
PRACTICĂ DE SPECIALITATE (ANUL I, SEMESTRUL I) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef  lucrări dr. Cazacu Dan 

 

Obiective-competențe 

 

- Prezentarea unor variante constructive și funcționale ale echipamentelor utilizate în 

practicarea agriculturii de precizie; 

-Prezentarea unor metode de preluare, analiză şi interpretare a datelor disponibile la nivelul 

terminalelor de la tractoarele şi maşinile agricole cu tehnologii digitale integrate; 

-Utilizarea diferitelor metode şi tehnologiei specifice agriculturii smart;  

-Compararea tehnologiei clasice cu agricultura durabilă, agricultura de precizie precum și cu 

agricultura “smart”. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Teme şi lucrări practice 

Utilaje noi pentru prelucrarea solului. 

GPS și GIS în agricultura de precizie 

Roboți agricoli 

Instrumente, metode și dispozitive de analiză și monitorizare utilizate în agricultura de precizie 

Monitorizarea și controlul tractoarelor și al echipamentelor agricole 

Conceptul de VRT (Variable Rate of Technology) și echipamentele agricole 

Tehnologii integrate pentru diferite echipamente agricole. 

 

Bibliografie 
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 3. Precision farming and variable rate technology A  resource guide  -First Edition February, Alberta 
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 4.  Cazacu Dan, 2021 - General notions regarding the digitalization of agriculture, publisher  

PIM Iași 

 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei  

 

 Elaborarea unui studiu de cercetare în echipă prin care să se evidenţieze abilitatea de  

preluare şi  interpretare a datelor prelevate de pe agregatele agricole prezentate  în cadrul 

stadiilor de practică desfăşurate în fermele: Centrul de Practică „Zimbru S.A.”, Centrul de 

Vânzare-Producţie „John Deere”- Roman, Centrul de Vânzare-Producţie „Agritehnica”- Iaşi. 



 

Evaluare finală –Colocviu 

 

Nr. crt.  Nr. puncte % 

1 Prezenţa la practica de specialitate 1,5 15,0 

2 Evaluarea pe parcurs 1,0 10,0 

3 Nota tutorelui de practică 1,5 15,0 

4 Nota cadrului didactic supervizor 6,0 60,0 

 Nota finală 10,0 100,0 

 

 

Cadru didactic supervizor 

 

Şef  lucrări dr. Cazacu Dan 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407516, fax: 0040 232 219175  

E-mail: dcazacu@uaiasi.rode odalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


