
Conducerea autovehiculelor/tractoarelor (ANUL II, SEMESTRUL III) 
 

Nr. credite transferabile 3 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină complementară (facultativă) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice legate de conducerea 

întreţinerea şi tractoarelor,. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

CAP. 1 Noţiuni despre drumuri (Definiția căilor de comunicație și a drumului; Clasificarea 

căilor de comunicație și a drumurilor; Elemente constructive ale drumului) 

CAP. 2 Noţiuni despre automobile și tractoare (Clasificarea automobilelor; Clasificarea 

tractoarelor; Componenţ tractoarelor; Combustibili utilizați de automobile și tractoare) 

CAP. 3 Conducerea și manevrabilitatea automobilului/ tractorului (Cunoașterea organelor de 

comandă și a aparatelor de bord; Pornirea și oprirea motorului; Plecarea de pe loc a automobilului/ 

tractorului; Deplasarea în linie dreaptă; Viteza de circula]ie; Conducerea preventivă) 

CAP. 4 Conducerea automobilului în condiții dificile de drum și de vizibilitate redusă 

(Conducerea pe timpul nopții; Conducerea pe timp de ploaie; Conducerea pe timp de ceață; 

Conducerea pe drumuri acoperite cu polei sau zăpadă; Conducerea pe terenuri nisipoase; Conducerea 

pe drumuri grele; Conducerea în condiții de vânt) 

CAP. 5 Formarea agregatelor agricole (destinaţie; clasificare, cerinţe, generalităţi, rezistenţa la 

tracţiune a mașinilor agricole în timpul lucrului) 

CAP.6 Cinematica agregatelor agricole (Raza de întoarcere; Metode de întoarcere; Metode de 

deplasare; Zona de întoarcere) 

CAP. 7 Particularităţile mecanizării lucrărilor pe pante (Metode de deplasare pe terenurile 

în pantă; Alegerea metodelor de deplasare pentru anumite lucrări agricole; Deplasarea 

agregatelor agricole în lungul pantei; Deplasarea agregatelor agricole pe direcţia curbelor de 

nivel) 

 

Lucrări practice 

Instructaj SSM  

Recapitularea noțiunilor legate de construcția tractoarelor. 

Studiu privind mijloacele de semnalizare rutieră 

Cunoaşterea şi folosirea organelor de comandă şi a aparatelor de control ale tractoarelor  

Studiu privind echipamentul de lucru al tractorului. 

Studiu privind sistemul de rulare al tractoarelor pe roți și pe șenile  

Studiu privind transmisia tractoarelor 

Studiu privind condiții tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească tractoarele în 

circulație pe drumurile publice  

Studiu privind conducerea pe drumurile publice ale tractoarelor 



Studiu privind operațiile de întreținere și reparații la tractoare; Defecțiunile care pot 

apare în funcționarea tractoarelor 

Recapitularea noţiunilor legate de şi conducerea și întreținerea tractoarelor 

Evaluarea cunoştinţelor 

 

Bibliografie  

1. Chirilă C., – Conducerea autovehiculelor/tractoarelor – Note de curs.; 

2. Huţanu M. - Curs de Conducere Auto şi Cunoaşterea Regulilor de Circulaţie. Universitatea 

Agronomică Iaşi, 1994. 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Evaluare orală 65% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
35% 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407560,  

E-mail: chirilac@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


