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Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucrări. dr. Cazacu Dan 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

 

 În cadrul  disciplinei sunt prezentate concepte de bază ale construcției și funcționării 

echipamentelor utilizate în practicarea agriculturii de precizie care devine pe zi ce trece tot mai 

supusă tehnologiilor integrate și digitalizării care aduc plus valoare, tractoarelor și utilajelor 

agricole, referitor la performanța tehnică a acestora și se face astfel conexiunea dintre agricultura 

durabilă și  agricultura de precizie precum și “smart” agricultura etc. 

  

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Scurt istoric al evoluției agriculturii- Conceptul general de dezvoltare durabilă 

Sisteme de agricultură 

GPS-ul și GIS-ul în agricultura de precizie 

Roboții din agricultură 

Instrumente,  metode și dispozitivede analizăși monitorizare utilizate în agricultura de precizie 

Monitorizarea și controlul tractoarelor și echipamentelor agricole 

Conceptul de VRT (rata variabilă a tehnologiei) și echipamentul agricol 

Tehnologii integrate pentru diferite echipamente agricole 

 

Lucrări practice 

Sisteme GPS și precizia acestora 
Aplicații practice directe de utilizare a sistemelor GPS în cadrul agriculturii de precizie 

Utilizarea tehnologiei cu rată variabilă de aplicare la diferite echipamente agricole 

Tipuri de date cu care lucrează un GIS 

Introducere în cunoașterea și utilizarea tehnologiei NIRS(Near Infrared Spectroscopy) 

Monitorizarea solurilor cu ajutorul IoT (internet of Things) 

Sistemul variotronic(TIM) de comunicare a tractorului cu echipamentul agricol 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii la 

laborator 
Teste, colocviu de laborator. 40% 

 

 

Persoana de contact 

șef lucrări dr. Cazacu Dan 

Facultatea de Agricultură - USV Iaşi 
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