
Baza energetică (ANUL II, SEMESTRUL III) 
 

Nr. credite transferabile 6 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

prof. dr. Gheorghe Radu ROŞCA 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind construcţia şi 

funcţionarea motoarelor cu ardere internă şi a tractoarelor utilizate în agricultură. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu elementele componente ale 

motoarelor cun ardere internă şi tractoarelor 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Descrierea generală şi clasificarea tractoarelor. Motorul termic cu aprindere prin comprimare în 

4 timpi. Elementele componente ale m.a.c. 

Diagrama ciclului de funcţionare al m.a.c.; caracteristica de turaţie a m.a.c. 

Mecanismul de distribuţie. 

Sisteme de alimentare la m.a.c. 

Sistemul de ungere şi sistemul de răcire. 

Motorul cu aprindere prin scânteie 

Sistemul de direcţie al tractoarelor. 

Sistemul de frânare al tractoarelor 

Transmisia tractoarelor. 

Actionarea pneumatică a frânelor remorcilor. 

Ridicătorul hidraulic al tractoarelor 

Instalaţia hidraulică a tractoarelor 

Priza de putere a tractoarelor 

 

Lucrări practice 

1.Materiale utilizate în construcţia tractoarelor şi maşinilor agricole. Combustibili, lubrifianţi, 

lichide speciale 

2.Organe de maşini 

3.Părţi fixe şi mobile ale motoarelor cu ardere internă. Mecanismul de distribuţie 

4.Sistemul de alimentare al MAS  şi MAC 

5.Sistemul de ungere şi sistemul de răcire 

6.Sistemul de aprindere al  MAS 

7.Transmisia tractoarelor 

8.Sistemele de frânare, rulare, direcţie 

9.Acţionarea pneumatică a frânelor. 

10.Echipamentele de lucru ale tractorului. 



11.Recuperări, verificări finale 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Prezenţa la curs şi participarea activă 
10% 

Seminar /lp Prezenţa şi participarea activă la lucrările 

de laborator  
30% 

Examen final - 60% 

 

 

Persoana de contact 

prof. dr. Radu ROŞCA 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407561  

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

 

 


