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Descrierea ocupaţiei 

 
 

Tractoristul agricol execută mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de lucrări în câmp, 

pentru înfiinţarea şi întreţinerea culturilor şi alte lucrări pentru producţia de cereale, plante 

tehnice, plante furajere, legumicultură, pomicultură şi viticultură. 

 

Ocupaţia presupune competenţe referitoare la pregătirea agregatelor de lucru, executarea lucrărilor 

de prelucrare a solului, semănatul şi întreţinerea  culturilor. De asemenea, ocupaţia presupune 

competenţe în domeniul recoltării  furajelor şi transportului produselor agricole din câmp la locul 

de depozitare  sau consum. 

 

O activitate principală a acestei ocupaţii o constituie executarea lucrărilor de întreţineri zilnice şi 

periodice la tractoare şi maşini agricole în vederea  menţinerii acestora în stare permanentă de 

funcţionare la parametrii stabiliţi prin normele tehnice. 

 

Ocupaţia presupune  relaţii de colaborare cu membrii formaţiei de muncă şi cu alte persoane cu 

atribuţii în implementarea  tehnologiilor de cultură performante cu cheltuieli minime. 

 

Pe lângă operaţiile pe care le execută, tractoristul agricol trebuie să cunoască şi să aplice:  

- prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor 

de urgenţă 

- normele de protecţie a mediului 

- condiţiile de calitate a lucrărilor executate 

 

Procesul de lucru, în cazul tractoristului agricol, este corespunzător activităţilor pe care  le 

desfăşoară,  care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.  

 

Lista funcţiilor majore 

- executarea lucrărilor solului 

- însămânţarea culturilor agricole 

- întreţinerea culturilor 

- recoltarea plantelor furajere 

- întreţinerea agregatelor de lucru 

 

Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţii de lucru dificile: câmp deschis, precipitaţii, soare, 

vânt, zgomot, efort fizic. 

 

Tractoristul trebuie să ştie şi să exploateze o gamă foarte largă de tractoare şi maşini agricole şi 

mai ales să aibă deprinderi şi atitudini care să-i permită să lucreze cu echipamente performante, 

unele dintre acestea de foarte mare putere şi cu grad mare de computerizare. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 
Unităţile de competenţe cheie 

 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă  

Titlul unităţii 2: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice 

 

Cod de referinţă 

 

Unităţile de competenţe generale 

 

Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate 

 

Cod de referinţă 

 

Unităţile de competenţe specifice 

 

Titlul unităţii 1: Executarea lucrărilor de pregătire a solului  

Titlul unităţii 2: Însămânţarea culturilor agricole 

Titlul unităţii 3: Întreţinerea culturilor 

Titlul unităţii 4: Recoltarea plantelor furajere 

Titlul unităţii 5: Întreţinerea agregatelor de lucru  

 

Cod de referinţă 
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1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă  

şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

(unitate generală) 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde  cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării corecte a prevederilor legale referitoare la sănătatea, 

securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, reducerii factorilor de risc, acordării 

de prim ajutor şi intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă. 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 

practice necesare 

Criteriile de realizare 

din punctul de vedere al 

cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

atitudinilor necesare 

1. Implementează 

prevederile legale 

în domeniul 

sănătăţii şi 

securităţii muncii 

şi situaţiilor de 

urgenţă 

1.1. Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 

este realizată prin participarea la instruiri periodice, pe teme specifice 

locului de muncă 

1.2. Echipamentul de lucru şi şi protecţie, specific activităţilor de la 

locul de muncă este asigurat conform prevederilor legale 

1.3. Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate, în ceea ce 

priveşte starea lor tehnică şi modul de păstrare conform cu 

recomandările producătorului şi adecvat procedurilor de lucru 

specifice 

1.4. Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate în scopul eliminării 

imediate 

1.5. Situaţiile de pericol, care nu pot fi eliminate imediat sunt reportate 

persoanelor abilitate în luarea deciziilor 

Persoana supusă 

evaluării demonstrează 

că ştie şi înţelege: 

- NSSM de protecţie a 

mediului şi pentru 

situaţii de urgenţă 

- Legislaţie şi proceduri 

de lucru specifice 

locului de muncă 

- Specificul locului de 

muncă 

- Situaţiile de pericol se 

identifică şi analizează cu 

atenţie 

- Situaţiile de pericol, care 

nu pot fi eliminate 

imediat, se raportează cu 

promptitudine 

persoanelor abilitate 

- Raportarea factorilor de 

risc se face pe cale orală 

sau scrisă 

- Înlăturarea factorilor de 

risc se face cu 

responsabilitate 

- În caz de accident se 

contactează imediat  

personalul specializat  şi 

serviciile de urgenţă  

- Măsurile de prim ajutor 

sunt aplicate cu 

promptitudine şi 

responsabilitate, cu 

antrenarea întregii echipe 

 

2. Reduce factorii 

de risc 

2.1. Identificarea factorilor de risc este realizată în funcţie de 

particularităţile locului de muncă 

2.2. Raportarea factorilor de risc este făcută pe cale orală sau scrisă  

conform procedurilor interne  

2.3. Înlăturarea factorilor de risc este făcută conform reglementărilor în 

vigoare 

3. Respectă 

procedurile de 

urgenţă şi de 

evacuare 

3.1. Accidentul este semnalat, cu promptitudine, personalului specializat 

şi serviciilor de urgenţă  

3.2. Măsurile de evacuare în situaţii de urgenţă sunt aplicate corect, 

respectând procedurile specifice 

3.3. Măsurile de prim ajutor sunt aplicate în funcţie de tipul 

accidentului. 
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Gama de variabile:  

Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă, NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, regulament de ordine interioară (ROI), 

fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică, instruiri, etc. 

Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând  

părţi metalice/ascuţite, arsuri, etc. 

Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. 

Particularităţile locului de muncă: neacoperit, ploaie, vânt, la temperaturi oscilante corespunzătoare condiţiilor atmosferice, condiţii de luminozitate, 

etc. 

Activităţi specifice: 

- executarea lucrărilor solului 

- însămânţarea culturilor agricole 

- întreţinerea culturilor 

- recoltarea plantelor furajere 

- întreţinerea agregatelor de lucru 

Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, ploi torenţiale, inundaţii, etc. 

Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, punctele de descărcare a 

furajelor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de 

temperatură şi iluminare, etc. 

Mijloacele de semnalizare: 

- utilizate permanent: panouri (indicatoare, plăci), tabloul de bord al tractorului, culori de securitate; etichete (pictograme, simbol de culoare pe fond);  

- utilizate ocazional: semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al 

persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. 

Echipamentul individual de protecţie a muncii: mănuşi diverse, palmare, cizme, halate, pufoaice, şube, etc. 

Persoane abilitate: şef de echipă, responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă, medici, pompieri, etc. 

Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă etc. 

Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a 

persoanelor abilitate etc. 

Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere, lovire, tăiere, alunecare, pătrunderea corpurilor străine în ochi etc. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate) 

- Test oral/Test scris 

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

(unitate generală) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea aplicării corecte a normelor de protecţie a 

mediului, în scopul diminuării riscurilor de mediu, precum şi a consumului de resurse naturale. 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de competenţă 

Criteriile de realizare din punctul 

de vedere al deprinderilor 

practice necesare 

Criteriile de realizare din punctul 

de vedere al cunoştinţelor 

necesare 

Criteriile de realizare din punctul 

de vedere al atitudinilor necesare 

1. Implementează la locul de muncă 

normele de protecţie a mediului 

specifice 

1.1. Problemele de mediu, asociate 

activităţilor desfăşurate, sunt 

identificate corect, în vederea 

aplicării normelor de protecţie 

1.2. Normele de protecţie a mediului 

sunt însuşite, prin instructaje 

periodice pe tot parcursul 

executării lucrărilor 

1.3. Normele de protecţia mediului 

sunt aplicate corect, evitându-se 

impactul nociv asupra mediului 

înconjurător zonei de lucru 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi înţelege: 

- Norme specifice de protecţie a 

mediului 

- Legislaţie şi proceduri interne de 

urgenţă, specifice 

- Particularităţile locului de muncă 

- Problemele de mediu, asociate 

activităţilor desfăşurate se 

identifică cu atenţie 

- Normele de protecţie a mediului 

se însuşesc cu responsabilitate 

- Eventualele riscuri, ce pot afecta 

factorii de mediu de la locul de 

muncă şi vecinătăţi, se anunţă cu 

promptitudine, personalului 

abilitat şi serviciilor de urgenţă 

- Intervenţia pentru aplicarea de 

măsuri reparatorii se desfăşoară 

cu promptitudine 

- Identificarea situaţiilor în care se 

pot produce pierderi, necontrolate 

de resurse naturale se face cu 

responsabilitate 

2. Acţionează pentru diminuarea 

riscurilor de mediu 

2.1. Aplicarea procedurilor de 

recuperare a materialelor 

refolosibile este realizată 

adecvat specificului activităţilor 

derulate 

2.2. Reziduurile rezultate din 

activităţile de pe locul de muncă 

sunt manipulate şi depozitate, 

conform procedurilor interne, 

fără afectarea  mediului 

înconjurător 

2.3. Intervenţia pentru aplicarea de 

măsuri reparatorii a mediului 
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înconjurător este făcută în 

conformitate cu procedurile  de 

urgenţă şi legislaţia în vigoare 

2.4. Intervenţia pentru aplicarea de 

măsuri reparatorii este 

desfăşurată, evitând agravarea 

situaţiei deja create 

3. Acţionează pentru diminuarea 

consumului de resurse naturale 

3.1. Utilizarea resurselor naturale 

este realizată judicios 

3.2.Situaţiile în care se pot produce 

pierderi de resurse naturale sunt 

identificate corect 

3.3.Acţiunea pentru diminuarea 

pierderilor de resurse naturale 

este desfăşurată permanent, 

conform procedurilor specifice 

Gama de variabile:  

 

Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului, norme de protecţia mediului, tehnologii de cultură, regulament de ordine interioară (ROI), fişa 

postului, plan de prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, executarea lucrărilor pe curbe de nivel, tematică  instruiri, etc. 

 

Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale 

 

Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc. 

 

Factori de risc ce acţionează asupra mediului: 

- naturali 

- chimici: substanţe toxice, pesticide, medicamente, dezinfectante 

- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor; deplasări ale mijloacelor de transport sub efectul 

gravitaţiei 

- termici 

- electrici 

- biologici 

- radiaţii 

- gaze (inflamabile, explozive) 
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- alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie, în aer, lucrări care implică expunerea la aerosoli toxici 

 

Activităţi specifice: 

- executarea lucrărilor solului 

- însămânţarea culturilor agricole 

- întreţinerea culturilor 

- recoltarea plantelor furajere 

- întreţinerea agregatelor de lucru 

 

Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru 

 

Persoane abilitate: şef de echipă, responsabili de mediu, pompieri, etc. 

 

Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă, etc. 

 

Resurse naturale: apă, gaze, sol, resurse energetice, etc. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate) 

- Test oral/Test scris 

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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3. Aplicarea procedurilor de calitate 

(unitate generală) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării procedurilor de calitate prin identificarea cerinţelor de  

calitate specifice, asigurarea cerinţelor de calitate a lucrărilor executate şi a produselor obţinute, verificarea performanţelor 

lucrărilor şi produselor şi remedierea defectelor constatate. 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 

practice necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

atitudinilor necesare 

1. Identifică cerinţele 

de calitate specifice 

1.1. Cerinţele de calitate sunt identificate corect, prin studierea 

prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor, din documentaţia 

tehnică 

1.2. Cerinţele de calitate sunt identificate, pe baza indicaţiilor din 

fişele tehnologice pe culturi de pomi şi arbuşti fructiferi şi 

lucrări agricole,  

1.3. Cerinţele de calitate sunt identificate conform normelor privind 

abaterile şi toleranţele admisibile la operaţiile tehnologice de 

execuţie şi la produsele pomicole 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

- Criterii şi reglementări 

naţionale, standarde pe 

culturi şi produse 

- Metode standard de 

asigurare a calităţii  

- Proceduri de lucru, 

proceduri de control, 

tehnologie de lucru, etc. 

- Proceduri tehnologice de 

asigurare a calităţii 

- Tehnologii de exploatare   

- Tehnologii de control  

- Cerinţele de calitate se 

identifică cu atenţie şi 

responsabilitate 

- Procedurile tehnice de 

asigurare a calităţii se 

aplică cu 

responsabilitate 

- Verificarea calităţii 

lucrărilor executate se 

realizează cu 

responsabilitate 

- Verificarea calităţii 

lucrărilor se realizează 

cu exigenţă şi atenţie 

- Eventualele defecte 

constatate se remediază 

cu promptitudine şi 

responsabilitate 

2. Respectă 

procedurile de 

asigurare a calităţii 

2.1. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate în 

funcţie de tipul lucrării de executat 

2.2. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate 

permanent, pe întreaga  derulare a lucrărilor, în vederea 

asigurării cerinţelor de calitate specifice acestora 

2.3. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii lucrărilor agricole şi 

produselor obţinute sunt aplicate  respectând precizările din 

documentaţia tehnică specifică  

3. Verifică 

performanţele 

lucrărilor/calitatea 

produselor obţinute 

3.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate este realizată la toate 

lucrările agricole 

3.2. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor  realizate sunt verificate 

prin compararea calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate 

impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice 

3.3.Verificarea este realizată prin aplicarea metodelor adecvate 

tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice urmărite 

3.4.Verificarea calităţii fructelor este realizată, utilizând corect 
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dispozitivele şi verificatoarele  specifice necesare condiţiilor de 

calitate impuse de tehnologia de cultură 

4. Remediază 

defectele constatate 

4.1.Eventualele defecte constatate sunt remediate permanent 

condiţiilor de calitate impuse de tehnologia de cultură pe 

parcursul derulării lucrărilor 

4.2.Defectele identificate sunt eliminate prin depistarea şi 

înlăturarea cauzelor care le generează 

4.3.Lucrările executate îndeplinesc condiţiile de calitate impuse de 

tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice 

Gama de variabile:  

Cerinţe de calitate: caiete de sarcini, norme interne, criterii şi reglementări interne, criterii şi reglementări naţionale, standarde tehnice, alte specificaţii. 

Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate, aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii, verificarea calităţii lucrărilor 

executate, remedierea defectelor constatate. 

Activităţi desfăşurate: 

- executarea lucrărilor solului 

- însămânţarea culturilor agricole 

- întreţinerea culturilor 

- recoltarea plantelor furajere 

- întreţinerea agregatelor de lucru 

Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru, specificaţii tehnice, etc. 

Calitatea execuţiei se referă la:  

- dimensiuni,uniformitate, adâncime de lucru, distanţe între rânduri, distanţe între plante pe rând, formă, aspect, calitate material biologic, compoziţie 

chimică a furajelor, caracteristici tehnice, etc. 

Metode de verificare a calităţii execuţiei: cu instrumente de măsurare, vizual, dimensional, analiză chimică, etc. 

Defecte posibile: neuniformitate, greşuri, abateri dimensionale, aspectul lucrării, caracteristici fizico-chimice şi mecanice necorespunzătoare. 

Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al tehnologiei, aspectului şi calităţii lucrării.  

Dispozitive/verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate: brazdometre,  cântare, termometre, umidometre, aparate pentru 

măsurarea microclimatului. 

Cauze care generează defecte: reglarea necorespunzătoare a utilajelor de lucru, materiale necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, 

documentaţie incompletă, utilaje necorespunzătoare, diverse erori umane, etc. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate) 

- Test scris 

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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1. Executarea lucrărilor de pregătire a  solului 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare lucrătorilor de pregătire a agregatelor pentru executarea arăturii şi a 

prelucrării solului cu diferite tipuri de agregate în vederea însămânţării.   

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al 

deprinderilor practice necesare 

Criteriile de realizare din punctul de vedere 

al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

atitudinilor necesare 

1. Pregăteşte 

agregatele 

pentru lucru 

1.1. Agregatul de arat este pregătit în funcţie de 

adâncimea de lucru, tipul de sol, caracteristicile 

tehnico-funcţionale ale tractorului şi maşinilor 

agricole 

1.2. Agregatul de discuit este pregătit în funcţie de 

adâncimea  de lucru, lăţimea de lucru, tipurile de 

tractoare şi maşini agricole care  formează agregatul  

1.3. Agregatul de pregătit solul cu combinatorul este 

pregătit în funcţie de caracteristicile lucrării de 

executat şi tipurile de tractoare şi combinatoare 

folosite 

Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie 

şi înţelege: 

- Tipurile de agregate de arat în funcţie de 

puterea tractorului şi parametrii constructivi 

ai plugurilor 

- Tipuri de agregate de discuit corespunzător 

puterii tractoarelor şi parametrilor discurilor  

- Tipurile de agregate de lucrat cu combinatorul  

- Reglarea agregatelor corespunzător tipurilor 

de lucrări de executat 

- Capacitatea de lucru  a agregatelor de arat, 

discuit şi prelucrat solul cu combinatorul 

- Evitarea deplasărilor  în gol 

- Întreţinerea tehnică zilnică conform notiţei 

tehnice şi procedurilor interne 

- Cerinţele executării de calitate a arăturilor de 

vară, de toamnă sau în alte perioade ale anului 

- Normele de lucru şi normele de consum la 

lucrările de arat, la diferite adâncimi, pe 

terenuri cu diferite pante şi pe parcele de 

diferite lungimi 

- Reglarea plugurilor în timpul funcţionării  

- Metode de arat şi de întoarcere la capătul 

parcelei  

- Regimul de funcţionare a diferitelor tipuri de 

tractoare în agregat cu diferite tipuri de 

pluguri  şi alegerea vitezei optime de 

- Agregatul de arat se 

pregăteşte pentru lucru cu 

atenţie 

- Agregatul de discuit se 

pregăteşte cu simţ de 

răspundere 

- Agregatul de pregătit solul 

cu combinatorul se 

pregăteşte de lucru cu 

rigurozitate  

- Lucrarea de arat se execută 

corect din punct de vedere 

tehnic în conformitate cu 

cerinţele agrotehnice ale 

culturii 

- Utilajele de arat se 

identifică cu atenţie 

- Plugurile se reglează cu 

responsabilitate la 

adâncimea necesară 

- Gradul de mărunţire a 

solului se asigură cu 

rigurozitate 

- Arătura se realizează corect 

fără greşuri 

- Prelucrarea solului cu 

agregate specifice se 

2. Execută 

lucrarea de arat 

2.1. Utilajele de arat sunt identificate în funcţie de 

cerinţele tipului de plante 

2.2. Plugurile sunt reglate 

2.3. Lucrarea de arat este efectuată în conformitate cu 

cerinţele agrotehnice ale culturilor ce urmează a fi 

semănate  

2.4. Gradul de mărunţire a solului arat este asigurat în 

funcţie de cerinţele plantelor 

2.5. Perioada optimă de arat este respectată 

corespunzător cerinţelor solului şi tipului de arătură 

2.6. Arătura este executată, adâncimea corespunzătoare 

tehnologiei culturii 

2.7. Arătura este realizată fără greşuri şi cu încadrarea în 

normele de consum de carburant la ha  

3. Prelucrează 3.1.Prelucrarea solului este realizată cu agregate 
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solul cu diferite 

agregate în 

vederea 

însămânţărilor 

specifice, judicios stabilite în funcţie de cerinţele 

culturii şi starea solului ce trebuie prelucrat 

3.2.Mărunţirea şi nivelarea solului este realizată conform 

cerinţelor culturii 

3.3.Patul germinativ este pregătit  corespunzător 

cerinţelor de încorporare a erbicidelor  

3.4.Distrugerea buruienilor pe terenurile destinate 

pregătirii terenului pentru însămânţare est realizată în 

perioadele optime 

3.5.Pregătirea terenului pentru semănat este realizată cu 

grapa cu discuri corespunzător tehnologiei culturii ce 

urmează a fi însămânţată 

3.6.Cultivaţia totală a terenului este aplicată corect 

pentru menţinerea apei în sol  

3.7.Gradul de mărunţire a bolovanilor este asigurat în 

conformitate cu tehnologia de cultură prin tăvălugire 

3.8.Lucrarea solului cu tăvălugul este aplicată funcţie de 

cerinţele realizării unei răsăriri bune a culturii 

3.9.Prelucrarea terenului cu freză este realizată corect în 

conformitate cu cerinţele culturii ce urmează a fi 

semănate 

3.10. Distrugerea crustei şi a buruienilor în curs de 

răsărire este realizată corespunzător: cerinţelor de 

dezvoltare a culturilor în curs de răsărire 

3.11. Prelucrarea solului cu agregate combinate este 

aplicată printr-o singură trecere în funcţie de dotarea 

existentă  

3.12. Neconformităţile la prelucrarea solului cu maşini 

independente şi agregate de maşini sunt identificate 

şi remediate 

3.13. Prelucrarea solului printr-o singură trecere este 

realizată cu economie de carburanţi conform 

cerinţelor agriculturii durabile 

deplasare 

- Metode şi tehnici de executare a arăturilor cu 

consum redus de combustibil 

- Aprecierea gradului de uzură a organelor 

active şi înlocuirea la timp a acestora 

- Exploatarea agregatelor formate din diferite 

tipuri detractoare cu : grape cu discuri, grape 

cu colţi, grape stelate, cultivatoare, 

combinatoare, tăvălugi, sape rotative, freze, 

etc. 

- Reglarea şi întreţinerea utilajelor specifice  

- Reglarea lungimii marcatorului 

- Tipuri de organe active la cultivaţie totală, 

prăşit, freze, tăvălugi 

- Tehnicile de deplasare a agregatelor la prăşit, 

tăvălugit, discuit, spargerea crustei ş.a. 

- Metode de marcare şi semnalizare a 

parcursurilor agregatului pe diferite tipuri de 

sole şi parcele  

- Reglarea secţiilor pentru prăşit  

- Norme de lucru şi norme de consum la 

lucrările de prelucrare a solului 

- Metode şi tehnici specifice de prelucrare a 

solului pe terenurile în pantă  

- Metode şi tehnici specifice de prelucrarea 

solului  pe terenuri sărăturate, pe nisipuri, pe 

terenuri cu umiditate, etc. 

- Bunele practici agricole 

- Neconformităţile la pregătirea solului: 

greşuri, brazda nerăsturnată, adâncimea 

neuniformă, etc. 

- Agregatele de prelucrare a solului la o singură 

trecere. 

execută corect 

- Mărunţirea şi nivelarea 

solului s realizează cu 

atenţie 

- Patul germinativ se 

pregăteşte cu 

responsabilitate  

- Distrugerea buruienilor se 

realizează cu rigurozitate 

- Pregătirea terenului cu 

grapa cu discuri se 

realizează cu atenţie 

- Cultivaţia totală se aplică 

corect 

- Gradul de mărunţire a 

bolovanilor se asigură cu 

rigurozitate 

- Lucrarea cu tăvălugul se 

aplică cu atenţie 

- Prelucrarea solului cu freza 

se realizează cu 

responsabilitate 

- Distrugerea crustei se 

realizează corect 

- Prelucrarea solului cu 

agregate combinate se 

aplică cu atenţie 

- Neconformităţile în 

prelucrarea solului  se 

identifică cu 

responsabilitate. 

- Prelucrarea solului se 

realizează corect cu 

economie de carburant. 
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Gama de variabile:  

Agregat = grup de maşini care lucrează împreună pentru realizarea unei anumite operaţii tehnice. 

Formarea agregatului înseamnă alegerea tipului de tractor şi cuplarea la acesta a  maşinii agricole potrivite care foloseşte la maxim puterea tractorului la 

diferite lucrări.  

 

Tipul de tractoare exprimă puterea acestora, care variază de la 35 CP la 350 CP. 

 

Plugurile sunt cu 3-11 trupiţe. 

 

Grapele cu discuri cultivatoarele şi combinatoarele au lăţimi de lucru variabile. 

 

Greşuri = terenuri nearate/nelucrate. 

 

Executarea lucrărilor solului este influenţată şi de: categoria de sol (uşor, mijlociu, greu) de panta terenului şi de perioada optimă agrotehnică.. 

 

Starea solului: mediu uscat, fără bălţi, excesiv de uscat 

 

Pat germinativ: stratul de sol mărunţit şi afânat în care sămânţa încolţeşte şi se dezvoltă viitoarea plantă. 

 

Perioada optimă: momentul cel mai potrivit pentru executarea unei lucrări agricole care să asigure calitate superioară cu consum redus de carburanţi. 

 

Perioada optimă pentru distrugerea mecanizată a buruienilor: când acestea se găsesc în stadiu tânăr de dezvoltare, fără înrădăcinare puternică, pe un 

teren cu umiditate redusă. 

 

Crustă = strat de sol puternic uscat şi compact care nu permite răsărirea/dezvoltarea plantelor. 

 

Agregate combinate: tractoarele de putere mare pot tracta mai multe tipuri de utilaje care asigură lucrarea de pregătit în totalitate a solului la o singură 

trecere. Ex.: tractor + plug + grapă; tractor + grapă cu discuri, grapă reglabilă + tăvălug. 

 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Observarea directă în condiţii de muncă reale 

- Test oral  

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 



SO AGR 8, pag. 15 din 29 

 
2. Însămânţarea culturilor agricole 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare executării semănatului în rânduri dese, în rânduri îndepărtate bob cu 

bob, culturi prăşitoare, realizării semănatului pe bilon şi aplicării schemelor de semănat în benzi. 

NIVELUL UNITĂŢII 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al 

deprinderilor practice necesare 

Criteriile de realizare din punctul de 

vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

atitudinilor necesare 

1. Execută semănatul 

în rânduri dese 

1.1. Agregatul de semănat este identificat în 

funcţie de tipul plantei şi dotarea existentă 

1.2. Agregatul de semănat este reglat în funcţie de 

norma de sămânţă la ha, distanţa dintre 

rânduri, lungimea marcatorului, tipul 

brăzdarului. 

1.3. Parcela de semănat este identificată şi jalonată 

conform procedurilor  interne 

1.4. Metoda de lucru şi viteza de deplasare este 

stabilită în funcţie de configuraţia terenului  

1.5. Semănatul este realizat conform cerinţelor 

agrotehnice ale culturilor 

1.6. Supravegherea semănatului este asigurată 

pentru evitarea greşurilor  

1.7. Semănătorile sunt permanent supravegheate 

pentru realizarea corectă a parametrilor 

propuşi  

1.8. În timpul semănatului sunt executate reglajele 

necesare pentru neconformităţile care apar 

Persoana supusă evaluării demonstrează 

că ştie şi înţelege: 

- Tipurile de maşini de semănat în 

rânduri dese, construcţia şi 

funcţionarea acestora 

- Reglarea maşinilor de semănat pentru  

diferite culturi, densităţi şi distanţe 

între rânduri 

- Seminţele de diferite plante semănate 

în rânduri dese şi cantităţile desemnate 

la ha 

- Calitatea seminţelor pentru semănat 

conform buletinelor de calitate 

- Metode de deplasare a agregatelor şi 

de marcare a parcursului agregatelor  

- Semănatul fără greşuri în rânduri 

drepte 

- Întreţinerea zilnică şi periodică a 

maşinilor de semănat  

- Norme de semănat şi de consum 

combustibil  

- Proba semănătorii 

- Parametrii de calitate la lucrările de 

semănat 

- Construcţia şi funcţionarea diferitelor 

tipuri de semănători bob cu bob 

- Agregatul de semănat se 

identifică corect 

- Agregatul de semănat se 

reglează cu atenţie 

- Parcela de semănat se 

identifică şi jalonează cu 

responsabilitate 

- Metoda de lucru se 

stabileşte cu atenţie 

- Semănatul se realizează cu 

simţ de răspundere 

- Supravegherea semănatului 

se asigură permanent 

- În timpul semănatului se 

execută reglajele 

necesare,cu atenţie. 

- Agregatul de semănat se 

reglează cu responsabilitate 

- Proba semănătorii se face cu 

atenţie 

- Semănătoarea se 

alimentează cu seminţe 

corect 

- Parcela de semănat se 

identifică, marchează şi 

jalonează cu atenţie 

2. Seamănă în rânduri 

îndepărtate bob cu 

bob culturi prăşitoare 

2.1. Agregatul de semănat este identificat în 

funcţie de tipul plantei şi dotarea existentă 

2.2. Agregatul de semănat este reglat conform 

schemei de reglare privind cantitatea de 

seminţe la ha, distanţa între rânduri, distanţa 

între boabe pe rând, lungimea marcatorului, 

tipul aparatului de distribuire 
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2.3. Proba semănătorii este făcută corespunzător 

metodologiei specifice  

2.4. Semănătoarea este alimentată la capacitatea 

nominală cu sămânţa recomandată 

2.5. Parcela de semănat este identificată, jalonată 

şi pregătită corespunzător instrucţiunilor  de 

lucru şi a situaţiei din teren 

2.6. Semănatul este realizat în rânduri drepte , fără 

greşuri, conform cerinţelor de calitate ale 

lucrării 

2.7. Supravegherea semănatului este realizată pe 

baza indicaţiilor de la bordul semănătorii şi 

vizual în timpul deplasării 

2.8. Reglarea şi întreţinerea agregatului de 

semănat în timpul zilei de lucru este realizată 

conform prescripţiilor din notiţa tehnică 

2.9. Parametrii de lucru sunt permanent verificaţi 

privind: viteza de deplasare, consum specific, 

capacitate de lucru 

- Reglarea semănătorilor pentru 

semănatul diferitelor culturi, cu 

diferite densităţi de plante la ha, la 

anumite distanţe între rânduri şi la 

diferite adâncimi 

- Evitarea pierderilor de seminţe 

- Tipuri de seminţe şi caracteristicile 

acestora  

- Calcularea şi reglarea  lungimii 

marcatorului  

- Efectuarea probei semănatului 

- Norme de lucru şi norme de consum la 

diferite culturi 

- Pregătirea parcelei pentru semănat  

- Întreţinerea agregatului în timpul de 

lucru 

- Organizarea muncii echipei care 

participă la lucrarea de semănat 

- Remedierea defecţiunilor accidentale 

care apar în timpul executării 

semănatului 

- Particularităţile executării lucrării de 

semănat pe biloane  

- Culturile care pot fi semănate pe 

biloane, avantajele şi dezavantajele 

executării  semănatului corespunzător 

acestor metode 

- Tipurile de agregate folosite la 

semănatul pe biloane şi 

particularităţile funcţionării, reglării şi 

întreţinerii acestora 

- Tehnologia de mecanizare a lucrărilor 

pentru culturile semănate pe biloane  

- Particularităţile executării lucrării de 

semănat în benzi.  

- Semănatul se realizează 

corect, în rânduri drepte 

- Supravegherea semănatului 

se realizează cu 

responsabilitate 

- Reglarea şi întreţinerea 

agregatului se face cu 

rigurozitate 

- Parametrii de lucru se 

verifică cu atenţie 

- Parcela de semănat se 

identifică cu atenţie  

- Tipul de biloane se verifică 

cu responsabilitate 

- Agregatul de semănat se 

identifică cu atenţie 

- Agregatul de semănat se 

pregăteşte cu rigurozitate 

- Metoda de deplasare a 

agregatului se stabileşte cu 

simţ de răspundere  

- Semănatul se verifică cu 

atenţie 

- Agregatul de semănat în 

benzi se identifică cu 

responsabilitate 

- Agregatul se reglează corect 

- Terenul se jalonează cu 

atenţie 

- Metoda de deplasare a 

agregatelor se stabileşte cu 

simţ de răspundere 

- Semănatul se realizează 

corect 

- Agregatele se monitorizează 

3. Realizează 

semănatul pe biloane  

3.1.Parcela de semănat este identificată şi jalonată 

conform cerinţelor agrotehnice şi a situaţiei  

din terenul bilonat 

3.2.Tipul de biloane este identificat cu tehnologia 

aplicabilă tipului de plante 

3.3.Agregatul de semănat este identificat 

corespunzător tipului de plante şi de bilon  

3.4.Pregătirea agregatului de semănat este 

corespunzătoare cerinţelor culturii şi situaţiei 

terenului care urmează să fie semănat 

3.5.Metoda de deplasare a agregatului este stabilită 

adecvat configuraţiei terenului şi numărului de 

agregate 

3.6.Semănatul este executat corect conform 

cerinţelor agrotehnice ale fiecărei culturi şi cu 

respectarea  procedurilor interne de lucru 
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3.7.Semănatul este verificat permanent asupra 

încadrării pe bilon şi a adâncimii de semănat 

- Culturile care pot fi semănate pe 

benzi, avantajele şi dezavantajele 

executării  semănatului corespunzător 

acestor metode 

- Tipurile de agregate folosite la 

semănatul în benzi şi particularităţile 

funcţionării, reglării şi întreţinerii 

acestora 

- Tehnologia de mecanizare a lucrărilor 

pentru culturile semănate în benzi 

permanent cu 

responsabilitate 

4. Aplică scheme de 

semănat în benzi 

4.1. Agregatul de semănat în benzi este identificat 

conform recomandărilor tehnologice şi a 

dotării existente 

4.2.Agregatul este reglat conform tehnologiei 

privind distanţa dintre rânduri şi dintre benzi 

adecvat tipului de plantă 

4.3.Terenul este jalonat corect pentru alinierea 

corectă a rândurilor astfel încât lucrările de 

întreţinere şi recoltare să se desfăşoare normal 

4.4.Metoda de deplasare a agregatelor este stabilită 

conform schemei de semănat în benzi 

4.5.Semănatul este realizat conform 

recomandărilor tehnice 

4.6.Agregatul este permanent monitorizat asupra 

respectării distanţei dintre rândurile din cadrul 

benzilor, distanţei dintre benzi şi adâncimii de 

semănat. 

Gama de variabile:  

Parcela = o suprafaţă de teren delimitată pe care se execută lucrări agricole. 

Jalonare = marcarea pe teren a punctelor unui traseu, a unei alinieri  

Marcator =  unealtă agricolă folosită pentru a marca rândurile şi locul cuiburilor în care se va pune sămânţa sau răsadul. 

Brăzdar = un organ component al semănătorii care asigură distribuirea seminţei în sol la adâncimea şi distanţa stabilite. 

Bilonare = modelarea terenului cu unelte adecvate (rariţe) care asigură înălţarea solului pe traseul rândurilor de semănat. 

Tip de plante: culturi prăşitoare = porumb, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr. 

Pregătirea agregatului conform cerinţelor culturii: distanţa dintre rânduri = distanţa dintre biloane, adâncimea de semănat, lungimea marcatorului. 

Semănatul în benzi: se realizează prin gruparea unui număr de rânduri la anumite distanţe egale între ele care formează o bandă. Distanţa dintre benzi este 

mai mare decât distanţa dintre rândurile benzii. 

Schemele de semănat în benzi: diferă prin numărul de rânduri dintr-o bandă şi distanţa dintre ele. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Observarea directă în condiţii de muncă reale 

- Test oral  

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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3. Întreţinerea culturilor 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare executării lucrărilor de fertilizare, prăşit mecanic, combaterea 

bolilor, dăunătorilor şi buruienilor cât şi irigarea culturilor. 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al 

deprinderilor practice necesare 

Criteriile de realizare din punctul de 

vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 

de vedere al atitudinilor necesare 

1. Fertilizează 

culturile  

1.1. Tipul de îngrăşământ este identificat în 

conformitate cu tehnologia culturii 

1.2. Agregatul de fertilizat este stabilit adecvat 

tipului de îngrăşământ administrat şi a dotării 

existente. 

1.3. Maşina de împrăştiat îngrăşăminte este reglată 

corespunzător dozei stabilite prin tehnologie 

1.4. Parcela pentru fertilizat este identificată şi 

jalonată corespunzător normelor de lucru 

interne 

1.5. Metoda de deplasare a agregatului în parcelă 

este aplicată conform tehnologiei pentru 

evitarea neconformităţilor 

1.6. Administrarea îngrăşămintelor este executată 

uniformă conform tehnologiei culturii 

Persoana supusă evaluării demonstrează 

că ştie şi înţelege: 

- Construcţia şi funcţionarea maşinilor 

de împrăştiat îngrăşăminte 

- Tehnologia fertilizării 

- Reglarea agregatului pentru a distribui 

doza stabilită la ha 

- Metode de deplasare a agregatului pe 

parcelă pentru a evita greşurile şi 

suprapunerile 

- Principalele caracteristici ale 

îngrăşămintelor din punct de vedere al 

distribuirii acestora pe teren 

- Reglarea şi întreţinerea agregatelor de 

distribuit îngrăşăminte 

- Măsurile de tehnica securităţii şi 

protecţia muncii la manipularea şi 

distribuirea îngrăşămintelor 

- Construcţia şi funcţionarea tipurilor 

de cultivatoare pentru prăşit şi pentru 

prăşit concomitent cu administrarea 

îngrăşămintelor 

- Organe active la cultivatoare, reglare 

şi întreţinere 

- Montaje secţii de cultivaţie pentru 

diferite  distanţe între rânduri şi stadii 

de dezvoltare a plantelor 

- Tipul de îngrăşământ se 

identifică corect 

- Agregatul pentru fertilizat se 

stabileşte cu responsabilitate  

- Maşina de împrăştiat  

îngrăşămintele se reglează cu 

rigurozitate 

- Metodele de deplasare a 

agregatului în parcelă se aplică 

cu simţ de răspundere 

- Administrarea îngrăşămintelor se 

execută corect 

- Calitatea lucrării se verifică cu 

rigurozitate. 

- Parcela de prăşit se identifică cu 

exactitate 

- Starea culturii se verifică cu 

responsabilitate 

- Agregatul de prăşit se stabileşte 

corect în funcţie de tipul plantei  

- Agregatul de prăşit se reglează cu 

atenţie 

- Metoda de deplasare a 

agregatului se aplică cu 

rigurozitate 

- Cerinţele de calitate ale lucrării 

se verifică cu responsabilitate. 

2. Prăşeşte 

mecanic culturile 

2.1. Parcela de prăşit este identificată în 

conformitate cu amplasarea în teritoriu 

2.2. Starea culturii este verificată astfel încât să 

corespundă cerinţelor de dezvoltare a 

plantelor corelate cu nivelul de îmburuienare 

a parcelei 

2.3. Agregatul de prăşit este stabilit în funcţie de 

tipul plantei şi a cerinţelor tehnologice  

2.4. Agregatul de prăşit este reglat corespunzător 

tehnologiei culturii şi stadiului de creştere a 

plantelor 

2.5. Metoda de deplasare a agregatului şi de 
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întoarcere la capătul parcelei este aplicată 

corespunzător culturii şi tipului de agregat 

folosit 

2.6. Cerinţele de calitate a lucrării de prăşit sunt 

verificate permanent astfel încât să se 

realizeze parametrii propuşi 

- Parametrii agrotehnici optimi de lucru 

la prăşitul diferitelor culturi: prăşit I, 

prăşit II, prăşit III 

- Construcţia şi exploatarea agregatelor, 

maşinilor şi echipamentelor de 

protecţie a culturilor 

- Substanţele şi materialele de protecţie 

şi regulile şi procedurile de aplicare a 

acestora 

- Acţiunea substanţelor de combatere 

asupra bolilor, dăunătorilor şi 

buruienilor 

- Norme de producţie şi norme de 

consum la realizarea lucrărilor de 

combatere 

- Parametrii atmosferici, viteza 

vântului, temperatura aerului, optimi 

pentru creşterea eficacităţii lucrării 

- Gradul de toxicitate a substanţelor de 

combatere şi produsele de prevenire a 

accidentelor 

- Combaterea chimică a bolilor şi 

dăunătorilor cu insecticide, nematoide 

şi fungicide 

- Combaterea buruienilor cu erbicide 

- Construcţia şi funcţionarea utilajelor 

şi instalaţiilor pentru irigat 

- Norme de udat şi de consum 

- Necesarul de apă al plantelor în 

diferite stagii de creştere şi condiţii 

pedoclimatice 

- Tipuri de irigare: prin aspersiune, pe 

fâşii, pe brazde, prin submersie, prin 

picurare 

- Avantajele irigării culturilor 

- Parcela de lucru se identifică cu 

atenţie 

- Agregatul de lucru se stabileşte 

corect 

- Agregatul de lucru se pregăteşte 

cu responsabilitate 

- Tratamentele se aplică cu 

responsabilitate 

- Neconformităţile tratamentelor  

se remediază cu simţ de 

răspundere 

- Parcela de udat se  identifică 

corect 

- Agregatul de irigat se pregăteşte 

cu atenţie 

- Irigarea se realizează cu simţ de 

răspundere 

- Tehnicile de udare se  aplică 

corect 

- Deplasarea agregatului se 

efectuează cu atenţie 

- Calitatea irigării se verifică 

3. Execută lucrări 

de protecţie a 

culturilor 

împotriva bolilor, 

dăunătorilor şi 

buruienilor 

3.1.Parcela de lucru este identificată conform 

amplasării în teritoriu, corespunzător tipului de 

plantă 

3.2.Agregatul de lucru este stabilit corespunzător 

tipului de lucrare 

3.3.Agregatul este pregătit corespunzător 

cerinţelor culturii şi condiţiilor pedoclimatice 

din zona de lucru. 

3.4.Tratamentele împotriva bolilor, dăunătorilor şi 

buruienilor sunt aplicate cu respectarea 

dozelor, concentraţiilor şi timp favorabil 

pentru a se evita pierderile de substanţă şi 

greşurile de tratament 

3.5.Neconformităţile sunt remediate corespunzător 

prevederilor procedurilor interne 

4.Irigă culturile 4.1.Parcela de udat este identificată corespunzător 

amplasării, tipului de plantă şi metodei de 

irigat 

4.2.Agregatul de irigat este pregătit adecvat 

tehnologiei specifice de irigare a culturii 

4.3.Irigarea este realizată în conformitate cu 

tehnologia stabilită în funcţie de cultură şi 

norma de udare prevăzută 

4.4.Tehnicile de udare sunt aplicate conform 

tehnologiei recomandate 

4.5.Deplasarea agregatului de irigat de pe o poziţie 

pe alta este efectuată corespunzător 

tehnologiei şi procedurilor specifice suprafeţei 

de udat 
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4.6.Calitatea irigării este verificată permanent 

astfel încât să se realizeze parametrii propuşi  

- Metode şi tehnici de economisire a 

apei pentru irigaţii 

Gama de variabile:  

Tipul de îngrăşământ: 

- chimic – praf sau granulat pe bază de azot, fosfor, potasiu 

- organic – bălegar, compost, urină 

Neconformităţi în administrarea îngrăşămintelor: neuniformitate, suprafeţe nefertilizate, zone suprapuse. 

Parametrii propuşi pentru fertilizare: respectarea dozei, lăţimii de lucru, a uniformităţii, a normei de consum, a productivităţii. 

Agregat de prăşit mecanic: tractor + cultivator cu lăţime de lucru şi număr de secţii variabile. 

Stadiul de creştere a plantelor pentru asigurarea unui prăşit de calitate: 

- câteva frunze adevărate pentru praşila I 

- înălţimea taliei să nu fie afectată de tractor şi cultivator pentru praşilele II, III, IV. 

Cerinţele de calitate la prăşit mecanic: distrugerea/tăierea buruienilor de pe intervalul dintre rândurile de plante, afânarea solului, integritatea plantelor 

de cultură. 

Tipuri de tratamente pentru protecţia plantelor: stropit, prăfuit, pulverizat 

Norma de udare: cantitatea de apă în metri cubi distribuită plantelor la o udare. 

Tehnici de udare: prin aspersiune, prin brazde, prin picurare, prin inundare.  

- prin aspersiune: distribuirea apei prin stropire la suprafaţa solului cu ajutorul unor aspersoare care asigură distribuirea apei prin stropire pe o anumită 

suprafaţă. 

Parametrii calitativi propuşi prin irigare: uniformitate, realizarea normei de irigat în timp util, asigurarea stării de umiditate a solului necesară plantelor. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Observarea directă în condiţii de muncă reale 

- Test oral  

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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4. Recoltarea plantelor furajere 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare executării lucrărilor de cosit, pregătit furaje cosite şi transportul 

acestora 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al 

deprinderilor practice necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din 

punctul de vedere al 

atitudinilor necesare 

1. Execută lucrări 

de cosit 

1.1. Parcela de cosit este identificată, marcată şi jalonată 

corespunzător cu relieful şi tipul de cultură  

1.2. Parcela de cosit este organizată conform priorităţilor 

stabilite adecvat suprafeţei optime pe schimb 

1.3. Agregatul de cosit este identificat în raport de tipul de 

plantă şi destinaţia produsului recoltat 

1.4. Agregatul de cosit este pregătit pentru lucru conform 

normelor tehnice şi cerinţelor specifice locului de muncă 

1.5. Cositul culturii este realizat în perioada optimă 

agrotehnică  corespunzător tipului de plantă 

1.6. Calitatea cositului este verificată conform procedurilor 

aplicabile privind înălţimea de tăiere, evitarea greşurilor 

şi îndeplinirea normei zilnice pe schimb. 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi înţelege: 

- Construcţia şi funcţionarea 

agregatelor şi echipamentelor 

de cosit 

- Reglarea cositorii în funcţie de 

relief şi starea culturii 

- Executarea cosirii fără pierderi 

şi fără greşuri 

- Organizarea şi protecţia muncii 

la lucrările de cosit 

- Construcţia şi funcţionarea 

maşinilor de strâns, întors şi 

presat mecanizat culturi cosite 

şi paie 

- Reglajele la agregatele de lucru  

ale maşinilor în funcţie de 

starea furajelor ce trebuie 

strânse, întoarse sau presate 

- Tehnologia de mecanizare a 

lucrărilor de strâns, întors şi 

presat furaje cu diferite tipuri 

de agregate 

- Noutăţi în domeniul 

construcţiei şi exploatării 

greblelor, maşinilor de întors  

- Parcela de cosit se identifică 

cu atenţie 

- Parcela de cosit se 

organizează corect 

- Agregatul de cosit se 

identifică  cu 

responsabilitate 

- Agregatul de cosit se 

pregăteşte cu spirit de 

răspundere 

- Cositul culturii se realizează 

cu atenţie 

- Calitatea cositului se 

verifică cu rigurozitate 

- Parcela de lucru este 

identificată cu atenţie 

- Agregatul se stabileşte 

corect 

- Agregatul se pregăteşte cu 

responsabilitate 

- Lucrările de strâns 

mecanizat se realizează cu 

atenţie 

- Lucrările de întors brazde se 

realizează corect 

- Presa de balotat se 

2. Pregăteşte 

furajele cosite 

2.1. Parcela de lucru este identificată conform amplasării în 

teritoriu, corespunzător stării masei cosite şi destinaţiei 

acesteia 

2.2. Agregatul este stabilit în funcţie de starea masei cosite şi 

a modului de depozitare 

2.3. Agregatul este pregătit pentru lucru în funcţie de cultură 

şi de destinaţia producţiei  

2.4. Lucrările de strâns mecanizat furaje cosite sunt realizate 

corespunzător tehnologiei culturilor 

2.5. Lucrările de întors mecanizat brazde de furaj cosit sunt 

realizate corespunzător tehnologiei culturii prin folosirea 

greblei 

2.6. Presa de balotat este pregătită conform cerinţelor tehnice 
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privind mărimea, forma şi gradul de presare a balotului 

2.7. Lucrările cu presa de strâns furaje în baloţi sunt realizate  

conform tehnologiei de lucru  

2.8. Calitatea lucrării de balotat este verificată permanent 

pentru realizarea parametrilor propuşi 

şi preselor pentru baloţi 

cilindrici şi paralelipipedici   

- Construcţia exploatarea 

agregatelor de transport 

produse agricole 

- Regulile de circulaţie pe 

diferite categorii de drumuri 

- Cerinţele tehnice faţă de 

agregatele destinate diferitelor 

categorii de produse 

- Caracteristicile de transport ale 

produselor în vrac, saci, 

containere, paleţi, etc.   

pregăteşte cu rigurozitate  

- Lucrările cu presa de strâns 

furaje se realizează cu 

atenţie 

- Agregatul de transport se 

identifică corect 

- Agregatul de transport se 

pregăteşte cu 

responsabilitate  

- Transporturile se realizează 

cu simţ de răspundere 

- Itinerariul deplasării se 

respectă cu stricteţe. 

3. Transportă 

furajele 

3.1.Agregatul de transport este identificat corespunzător 

tipului de furaj şi a volumului de transportat 

3.2.Agregatul de transport este pregătit pentru lucru, 

corespunzător normelor tehnice şi de deplasare pe 

diferite  categorii de drumuri 

3.3.Transporturile sunt realizate cu respectarea condiţiilor de 

transport a diferitelor tipuri de prezentare 

3.4.Itinerariul şi parametrii de deplasare sunt respectaţi 

corespunzător ordinelor de lucru 

3.5.Transportul de produse este realizat în condiţii de 

economicitate şi siguranţă  

Gama de variabile:  

Lucrările de recoltare a plantelor furajere se execută cu: 

- agregate de cosit 

- agregate de strâns furajul cosit 

- agregate de întors materialul cosit pentru uscare 

- agregate de presat furaje în baloţi 

- agregate de recoltat porumb siloz şi alte plante furajere 

- agregate de transport furaje 

Priorităţi în recoltarea prin cosire a plantelor furajere: talia plantei, stadiul de dezvoltare, necesarul de consum în furajare. 

Tipuri de plante furajere: 
- pentru masă verde 

- pentru fân 

- pentru siloz 

Perioada optimă de cosit plante furajere:  

- la începutul înfloririi la lucernă, trifoi 

- la începutul înspicării la graminee (raigros, golomăţ, festucă, etc.) 

Starea masei cosite; gradul de umiditate; grosimea brazdei cosite. 

Agregate pentru pregătit furaje cosite: grebla pentru strâns în brazde masa cosită, pentru întors brazde; presa de balotat furaje pentru fân 

Balot = pachet mare de fân sau paie presate şi legate cu sfoară sau sârmă. 
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Forma balotului de fân poate fi paralelipipedică de diferite lungimi sau cilindrică. 

Agregatul de transport: tractor + 1-2 remorci, tractor + platformă, autotransportor + benă 

Tipuri de prezentare a furajelor transportate: vrac, saci, containere, baloţi, paleţi. 

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Observarea directă în condiţii de muncă reale 

- Test oral  

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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5. Întreţinerea agregatelor de lucru 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare identificării stării tehnice a agregatelor, executării 

întreţinerii tehnice zilnice şi aplicării operaţiunilor de întreţinere tehnică periodică a agregatelor. 

NIVELUL UNITĂŢII 

1 

Elemente de 

competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de 

vedere al deprinderilor practice 

necesare 

Criteriile de realizare din punctul de 

vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul de 

vedere al atitudinilor necesare 

1. Identifică starea 

tehnică a agregatului 

1.1. Starea tehnică a agregatului este 

corespunzătoare cerinţelor şi 

normelor tehnice şi de exploatare 

specifice 

1.2. Disfuncţionalităţile semnalate sunt 

corectate şi soluţionate cu 

respectarea cerinţelor tehnice şi de 

funcţionalitate normală a 

agregatului 

1.3. Utilajele cu grad avansat de uzură 

sunt identificate şi predate 

atelierului de reparaţii specializat  

Persoana supusă evaluării demonstrează că 

ştie şi înţelege: 

- Părţile componente şi starea tehnică ale 

tractorului: motor, transmisie, sistem de 

rulare, mecanism de direcţie, instalaţia 

hidraulică,instalaţia electrică, cabina şi 

postul de comandă  

- Părţile componente şi starea tehnică ale 

maşinilor de prelucrat solul: pluguri, 

grape cu discuri, cultivatoare, 

combinatoare, freze, s.a. 

- Echipamente folosite la formarea 

agregatelor  

- Părţile componente şi starea ale maşinilor 

de semănat, plantat şi recoltat, cosit, 

presat, transport, s.a. 

- Funcţionarea agregatelor tractor - maşină 

agricolă pe trenuri plane, în pantă, cu 

denivelări, cu exces de umiditate, etc. 

- Normativele şi indicaţiile de întreţinere 

zilnice la tractoare şi maşini agricole 

- Materialele de întreţinere   şi 

dispozitivele de realizare a operaţiilor 

- Efectele pozitive şi negative ale 

executării sau neexecutării întreţinerilor 

zilnice 

- Verificarea stării tehnice a 

agregatelor se face cu atenţie 

- Disponibilităţile în starea şi 

funcţionarea agregatelor sunt 

depistate prompt 

- Identificarea stării tehnice a 

agregatului se face cu 

profesionalism 

- Sesizarea ansamblurilor sau 

pieselor care nu funcţionează corect 

se face cu spirit de răspundere. 

 

- Întreţinerea zilnică a agregatului se 

realizează conform normelor 

tehnice şi stării fizice curente cu 

atenţie şi responsabilitate 

- Ansamblurile cheie ale agregatului 

sunt supravegheate şi întreţinute cu 

profesionalism şi rigurozitate 

- Defecţiunile accidentale 

determinate de neexecutarea 

întreţinerilor zilnice sunt evitate cu 

fermitate 

- Rigurozitatea în respectarea 

indicaţiilor şi normelor de 

întreţinere a agregatelor constituie 

2. Execută 

întreţinerea tehnică 

zilnică a agregatului 

2.1. Întreţinerea tehnică zilnică a 

agregatului este efectuată 

corespunzător prescripţiilor tehnice 

elaborate de fabricant sau de 

instituţii cu abilităţi în domeniu 

2.2. Agregatul  a fost supus operaţiilor 

de întreţinere zilnică şi este în stare 

corespunzătoare de funcţionare 

2.3. Principalii parametrii de 

funcţionare ai agregatului sunt în 

limitele normale admise specificate 

în documentaţia tehnică 

3. Aplică operaţiunile 

de întreţinere tehnică 

3.1.Întreţinerile tehnice periodice sunt 

efectuate în conformitate cu 
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periodică a 

agregatelor 

graficele de întreţinere stabilite 

3.2.Operaţiile principale de întreţinere 

periodică  (schimbarea uleiului, 

schimbarea filtrelor, reglarea 

sistemelor de distribuţie, combustie, 

eliminarea scurgerilor la îmbinări, 

verificarea sistemului de direcţie, a 

sistemului de frânare, s.a.) sunt 

executate în conformitate cu 

normele din notiţele tehnice ale 

utilajelor şi instrucţiunilor interne 

3.3.Parametrii de funcţionare ai 

agregatului (norme de producţie, 

norme de consum, norme de 

poluare) sunt restabiliţi în limitele 

normale admise 

- Semnalarea unor disfuncţionalităţi cu 

ocazia întreţinerilor zilnice şi anunţarea 

acestora pentru remediere 

- Norme de întreţineri periodice  pentru 

tractoare şi maşini agricole de diferite 

tipuri 

- Procedurile de lucru la executarea 

lucrărilor de întreţineri periodice 

- Materiile materialele şi piesele de schimb 

utilizate la întreţinerea tehnică periodică 

- Efectele pozitive şi negative ale efectuării 

/neefectuării întreţinerilor periodice 

- Evidenţa lucrărilor de întreţinere tehnice 

periodice şi costul acestora 

atitudinea fundamentală a 

tractoristului faţă de îndeplinirea 

parametrilor de productivitate şi 

economicitate pe care îi are de 

îndeplinit 

- Întreţinerile periodice la agregate de 

tractoare şi maşini agricole se fac 

cu profesionalism  

- Respectarea riguroasă a termenelor 

şi operaţiilor de întreţineri periodice 

se face cu responsabilitate 

- Lucrările de întreţinere periodică 

sunt efectuate corect 

- Calitatea lucrărilor de întreţinere 

periodică asigură siguranţa în 

exploatarea agregatelor 

Gama de variabile:  

 

Întreţinerea tehnică a agregatelor de lucru este o cerinţă a funcţionării acestuia la parametrii proiectaţi. Gama de variabile pentru executarea acestei unităţi 

de competenţă o constituie: 

- cunoaşterea şi executarea lucrărilor de întreţinere tehnică zilnică şi întreţinere tehnică periodică la toată gama de tractoare şi maşini agricole cu care 

lucrează tractoristul 

- calitatea materiilor şi materialelor folosite (ulei de motor, ulei de transmisie, valvoline, vaseline, truse de scule, filtre de ulei, filtre de motorină, filtre 

de aer ş.a.) 

- locaţiile şi condiţiile de lucru la executarea  întreţinerilor (în atelier, în câmp, în remize) 

- respectarea regulilor de protecţia muncii la executarea întreţinerilor  

- evidenţa corectă a întreţinerii 

Fiecare utilaj/echipament trebuie să aibă un grafic de întreţineri zilnice şi periodice care trebuie respectat cu stricteţe.  

Tehnici de evaluare recomandate:  

- Observarea directă în condiţii de muncă reale 

- Test oral  

- Rapoarte din partea altor persoane 

- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare) 
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Calificare asociată standardului ocupaţional: 

Tractorist agricol 
 

Calificarea 1 

Titlul calificării : TRACTORIST AGRICOL 

Codul  

NC 8331.1.1 

Nivelul calificării   2  

Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 

Titlul unităţii 1: Executarea lucrărilor solului   1 
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Titlul unităţii 2: Însămânţarea culturilor agricole  2 

Titlul unităţii 3: Întreţinerea culturilor  1 

Titlul unităţii 4: Recoltarea plantelor furajere  1 

Unităţi obligatorii (generale)   

Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale 

referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în 

domeniul situaţiilor de urgenţă 

 1 

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a 

mediului 

 1 

Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate  1 

Unităţi obligatorii (cheie)   

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă   1 

Titlul unităţii 2: Competenţe informatice  1 

Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa  1 

Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice  1 

Unităţi opţionale(specificaţi regulile aplicabile 

opţiunilor, dacă este cazul) 

  

Titlul unităţii 5: Întreţinerea agregatelor de lucru  1  
 

Descrierea calificării 

 

Scopul şi motivaţia calificării 

 

1) Contextul ocupaţiei 

Tractoristul agricol execută mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de activităţi în câmp, 

pentru înfiinţarea şi întreţinerea culturilor şi alte lucrări pentru producţia de cereale, plante tehnice, 

plante furajere, legumicultură, pomicultură şi viticultură. 

 

Ocupaţia presupune competenţe referitoare la pregătirea agregatelor de lucru, executarea lucrărilor 

de prelucrare a solului, semănatul şi întreţinerea  culturilor. De asemenea, ocupaţia presupune 

competenţe în domeniul recoltării  furajelor şi transportului produselor agricole din câmp la locul 

de depozitare  sau consum. 

 

O activitate principală a acestei ocupaţii o constituie executarea lucrărilor de întreţineri zilnice şi 

periodice la tractoare şi maşini agricole în vederea  menţinerii acestora în stare permanentă de 

funcţionare la parametrii stabiliţi prin normele tehnice. 

 

Ocupaţia presupune  relaţii de colaborare cu membrii formaţiei de muncă şi cu alte persoane cu 

atribuţii în implementarea  tehnologiilor de cultură performante cu cheltuieli minime. 
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Pe lângă operaţiile pe care le execută, tractoristul agricol trebuie să cunoască şi să aplice:  

- prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor 

de urgenţă 

- normele de protecţie a mediului 

- condiţiile de calitate a lucrărilor executate 

  

2) Procesul de lucru 

Procesul de lucru, în cazul tractoristului agricol, este corespunzător activităţilor pe care  le 

desfăşoară,  care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.  

 

3) Lista funcţiilor majore 

- executarea lucrărilor de pregătire a solului 

- însămânţarea culturilor agricole 

- întreţinerea culturilor 

- recoltarea plantelor furajere 

- întreţinerea agregatelor de lucru 

 

4) Alte informaţii relevante 

Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţii de lucru dificile: câmp deschis, precipitaţii, soare, 

vânt, zgomot, efort fizic. 

 

Tractoristul trebuie să ştie şi să exploateze o gamă foarte largă de tractoare şi maşini agricole şi 

mai ales să aibă deprinderi şi atitudini care să-i permită să lucreze cu echipamente performante, 

unele dintre acestea de foarte mare putere şi cu grad mare de computerizare. 

 

În situaţia în care unitatea în care este angajat este de dimensiuni mari, cu mai mulţi tractorişti şi 

dispune de mecanic de întreţinere şi echipa service, activitatea de ,,Întreţinere a agregatelor de 

lucru” poate fi executată de aceştia. 

Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres 

 

Activităţi specifice locului de muncă:  

- Tipurile de agregate de arat în funcţie de puterea tractorului şi parametrii constructivi ai 

plugurilor 

- Tipuri de agregate de discuit corespunzător puterii tractoarelor şi parametrilor discurilor  

- Tipurile de agregate de lucrat cu combinatorul  

- Reglarea agregatelor corespunzător tipurilor de lucrări de executat 

- Capacitatea de lucru  a agregatelor de arat, discuit şi prelucrat solul cu combinatorul 

- Evitarea deplasărilor  în gol 

- Întreţinerea tehnică zilnică conform notiţei tehnice şi procedurilor interne 

- Cerinţele executării de calitate a arăturilor de vară, de toamnă sau în alte perioade ale anului 

- Normele de lucru şi normele de consum la lucrările de arat, la diferite adâncimi, pe terenuri cu 

diferite pante şi pe parcele de diferite lungimi 

- Reglarea plugurilor în timpul funcţionării  

- Metode de arat şi de întoarcere la capătul parcelei  

- Exploatarea agregatelor formate din diferite tipuri detractoare cu : grape cu discuri, grape cu 

colţi, grape stelate, cultivatoare, combinatoare, tăvălugi, sape rotative, freze, etc. 

- Tehnicile de deplasare a agregatelor la prăşit, tăvălugit, discuit, spargerea crustei ş.a. 

- Norme de lucru şi norme de consum la lucrările de prelucrare a solului 

- Neconformităţile la pregătirea solului: greşuri, brazda nerăsturnată, adâncimea neuniformă, etc. 

- Agregatele de prelucrare a solului la o singură trecere 

- Tipurile de maşini de semănat în rânduri dese, construcţia şi funcţionarea acestora 

- Seminţele de diferite plante semănate în rânduri dese şi cantităţile desemnate la ha 

- Metode de deplasare a agregatelor şi de marcare a parcursului agregatelor  
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- Întreţinerea zilnică şi periodică a maşinilor de semănat  

- Proba semănătorii 

- Parametrii de calitate la lucrările de semănat 

- Reglarea semănătorilor pentru semănatul diferitelor culturi, cu diferite densităţi de plante la ha, 

la anumite distanţe între rânduri şi la diferite adâncimi 

- Calcularea şi reglarea  lungimii marcatorului  

- Efectuarea probei semănatului 

- Norme de lucru şi norme de consum la diferite culturi 

- Întreţinerea agregatului în timpul de lucru 

- Remedierea defecţiunilor accidentale care apar în timpul executării semănatului 

- Culturile care pot fi semănate pe biloane, avantajele şi dezavantajele executării  semănatului 

corespunzător acestor metode 

- Particularităţile executării lucrării de semănat în benzi.  

- Construcţia şi funcţionarea maşinilor de împrăştiat îngrăşăminte 

- Tehnologia fertilizării 

- Reglarea agregatului pentru a distribui doza stabilită la ha 

- Construcţia şi funcţionarea tipurilor de cultivatoare pentru prăşit şi pentru prăşit concomitent cu 

administrarea îngrăşămintelor 

- Organe active la cultivatoare, reglare şi întreţinere 

- Substanţele şi materialele de protecţie şi regulile şi procedurile de aplicare a acestora 

- Norme de producţie şi norme de consum la realizarea lucrărilor de combatere 

- Gradul de toxicitate a substanţelor de combatere şi produsele de prevenire a accidentelor 

- Combaterea chimică a bolilor şi dăunătorilor cu insecticide, nematoide şi fungicide 

- Combaterea buruienilor cu erbicide 

- Construcţia şi funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor pentru irigat 

- Norme de udat şi de consum 

- Tipuri de irigare: prin aspersiune, pe fâşii, pe brazde, prin submersie, prin picurare 

- Construcţia şi funcţionarea agregatelor şi echipamentelor de cosit 

- Reglarea cositorii în funcţie de relief şi starea culturii 

- Construcţia şi funcţionarea maşinilor de strâns, întors şi presat mecanizat culturi cosite şi paie 

- Noutăţi în domeniul construcţiei şi exploatării greblelor, maşinilor de întors  şi preselor pentru 

baloţi cilindrici şi paralelipipedici   

- Construcţia exploatarea agregatelor de transport produse agricole 

- Regulile de circulaţie pe diferite categorii de drumuri 

- Părţile componente şi starea tehnică ale tractorului: motor, transmisie, sistem de rulare, 

mecanism de direcţie, instalaţia hidraulică,instalaţia electrică, cabina şi postul de comandă  

- Normativele şi indicaţiile de întreţinere zilnice la tractoare şi maşini agricole 

- Materialele de întreţinere   şi dispozitivele de realizare a operaţiilor 

- Semnalarea unor disfuncţionalităţi cu ocazia întreţinerilor zilnice şi anunţarea acestora pentru 

remediere 

- Norme de întreţineri periodice  pentru tractoare şi maşini agricole de diferite tipuri 

- Procedurile de lucru la executarea lucrărilor de întreţineri periodice 

 

În prealabil, persoanele angrenate în sistemul de formare profesională continuă, adulţii, trebuie să 

demonstreze că au dobândit  cunoştinţe suficiente în domeniul biologiei, matematicii, economiei, 

s.a. 

 

Experienţa la locul de muncă este deosebit de importantă. De asemenea, pentru persoanele cu alte 

calificări anterioare, mai ales pentru adulţii care sunt în căutarea unui loc de muncă în mediul 

rural, accesul la pregătire pentru calificarea de tractorist agricol trebuie să fie susţinut pentru că 

aceştia îşi pot însuşi mai uşor cunoştinţele necesare şi pot dobândi competenţe în executarea 

mecanizată a lucrărilor agricole.  
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Necesitatea acestei calificări pe piaţa muncii este justificată de apariţia pe piaţă a unei game largi  

de utilaje cu grad ridicat de tehnicitate. 

Condiţii de acces: minium învăţământul obligatoriu  

Explicarea regulilor calificării 

 

În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un 

certificat de calificare recunoscut de sector la nivel naţional. 

Comparabilitatea internaţională  

 

Nu este cazul. 

Cerinţele legislative specifice  

 

Nu este cazul. 

Documente eliberate de Organisme de reglementare  

 

Lucrările de transport a furajelor pe drumurile publice se fac numai de tractorişti care au carnet de 

rutierist. 

 

 

 


