corectă a fişei zilnice: data, lucrarea, utilajul folosit (1-2 remorci ş.a.), cantitatea 
planificată/realizată, consum de carburanţi, ore de lucru efectuate, semnătura mecanicului, vizarea 
de către coordonatorul activităţii 
 
Asumarea gestionării: semnarea bonului de ieşire 
 
Proceduri de calculare a consumului de carburanţi: Normative în vigoare 
 
Condiţii deosebite: umiditatea ridicată în sol, drumuri greu practicabile, sol greu, distanţe mari de 
deplasare a agregatelor 
 
Norme locale de consum: determinări practice ale consumului de carburanţi 
 
Unităţi specifice de evaluare cantitativă: 

• tractor: consum de carburanţi, ore funcţionare 
• utilaje agricole: hectare, tone transportate, tone balotate etc. 

 
GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  
- agrotehnica plantelor de cultură 
- norme şi normative de muncă 
- consum specific de carburanţi 
- utilaje, piese de schimb folosite în cultura plantelor de câmp 

Aptitudini/atitudini: 
-corectitudine 
-responsabilitate 
-capacitate de evaluare 
-corectitudine 

La evaluare se va urmări: 
- identificarea corecta a cerinţelor lucrării şi alegerea adecvata a documentului 
- monitorizarea lucrării pentru asigurarea calităţii  
- completarea corectă a documentelor specifice 
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UNITATEA 10 
RESPECTAREA NORMELOR  PSI  ŞI  PM 

Descriere 

Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea normelor de PM şi PSI pe durata desfăşurării tuturor 
activităţilor specifice ocupaţiei, presupune utilizarea şi menţinerea echipamentelor de protecţie a 
muncii în condiţii de securitate, precum şi dotarea corespunzătoare a utilajelor cu apărători şi 
materiale pentru stingerea incendiilor. 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Aplică normele de protecţia 
muncii 

1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt 
însuşite în conformitate cu specificul locului de 
muncă. 
1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este 
utilizat corect. 
1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi 
păstrat în condiţii de siguranţă conform normelor 
în vigoare. 
1.4. Însuşirea clară şi corectă a procedurilor de 
protecţia muncii este asigurată prin participarea la 
instructajul periodic. 
1.5. Activitatea specifică este desfăşurată cu 
respectarea permanentă a normelor de protecţia 
muncii. 

2. Aplică normele de prevenire şi 
stingerea incendiilor 

2.1. Activitatea specifică este efectuată în condiţii 
de securitate şi în conformitate cu normele PSI în 
vigoare. 
2.2. Procedurile de prevenire şi stingere a 
incendiilor sunt însuşite prin instructaje periodice 
şi prin aplicaţii practice. 
2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din 
dotare sunt utilizate cu rapiditate şi cu competenţă 
pentru eliminarea pericolelor. 

3. Raportează pericolele care apar 
la locul de muncă 

3.1. Pericolele sunt identificate cu discernământ 
pentru a fi raportate persoanei abilitate conform 
normelor interne. 
3.2. Starea echipamentelor de protecţie şi stingere 
a incendiilor este verificată şi raportată persoanei 
abilitate conform procedurilor interne. 

4. Aplică procedurile de urgenţă şi 
evacuare 

4.1. Accidentul apărut este semnalat prin 
contactarea cu promptitudine a persoanei abilitate 
conform procedurilor interne şi normelor în 
vigoare. 
4.2. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt 
aplicate cu rapiditate, corectitudine şi luciditate 
respectând procedurile interne. 
4.3. Primul ajutor este acordat rapid, 
corespunzător cu tipul accidentului. 
 

GAMA DE VARIABILE 
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-echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă 
-truse pentru prim ajutor: faşe, pansamente sterile, alcool, medicamente. 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice activităţii 
desfăşurate 
-sisteme de avertizare, sisteme de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
noţiuni pentru acordarea primului ajutor 
 

La evaluare se va urmări: 

-corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de 
stingere a incendiilor în toate etapele de activitate 
-corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident 
-capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute 
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UNITATEA 11 
MUNCA ÎN ECHIPĂ 

Descriere 

Unitatea se referă la integrarea activităţii proprii în activitatea echipei cu care colaborează în 
diferite etape ale activităţii. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică rolul propriu în 
cadrul echipei 

1.1. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat 
corect în funcţie de tipul lucrării de executat. 
1.2. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat 
cu discernământ în funcţie de sarcinile de realizat. 
1.3. Pentru orice neclarităţi referitoare la rolul 
propriu în cadrul echipei sunt solicitate lămuriri, în 
timp util. 
 

2. Desfăşoară activităţi în vederea 
atingerii obiectivelor 

2.1. Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât 
să se încadreze în activitatea generală a echipei. 
2.2. Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât 
lucrarea de executat să fie realizată în condiţiile 
cerute. 
2.3. Orice necorelări ale activităţii proprii cu 
activitatea celorlalţi membrii ai echipei sunt 
soluţionate în timp util. 
 

 

GAMA DE VARIABILE 

-lucrări de executat: lucrări de mecanizare a lucrărilor agricole 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-schema organizatorică şi raporturile ierarhice funcţionale specifice locului de muncă 
-componenţa echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activităţi specifice 
-tipuri de lucrări agricole specifice 
-fazele de desfăşurare a lucrărilor agricole specifice şi a altor tipuri de activităţi care implică 
colaborarea cu alţi colegi 
 

La evaluare se va urmări: 

- modul în care identifică rolul propriu în cadrul echipei în cazul unei lucrări agricole specifice 
- modul în care se desfăşoară activitatea proprie pe parcursul unei lucrări agricole specifice 
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UNITATEA 12 
COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 

Descriere 

Unitatea include componentele referitoare la comunicarea specifică activităţii. Unitatea se referă 
atât la comunicarea cu lucrătorii din fermă, cât şi la comunicarea ciu terţii: aprovizionări, clienţi, 
sectoare de servire şi organizatorii locurilor de muncă. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Transmite şi primeşte informaţii 1.1. Comunicarea este realizată numai cu persoane 
autorizate prin atribuţiile de serviciu cu respectarea 
raporturilor ierarhice, operative şi funcţionale. 
1.2. Metoda de comunicare folosită este 
corespunzătoare procedurilor interne şi permite 
transmiterea rapidă şi corectă a informaţiilor. 
1.3. Informaţiile transmise sunt reale, complete şi 
exprimate în limbajul specific locului de muncă. 
 

2. Participă la discuţii pe teme 
profesionale 

2.1. Problemele profesionale sunt discutate şi 
rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii 
grupului. 
2.2. Punctele de vedere proprii sunt argumentate 
clar şi sunt exprimate fără reţinere. 
2.3. În cadrul discuţiilor în grup este respectat 
dreptul la opinie al celorlalţi participanţi. 
2.4. Interlocutorii sunt trataţi cu înţelegere şi 
atenţie. 
2.5. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm. 
 

GAMA DE VARIABILE 

- persoane fizice autorizate: 
 colegi de muncă cu care se află în relaţii de colaborare 
 organizatorii locurilor de muncă în relaţii de subordonare 

- forma de comunicare: scrisă, verbală 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-procedurile interne de comunicare specifice locului de muncă 
-terminologia de specialitate 
 

La evaluare se va urmări: 

-modul în care se respectă raporturile ierarhice şi operative şi procedurile interne de comunicare 
-corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional 
-modul de adresare şi coerenţa în formularea ideilor 
-modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute 


