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Învățământ profesional

 1 clasă 24 locuri

Mecanic agricol

Învățământ  liceal

 1 clasă 24 locuri

Tehnician reparații și 
întreținere



MECANICĂ

DE CE NU….

..SĂ PRACTICI  ÎN 
VIITOR O MESERIE 

BĂNOASĂ ?

… SĂ PRACTICI  

ÎN VIITOR O 

MESERIE 

CĂUTATĂ PE 

PIAȚA MUNCII ÎN 

ORICE ȚARĂ?

ATUNCI, VINO 

LA ȘCOALA 

NOASTRĂ !



CE POȚI ÎNVĂȚA DACĂ URMEZI 

CURSURILE ACESTEI CALIFICĂRI?

Conform Codului 
Ocupațiilor din România 

(COR), mecanicii de 
agricoli sunt încadrați în 

grupa 7.
După parcurgerea 

cursurilor de mecanic 

agricol, vei dezvolta 
următoarele competențe:

MECANIC AGRICOL



organizarea locului de muncă 
 supravegherea și întreținerea tehnică 

periodică a mașinilor

 reglarea diferiților parametrii  și rodajul 

utilajelor agricole
 lucrări de intreținere curentă  și stocare  

a combinelor și utilajelor în perioada 

inactivă
 reparații curente ale mașinilor agricole

 execută  lucrări de revizie periodice
 utilizarea  instrumentelor de măsură și 
control

asigură materialele necesare lucrului

 executarea lucrărilor de prelucrare a 

solului,semănat, combarea dăunătorilor, 
întreținerea culturilor

 mânuirea de scule, dispozitive și utilaje

 executarea de lucrări mecanizate 

pentru  eliberarea terenului
 cunoașterea și respectarea regulilor de 

protocol, igienă, protecție a muncii;

 întocmirea și gestionarea documentelor 

specifice



CE BENEFICII POȚI AVEA DACĂ ALEGI 

ACEASTĂ CALIFICARE?

Este meseria 

căreia i se 
portrivește zicala  

” meseria ,brățară 

de aur„ 

, deoarece :



Meseria de mecanic agricol, în contextul dezvoltării 
industriei și pieței mașini și utilaje agricole,  cât și a 

numărului din ce în ce mai mare de vânzări  ,este o 
meserie foarte căutată , atât în țară ,cât și în străinătate 

și care îți poate oferi mari șanse și satisfacții pe plan 

profesional

Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii 
permit angajaţilor ce le ocupă să îi servească pe 
ceilalţi şi să muncească în echipă într-un mediu 

necompetitiv, colegial. 

De asemenea, un mecanic agricol care își îndrăgește 
meseria, continuând să se perfecționeze pe întreg 

parcursul exercitării acesteia, fiind   la curent  cu noile 
modele și tehnologii  de autovehicule, știut faptul că 

această industrie progresează foarte repede.

Nici partea financiară nu este de neglijat, știut fiind 
faptul că sunt foarte bine plătiți și în afara salariului, 
mecanicii agricoli din majoritatea țărilor lumii, care 
prestează servicii de calitate, sunt răsplătiți de către 

clienții mulțumiți

După absolvirea cursului de mecanic auto vei 
obține diploma de mecanic agricol , recunoscută pe 

plan național și internațional, cu care vei putea 
profesa atât în țară, cât și în străinătate.



Lista ocupațiilor 

care pot fi 

practicate în 

urma absolvirii 

cursului de 

mecanic 
agricol:

CE OCUPAȚIE POȚI AVEA LA 

FINALUL STUDIILOR?



Mecanic 
agricol

Aprovizionează cu materiale, 
semifabricate și SDV-uri

 Întocmește documentele de 
evidență și de raportare a 

activității
Se perfecționează profesional

 Planifică activității proprii 
și organizarea locului de 
muncă
Efectuarea reviziilor tehnice 

periodice;
Repararea defecțiunilor 

curente și periodice;
Întreținerea mașinilor agricole



Mecanic 

de exploatare
în cultura mare

 Execută lucrări de prelucrare a 

solului

 Pregăteşte agregatul pentru 
semănat
 Exploatează agregatul de semănat 

(Execută lucrarea de semănat)

 Execută fertilizarea totală(fazială) a 

solului

 Execută fertilizarea parţială a solului

 Execută lucrări de prăşit,
grăpat şi tăvălugi
 Pregăteşte utilajele pentru 

executarea lucrărilor de 
întreţinere a culturilor
 Execută lucrări de combatere a 

bolilor şi dăunătorilor



Tractorist

 executa transportul pe drumuri publice, 
conducand tractoare cu remorci pe pneuri;

 verificarea si intretinere a tractorului ;

 revizii si reparatii preventive;

 executarea reglajelor la sistemele de 
aprindere, ungere, alimentare

 inlocuirea unor piese la motor, care nu 
comporta complicatii;

 cunoașterea regulilor generale de circulatie
cu autovehiculul.

 cunoașterea modului de demontare-
montare si revizie a motorului;

 cunoașterea duratei ciclului de functionare
intre doua RK si sistemele de revizii si reparatii
preventive in cadrul ciclului;

 cunoașterea caracteristicilor combustibilului
si lubrefiantilor folositi si folosirea lor in diferite
perioade.



Mecanic mașini 

agricole
 Aprovizionează cu 
materiale, semifabricate și
SDV-uri
 Întocmește documentele

de evidență și de raportare a 

activității
Se perfecționează

profesional
 Planifică activității proprii și 
organizarea locului de muncă
Efectuarea reviziilor tehnice 

periodice;
Repararea defecțiunilor 
curente și periodice;

Întreținerea mașinilor 

agricole



Ungător-gresor

executarea reglajelor

la sistemele de 

aprindere, ungere, 

alimentare;

inlocuirea unor piese la 

motor, care nu 

comporta complicatii;

cunoasterea

caracteristicilor

combustibilului si

lubrefiantilor folositi si

folosirea lor in diferite

perioade.



Vânzător
piese și 
consumabile

 cunoaște  piesele auto

cunoaște rolul pieselor 

auto
 cunoaște mărci de 

producător piese auto și 
consumabile
 stabilește necesarul de 

piese auto și 
consumabile

 face comenzi

 colaborează cu 

furnizorii

 face monetarul
 completează 

documente
 cunoaște tehnici de 

marketing.



Combiner 

agricol
organizarea locului de muncă 
 supravegherea și întreținerea tehnică 

periodică acombinelor
 reglarea diferiților parametrii  și 
rodajul combinelor
 lucrări de intreținere curentă  și 
stocare  a combinelor în perioada 

inactivă
 reparații curente ale mașinilor 

agricole

 execută  lucrări de revizie periodice
 utilizarea  instrumentelor de măsură și 
control
cunoașterea și respectarea regulilor 

de protocol, igienă, protecție a muncii;

 întocmirea și gestionarea 

documentelor specifice
cunoașterea caracteristicilor

combustibilului si lubrefiantilor folositi si

folosirea lor in diferite perioade.



Magaziner  

piese de schimb

cunoaște  piesele;

 cunoaște rolul pieselor;

 stabilește necesarul de 

piese și consumabile;

 face comenzi;

 colaborează cu 

furnizorii;

 face stocurile de piese 
auto și consumabile;

completează 

documente.



CUM POȚI EVOLUA ÎN CARIERĂ, PAS 

CU PAS?

Un argument important 

care pledează în favoarea 

alegerii profesiei de mecanic 

agricol, este acela că, în 
urma unor școlarizări de profil 

sau cursuri de perfecționare 

se poate ajunge, așa cum au 

fost nenumărate cazuri, la 
funcții de conducere.



Dacă urmezi liceul ,vei 
putea obține diploma 

de tehnician întreținere 

și reparații,ceea ce îți 
va spori șansele de a 

găsi un loc de muncă și 
de a avansa în carieră.

Dacă urmezi facultatea 

de inginerie mecanică, 
oportunitățile mai sus 

amintite, cât 

posibilitatea măririi 
câștigurilor cresc  

exponențial.



Propria afacere

Maistru



Șef atelier

într-un service

Șef magazin



CE POȚI ÎNVĂȚA DACĂ URMEZI 

CURSURILE ACESTEI CALIFICĂRI?

Conform Codului 
Ocupațiilor din România 

(COR), mecanicii de 
agricoli sunt încadrați în 

grupa 3.

După parcurgerea 
cursurilor de tehnician 
întreținere și reparații

vei dezvolta următoarele 
competențe:

TEHNICIAN ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARAȚII



 Evaluează starea tehnică 
a mașinilor, instalațiilor și 
utilajelor
 Monitorizează exploatarea 
maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor
 Planificiă și organizează

lucrări de întreţinere și 
reparaţii
 Adaptează documentația 
tehnică la condițiile concrete 
de desfășurare a proceselor 
tehnologice
 Aplică instrumente ale 
calităţii în industrie



Lista ocupațiilor 

care pot fi 

practicate în 

urma absolvirii 

cursului de 

tehnician 
întreținere și 

reparații:

CE OCUPAȚIE POȚI AVEA LA 

FINALUL STUDIILOR?



Tehnician 
întreținere și 
reparații

 concepţie, construcţie, montaj, utilizare, 
întreţinere şi reparaţii maşini, motoare si instalatii 
mecanice;
asigură functionarea masinilor, motoarelor şi 
instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora 
sau încercarea prototipurilor;
asamblează maşini, motoare si instalaţii 
mecanice, potrivit schemelor stabilite;
estimează cantităţile şi costurile materialelor şi 
forţei de muncă necesare fabricaţiei
asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al 
exploatării, intreţinerii şi reparaţiei maşinilor, 
motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă 
problemele tehnice care apar în procesul muncii;
aplică procedurile de calitate;
aplică prevederile legale referitoare la sǎnǎtatea 
şi securitatea în muncǎ ;
aplică normele de protecţie a mediului.



Dealer piese de 
schimb

Transporta marfa in baza documentelor 
insotitoare (factura fiscala, aviz de insotire a 
marfii, proces verbal de predare � primire);
Livreaza comenzile conform programului de 
distributie; 
 Preia comenzile din depozit pe baza de 
semnatura;
La preluarea comenzilor, verifica 
corespondenta dintre numarul de colete, tipul 
coletului (punga , cutie , cos) , numerele 
facturilor (avizelor de insotire ,etc.) existente cu 
cele trecute pe borderoul de livrari sau procesele 
verbale de predare-primire si aduce imediat la 
cunostinta sefului ierarhic despre orice neregula 
privind pregatirea acestora;
 Livreaza comenzile clientilor conform adresei 
de livrare inscrisa la datele privind cumparatorul
sau la adresele stabilite de catre agentii de
vanzari.



Șef magazin 

piese schimb
 intocmirea documentatiei

legale (facturi, bonuri fiscale)

 incasarea numerarului

 participare la inventar

 comanda, receptioneaza, 
aranjeaza marfa pe raft si

gestioneaza eficient marfa din 

magazin

 se implica in dezvoltarea

numarului de clienti

 raspunde de gestiunea

depozitului
 pastreaza si efectueaza
curatenia la punctul de lucru



CUM POȚI EVOLUA ÎN CARIERĂ, PAS 

CU PAS?

Un argument important 

care pledează în favoarea 

alegerii profesiei de tehnician 
întreținere și reparații este 

acela că, în urma unor 
școlarizări de profil sau cursuri 

de perfecționare se poate 

ajunge, așa cum au fost 

nenumărate cazuri, la funcții 
de conducere.



Propria afacere

Maistru



Șef magazin

Inginer mecanic



LICEUL TEHNOLOGIC, SAT PUIEȘTI

TEHNICIAN ECOLOG ȘI 
PROTECȚIA  CALITĂȚII 
MEDIULUI



 Oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg;

 Participanții unei astfel de ocupații efectuează lucrări chimice, 

fizice și microbiologice de laborator, necesare analizelor 

cantitative și calitative a factorilor de mediu( APĂ, AER ȘI 

SOL);

Controlul calității factorilor de mediu;

 Respectarea strategiilor de mediu;

 Tehnicienii ecologi și protecția calității mediului prelevează 

probe și pregătesc instalațiile/aparatura necesară în vederea 

realizării analizelor de laborator;

 Sunt capabili să interpreteze rezultatele și să le compare cu cele 

din STAS.



Ocupații ce pot fi practicate

 - Tehnicien ecologi și protecția calității 
mediului

 - Laborant apă potabilă

 - Operator la tratarea apelor tehnologice

 - Operator gestionare deșeuri.



ÎȚI MULȚUMIM CĂ NE-AI ALES!


