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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

şef lucr. dr. Dan CAZACU 

 

Obiectivele disciplinei (curs,  aplicații și proiect) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice  

privind procesele de lucru ale mașinilor și instalațiilor folosite în horticultură, identificarea 

diverselor tipuri constructive, precum și evaluarea  parametrilor constructivi şi funcţionali ale 

acestora. 

La lucrările practice se au în vedere cunoaşterea și identificare proceselor de lucru, a 

organelor de maşini, a pieselor şi a ansamblelor din componenţa maşinilor folosite pentru 

executarea mecanizată a lucrărilor specifice tehnologiilor din horticultură.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Consideraţii generale privind obiectul disciplinei. 

2. Noţiuni privind exploatrea şi optimizarea formării agregatelor horticole. 

3. Construcţia şi funcționarea plugurilor de construcție specială folosite în horticultură. 

4. Construcţia şi funcționarea maşinilor pentru afânarea adâncă, nivelarea terenurilor şi 

modelarea solului.  

5. Construcţia şi funcționarea maşinilor de săpat solul şi a maşinilor de săpat gropi. 

6.Construcţia şi funcționarea frezelor agricole folosite pentru pregătirea patului germinativ. 

7. Construcţia şi funcționarea grapelor, cultivatoarelor, combinatoarelor şi tăvălugilor. 

8. Construcţia şi funcționarea maşinilor pentru administrarea îngrăşămintelor şi 

amendamentelor, specifice culturilor din horticultuă. 

9. Construcţia şi funcționarea maşinilor de semănat şi de plantat culturi horticole. 

10. Construcţia şi funcționarea aparatelor şi maşinilor pentru protecţia plantelor pentru culturi 

horticole. 

11. Construcţia şi funcționarea combinelor pentru recoltarea culturilor semincere din 

horticultură. 

12. Construcţia şi funcționarea maşinilor pentru recoltarea strugurilor şi fructelor. 

13.Construcţia şi funcționarea maşinilor pentru recoltarea cartofilor şi legumelor. 

 

Lucrări practice 

Construcţia şi reglajele plugurilor folosite în horticultură. 

Construcţia şi reglajele maşinilor pentru afânarea adâncă, nivelarea terenurilor şi modelarea 

solului.  

Construcţia şi reglajele maşinilor de săpat solul şi a maşinilor de săpat gropi. 

Construcţia şi reglajele frezelor agricole folosite pentru pregătirea patului germinativ. 



Construcţia şi reglajele grapelor, cultivatoarelor, combinatoarelor şi tăvălugilor folosite în 

horticultură. 

Construcţia şi reglajele maşinilor pentru administrarea îngrăşămintelor şi amendamentelor. 

Construcţia şi reglajele maşinilor de semănat şi de plantat culturi horticole. 

Construcţia şi reglajele aparatelor şi maşinilor pentru protecţia plantelor folosite în horticultură. 

Construcţia şi reglajele combinelor folosite la recoltarea culturilor de seminceri din horticultură. 

Construcţia şi reglajele maşinilor pentru recoltarea strugurilor şi fructelor. 

Construcţia şi reglajele maşinilor pentru recoltarea cartofilor şi legumelor. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Examen sumativ, scris și oral 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

În funcție de rezultatele obținute pe 

durata semestrului și  la colocviul final de 

verificare a cunoştinţelor. 

40% 

 

 

Persoana de contact 
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