
Maşini şi instalaţii zootehnice (partea I – a: Baza energetică) (ANUL II, 
SEMESTRUL I) 
 
Nr. credite transferabile: 4 
 
Statutul disciplinei:  
Disciplină de domeniu 
 
Titular disciplină:  
Prof. dr. Roşca Radu 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):  
În cadrul disciplinei, prin derularea activităţilor de curs  şi lucrări practice se urmăreşte asimilarea 
cunoştinţelor teoretice şi practice privind construcţia, funcţionarea şi exploatarea tractoarelor 
destinate executării lucrarilor agricole specifice domeniului de agricultură . 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Motorul cu aprindere prin comprimare în patru timpi: funcţionare, părţi componente – 6 ore 
Transmisia tractorului – 4 ore 
Sistemele de direcţie şi frânare – 2 ore 
Echipamentele de lucru ale tractorului – 2 ore 

 
Lucrări practice 

Materiale utilizate în construcţia tractoarelor şi maşinilor agricole. Combustibili, lubrifianţi, 
lichide speciale – 2 ore 
Organe de maşini – 2 ore 
Părţile fixe şi mobile ale motoarelor cu ardere internă. Mecanismul de distribuţie – 4 ore 
Sistemul de alimentare al MAC – 4 ore 
Sistemul de ungere şi sistemul de răcire – 2 ore 
Transmisia tractoarelor – 4 ore 
Sistemele de frânare, rulare, direcţie – 2 ore 
Acţionarea pneumatică a frânelor – 2 ore 
Echipamentele de lucru ale tractorului – 4 ore 
Recuperări, verificări finale – 2 ore 

 
Bibliografie  
Cazacu Dan si colab., 2004 – Tractorul pe întelesul tuturor. Edit. Pim, Iasi. 
Gillespie T.D., 2000 – Fundamentals of vehicle dynamics. SAE Inc., PA, USA. 
Neagu Tr. şi colab., 1982 – Tractoare şi maşini horticole. Edit. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Neagu Tr., 1995 – Tractoare agricole. Litografiat. Universitatea Agronomică şi de Medicină 
Veterinară Iaşi. 
Makartchouk A., 2013 – Diesel engine engineering (ed. a II-a).King Printing Company, Inc., 
MA, USA. 
Roşca R., Cazacu D. 2015 – Construcţia tractoarelor. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi. 
 
 



Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Curs Prezenţa la curs şi participarea activă 10% 

Lucrări practice 
Prezenţa la lucrările de laborator şi 
obţinerea notei de trecere la verificare 
finală 

30% 

Examen Scris; furnizarea de răspunsuri corecte la 
subiectele de examen 60% 

 
Persoana de contact 
Prof. dr. Roşca Radu. 
Facultatea de Agricultură - USV Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0232-407561 
E-mail: rrosca@uaiasi.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mașini și instalații zootehnice (ANUL II, SEMESTRUL IV) 
 
Nr. credite transferabile: 3 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

- Însușirea de către studenți a cunoștințelor teoretice și practice legate de construcția, 
funcționarea și exploatarea mașinilor și instalațiilor, utilizate în zootehnie; 

- Formarea capabilității de recunoaștere a mașinilor și instalațiilor, utilizate în zootehnie și 
cunoașterea principalelor reglaje pentru acestea. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Mecanizarea lucrărilor pentru obținerea furajelor: pluguri, freze pentru pășuni; grape; 
semănători universale; semănători de precizie 
Mecanizarea recoltării furajelor: Mașini pentru recoltarea fânului – clasificare, cerințe; 
cositori; Mașini de strivit furaje; Greble mecanice; Mașini de adunat și încărcat fân; Prese de 
adunat și balotat fân; Combine pentru recoltat plante furajere; Utilaje pentru uscarea furajelor 
Mașini și instalații pentru prepararea hranei la animale: Mașini pentru curățarea furajelor 
concentrate; Batoze pentru porumb; Utilaje pentru măcinare; Utilaje pentru tocarea furajelor 
fibroase și grosiere; Utilaje pentru curățarea furajelor rădăcinoase; Utilaje pentru tocarea 
rădăcinoaselor; Utilaje pentru tocarea rădăcinoaselor; Utilaje pentru omogenizarea furajelor;  
Mașini pentru distribuirea hranei la animale: Utilaje pentru distribuirea furajelor la taurine; 
Utilaje pentru distribuirea furajelor la porcine; Utilaje pentru distribuirea furajelor la păsări; 
Utilaje pentru distribuirea furajelor la ovine 
Alimentarea cu apă a fermelor și distribuirea apei la animale: Necesarul de apă; Utilajele 
pentru ridicarea apei; Rezervoare pentru înmagazinarea apei; Hidroforul; Instalații pentru 
transportul apei și distribuirea ei la animale; 
Echipamente pentru curățarea și dezinfecția adăposturilor: Instalații pentru evacuarea 
dejecțiilor; Dezinfecția și dezinsecția adăposturilor 
Mașini pentru recoltarea produselor obținute de la animale: Instalații de muls vaci, oi, capre; 
Instalații pentru tunsul oilor; Instalația de balotat lână;  Instalații pentru colectarea ouălor;  
Mașini și instalații pentru condiționarea și prelucrarea primară a produselor obținute de la 
animale: Mașini și instalații pentru condiționarea și prelucrarea în fermă a laptelui; Utilaje pentru 
curățarea, sortarea și ambalarea ouălor 
Incubatoare pentru ouă: Avantaje; Clasificare; Componență;  
Utilizarea energiei electrice în fermele zootehnice: Încălzirea electrică a apei; Încălzirea 
electrică a aerului; Motoare electrice 
 
 
 
 
 



Lucrări practice 
Instructaj SSM  
Studiu constructiv și funcțional privind plugurile; 
Studiu constructiv și funcțional privind grapele; frezele, cultivatoarele şi tăvălugi:  
Studiu constructiv și funcțional privind mașinile pentru administrarea îngrășămintelor 
chimice solide 
Studiu constructiv și funcțional privind semănătorile (semănători universale; semănători de 
precizie pentru plante prășitoare) 
Studiu constructiv și funcțional privind utilajele pentru recoltarea furajelor (cositori; 
vindrovere; greble; prese de adunat și balotat fân); 
Studiu constructiv și funcțional privind utilajele pentru pregătirea și distribuirea hranei 
(mașini de curățat; mori cu ciocane, mașini pentru tocat fibroase; mașini pentru tocat rădăcinoase; 
mașini pentru distribuirea hranei) 
Studiu constructiv și funcțional privind alimentarea cu apă a fermelor zootehnice (pompe de 
apă. adăpători; hidroforul) 
Studiu constructiv și funcțional privind instalațiile pentru evacuarea gunoiului de grajd 
Studiu constructiv și funcțional privind instalațiile de muls; 
Studiu constructiv și funcțional privind instalațiile pentru tunsul oilor 
Studiu constructiv și funcțional privind utilajele pentru condiționarea și prelucrarea 
primară a produselor de origine animală (instalații frigorifice. utilaje pentru răcirea laptelui; 
separatoare de lapte) 
Studiu privind utilizarea curentului electric în fermele zootehnice 
Evaluarea cunoștințelor 
 
Bibliografie  
1. Chirilă C., – Mașini și instalații zootehnice – Note de curs.; 
2. Balan O., 2001 – Mecanizarea integrală a lucrărilor în fermele pentru vaci de lapte – 

Zootehnie şi Medicină Veterinară, Nr. 4. 
3. Bărbieru V.A., 2006 - Maşini şi instalaţii zootehnice -construcţie, funcţionare şi reglaje – 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
4. Bungescu S. T, Popa, C. I., 2007 - Maşini şi instalaţii zootehnice - Editura Eurobit, Timişoara 
5. Căproiu Magdalena şi col., 1982 - Maşini şi instalaţii zootehnice. Editura  Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 
 
Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 65% 
Aprecierea activității 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 
 

 


