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I. Preliminarii 

 
Curriculumul disciplinar cod S.07.O.024  „ Utilaj electrotehnic și automatizarea 

agregatelor și instalațiilor agricole”, specialitatea 71330 „Electrificarea agriculturii”,     plan 

de învăţământ ediţia 2016, se încadrează în aria componentelor obligatorii şi se studiază în 

semestrul 7. Conținutul cursului, prevăzut de 120 ore total, este repartizat în 60 ore contact direct 

(40 ore teorie, 10 ore lucrări practice, 10 ore lucrări de   laborator) și 60 ore studiul individual. 

Studierea cursului se bazează pe cunoștințele și deprinderile, căpătate în urma studierii 

disciplinelor: „Mașini electrice” , „Alimentarea cu energie electrică”, „Bazele zootehniei”, 

„Bazele agronomiei” ș.a. 

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale în instalarea, reglarea, exploatarea agregatelor și instalațiilor electrotehnice în 

gospodăria sătească de către viitorii specialiști. 

        Conținutul curriculumului este structurat pe 3 unități de învățare: 

         1.  Bazele acţionărilor electrice 

          2. Acţionări electrice automatizate ale maşinilor, agregatelor şi liniilor tehnologice în flux 

   3. Instalaţii electrotermice şi electrotehnologice. 

             Scopul studierii disciplinei ” Utilaj electrotehnic și automatizarea agregatelor și 

instalațiilor agricole” este crearea unei personalități cu gîndire inginerească, care posedă 

cunoștințe despre construcția, parametrii tehnici, metodele de montare, ajustare a  

instalațiilor și agregatelor agricole, care va asigura dezvoltarea complexului agroindustrial al 

Republicii Moldova.   

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru 

              dezvoltarea profesională  

  
         Disciplina  ,, Utilaj electrotehnic și automatizarea agregatelor și instalațiilor agricole” 

reprezintă una din disciplinele de specialitate ale ciclului de discipline tehnice. 

         Obiectivul acestei discipline îl constituie studierea metodelor de montare, asamblare, 

conectare la rețelele de alimentare a instalațiilor electrotehnice și electrotehnologice utilizate la 

întreprinderile agricole  în strânsă legătură cu aplicațiile tehnice și utilizarea în practică. 

          Pornind de la esența teoriei și de la modelul de predare a disciplinei, prezenta  
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programă dezvoltă interesul față de profesia aleasă, orientînd elevii spre activități independente 

de microcercetare. 

          Disciplina data oferă posibilitatea exersării de competențe, cum ar fi: formularea de 

ipoteze, desfășoară independența activității individuale, formarea de concluzii și argumentarea 

lor, luarea deciziilor, monitorizarea activității profesionale etc. 

          Realizarea unor unități și instalații cu un grad sporit de complexitate și automatizare 

presupune cunoștințe temeinice de specialitate în domeniul respective, bazate pe o largă și 

aprofundată pregătire teoretică. 

              În acest context putem sublinia și importanța disciplinei ,, Utilaj electrotehnic și 

automatizarea agregatelor și instalațiilor agricole” , menită să contribuie la pregătirea 

fundamental a elevilor în domeniul asigurării utilizării utilajelor și agregatelor  electrice cu un 

grad mare de automatizare la întreprinderile agricole.   

 

                      III. Competențele profesionale specifice disciplinei   
 

      1.  Calcularea puterii sistemului de acţionare electrică    

      2. Montarea aparatajului de dirijare automată pentru utilaje și instalații agricole  

      3. Montarea și ajustarea aparatajului de dirijare automată pentru utilaje și instalații  

de prelucrare termică a producției agricole 

      4. Montarea și ajustarea de dirijare a strungurilor de prelucrare a lemnului, metalului 

și a standurilor de rodaj     

      5. Folosirea în practică a aparatelor de măsurare și control și transformatoarelor de măsură.                                                                                                                                                                          

      6. Montarea aparatajului de dirijare automată pentru utilaje și instalații electrotermice și 

electrotehnologice.  

               IV. Administrarea disciplinei   

                                                                                    Tabela 1 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

7 120 40 20 60 Examen  4 
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V. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare.     

                                                                                         Tabela 2 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 

Bazele acţionărilor electrice 20 6 4       10 

Acţionări electrice automatizate ale 

maşinilor, agregatelor şi liniilor 

tehnologice în flux 

56 16 10 30 

Instalaţii electrotermice şi 

electrotehnologice 

44 18 6 20 

                              Total 120 40 20 60 

                             

 

                         VI. Unitățile de învățare 

  

Tabela 3 

 

Unităţi de 

competenţă 

 

Unităţi de conţinut 

Abilități 

1. Bazele acţionărilor electrice 

UC1. Calcularea 

puterii sistemului de 

acţionare electrică 

UC2. Montarea 

aparatajului de dirijare 

automată pentru 

Tema 1.1. Caracteristicile mecanice ale 

acţionărilor electrice 

Tema 1.2. Calcularea puterii sistemului de 

acţionare electrică 

Tema1.3. Aparate de comandă şi de protecţie 

a motoarelor electrice 

 A1. Calcularea 

puterii sistemului de 

acţionare electrică 

 A2. Montarea 

aparatajului de 

dirijare automată 
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utilaje și instalații 

agricole    

Tema 1.4, Dirijarea automată a acţionărilor 

electrice 

pentru utilaje și 

instalații agricole                          

2. Acţionări electrice automatizate ale maşinilor, agregatelor şi liniilor tehnologice în 

flux 

UC3. . Montarea și 

ajustarea aparatajului 

de dirijare automată 

pentru utilaje și 

instalații  

de prelucrare termică 

a producției agricole 

UC4. Montarea și 

ajustarea de dirijare a 

strungurilor de 

prelucrare a lemnului, 

metalului 

și a standurilor de 

rodaj     

UC5. . Folosirea în 

practică a aparatelor 

de măsurare și control 

și transformatoarelor 

de măsură.                                                                                                                                                                          

  Tema2.1. Particularităţile funcţionării 

acţionării electrice în condiţiile gospodăriei 

agricole 

  Tema 2.2. Acţionarea electrică şi 

automatizarea instalaţiilor de pompare a apei 

Tema 2.3. Acţionarea electrică şi 

automatizarea instalaţiilor pentru ventilare 

Tema 2.4. Acţionarea electrică şi 

automatizarea maşinilor pentru prepararea  

 şi distribuirea nutreţurilor 

Tema 2.5. Acţionarea electrică şi 

automatizarea instalaţiilor de muls şi pentru 

prelucrarea primară a laptelui 

Tema 2.6. Acţionarea electrică şi 

automatizarea agregatelor de curăţat şi uscat 

cereale 

Tema 2.7 Acţionarea electrică a strungurilor 

pentru prelucrarea metalului şi lemnului şi a 

standurilor de rodaj                                                                        

A3. Montarea și 

ajustarea 

aparatajului de 

dirijare automată 

pentru utilaje și 

instalații  

de prelucrare a 

producției agricole 

  A4. Montarea și 

ajustarea de 

dirijare a 

strungurilor de 

prelucrare a 

lemnului, 

metalului 

și a standurilor de 

rodaj     

 

 

3. Instalaţii electrotermice şi electrotehnologice 

UC6. Montarea 

aparatajului de dirijare 

automată pentru 

utilaje și instalații 

electrotermice și 

electrotehnologice.    

 

 

Tema 3.1. Metodele şi instalaţiile de 

transformare a energiei electrice în căldură 

Tema 3.2. Încălzitoare electrice de apă şi 

cazane electrice 

Tema 3.3. Instalaţii electrotermice pentru 

formarea şi reglarea microclimei 

Tema 3.4. Instalaţii electrotermice pentru 

uscarea şi prelucrarea termică a produselor 

agricole 

A5. Montarea și  

 ajustarea   

aparatajului de 

dirijare automată 

pentru utilaje și 

instalații 

electrotermice și 
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Tema 3.5. Instalaţii frigorifice  şi pompe de 

căldură 

Tema 3.6. Utilaj electrotermic şi instalaţii 

electrotehnologice                          

electrotehnologice.    

 

 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor    

                                                                                                   Tabela 4 

 

Materii pentru studiul individual 

Produse 

de elabo 

rat 

Modalităţi 

de 

evaluare 

Termeni 

de reali 

zare 

Bazele acţionărilor electrice 

Acţionarea electrică şi componentele ei principale. 

Clasificarea acţionărilor electrice. 

Noţiuni generale despre caracteristicile mecanice ale 

mecanismelor şi maşinilor de lucru.  

Noţiuni generale despre caracteristicile mecanice şi 

electromecanice ale motoarelor electrice. 

Caracteristicile mecanice şi electromecanice ale 

motoarelor de curent continuu. 

Caracteristicile mecanice şi electromecanice ale 

motoarelor asincrone trifazate. 

Noţiuni generale despre utilizarea motoarelor 

sincrone şi monofazate 

Sensul economic de alegere corectă a motorului electric după 

putere. Pierderile de putere, temperatura admisibilă de 

încălzire a motorului electric. Indexul de temperatură și 

clasele de izolație. Ecuația bilanțului termic, ecuațiile de 

încălzire şi răcire a motorului electric. Clasificarea 

regimurilor de lucru ale motoarelor electrice, diagramele de 

 Referat 

 

Comunicar

e orală a 

referatu 

lui; 

Prezentarea 

docu 

mentelor 

elabo 

rate. 

10 
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sarcină. Determinarea puterii motoarelor electrice pentru 

diverse regimuri de lucru. Alegerea motoarelor electrice 

după frecvența nominală de rotație, tip și executare. 

Sistemele de dirijare automată a acționărilor electrice 

utilizate în gospodăria agricolă. Clasificarea schemelor 

electrice de dirijare şi simbolizarea convențională a 

elementelor schemei electrice. Principiile dirijării 

automatizate a acționărilor electrice. Schemele de pornire a 

motoarelor electrice. 

Acţionări electrice automatizate ale maşinilor, agregatelor şi liniilor tehnologice în flux 

 Influenţa mediului înconjurător şi a particularităţilor 

tehnologice asupra motoarelor și aparatelor electrice. 

Controlul asigurării pornirii motoarelor asincrone cu rotorul 

scurtcircuitat şi stabilităţii de funcționare a motoarelor 

conectate. Noțiuni generale despre linii tehnologice în flux. 

Particularităţile de formare a schemelor electrice de dirijare 

ale liniilor tehnologice în flux. 

           Clasificarea instalaţiilor de pompare a apei, 

particularităţile construcţiei şi regimurile de funcționare a 

lor. Determinarea puterii și alegerea motorului electric 

pentru acţionarea pompei. 

         Clasificarea şi regimurile de funcţionare a instalațiilor 

de ventilare. Alegerea instalației de ventilare, determinarea 

puterii şi alegerea motorului electric de acționare a 

ventilatorului. 

        Acţionarea electrică a maşinilor pentru prepararea 

nutreţurilor, determinarea puterii şi alegerea motorului 

electric de acționare. 

        Clasificarea distribuitoarelor de nutreţuri. Acţionarea 

electrică şi automatizarea distribuitoarelor de nutreţuri 

utilizate la fermele de vite și păsări. Clasificarea 

transportoarelor. Determinarea puterii şi alegerea motorului 

Referat  

30 
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electric pentru acţionarea transportoarelor.  

        Acţionarea electrică a instalaţiilor de muls, 

determinarea puterii şi alegerea motorului electric de 

acționare. Acționarea electrică a separatorului de lapte, 

determinarea puterii şi alegerea motorului electric de 

acţionare. 

        Acţionarea electrică a maşinilor şi agregatelor pentru 

curățirea și uscarea cerealelor. Determinarea puterii și 

alegerea motoarelor electrice de acţionare. Schemele de 

dirijare. 

         Acţionarea electrică a strungurilor pentru prelucrarea 

metalului. Determinarea puterii şi alegerea  motorului 

electric pentru diverse tipuri de strunguri. Schemele de 

dirijare. Acționarea electrică a ferăstraielor şi a strungurilor 

pentru prelucrarea lemnului. 

Instalaţii electrotermice şi electrotehnologice 

Argumentarea tehnico – economică a utilizării 

energiei electrice în procesele termice și tehnologice ale 

producției agricole. Metodele de încălzire electrică.      

Clasificarea instalațiilor de încălzire electrică. Metodele de 

încălzire prin rezistență. Încălzitoare electrice rezistive. 

Materiale pentru încălzitoare electrice rezistive. Conductori 

pentru încălzirea electrică. Încălzitoare infraroșii. Încălzire 

cu arc electric. Surse de curent pentru sudare. Încălzirea prin 

inducție. Inductoare. Utilizare încălzirii inductive în 

gospodăria agricolă. Încălzirea dielectrică. Utilizarea 

încălzirii dielectrice în gospodăria agricolă. 

        Clasificarea încălzitoarelor și cazanelor electrice de apă. 

Încălzitoare electrice de apă cu elemente tubulare și cu 

electrozi. Schemele de dirijare automată a încălzitoarelor 

electrice de apă. Cazane electrice pentru încălzirea apei, 

cazane electrice generatoare de abur -  construcția, principiul 

de funcționare, parametrii tehnici. Tehnica securității la 

Referat  

20 
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exploatarea încălzitoarelor și cazanelor electrice de apă. 

        Însemnătatea și efectul economic de menținere a 

microclime optimale în încăperile agricole. Sistemele și 

tipurile de încălzire electrică a încăperilor agricole.   

Încălzirea electrică locală a animalelor și păsărilor. Instalații 

electrotermice – electrocalorifere, dușumele cu încălzire 

electrică, incubatoare electrice. Încălzirea electrică în 

răsadnițe și sere. Schemele de dirijare. Tehnica securității la 

exploatarea instalațiilor electrotermice pentru formarea 

microclimei.  

       Instalații pentru ventilarea activă a cerealelor și fânului. 

Instalații de încălzire cu raze infraroșii și curenți de frecvență 

înaltă pentru uscarea și prelucrarea termică a produselor 

agricole. Instalații pentru pasteurizarea laptelui. 

       Clasificarea frigiderelor. Construcția, principiul de 

funcționare, parametrii tehnici, schemele de dirijare. Pompe 

de căldură. Eficacitatea utilizării pompelor electrice de 

căldură. 

       Cuptoare electrice, utilaj pentru sudare electrică, 

ionizatoare electrice de aer, gard electric, instalații 

electrohidraulice  – clasificarea , construcția și domenii de 

aplicare. 

 

                    

  VIII. Lucrările practice recomandate  

 

 

        Lucrarea practică nr. 1. Controlul asigurării pornirii motoarelor asincrone cu rotorul 

scurtcircuitat şi stabilităţii de funcţionare a motoarelor conectate. 

        Lucrarea practică nr. 2. Montarea elementelor schemei de automatizare a instalației de 

pompare a apei. 

        Lucrarea practică nr. 3. Montarearea elementelor schemei de automatizare a unei instalației 

de ventilare. 
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        Lucrarea practică nr. 4. Montarea elementelor schemelor de dirijare pentru diverse 

transportoare la prepararea și distribuirea nutrețurilor. 

        Lucrarea practică nr. 5. Asamblarea schemelor de dirjare a motoarelor electrice pentru 

acţionarea electrică a maşinilor şi agregatelor de curăţat şi uscat cereale. 

        Lucrarea de laborator nr. 1. Încercarea aparatelor de dirijare automată. 

        Lucrarea de laborator nr. 2. Încercarea aparatelor de protecție. 

        Lucrarea de laborator nr. 3. Asamblarea schemei de pornire și frânare automată a acționării 

electrice cu motor asincron. 

        Lucrarea de laborator nr. 4. Montarea schemelor de conectare a motorului asincron trifazat 

în rețeaua monofazată.  

        Lucrarea de laborator nr. 5. Montarea schemelor de dirijare cu instalațiile electrotermice. 

 

                      IX. Sugestii metodologice   
 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculum 

disciplinar pentru învățămîntul profesional tehnic ,, Utilaj electrotehnic și automatizarea 

agregatelor și instalațiilor agricole”  sunt:  

1. Formarea de competenţe profesionale ale elevilor din învăţămîntul profesional tehnic.  

2. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev. 

Prezentul Curriculumul serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea procesului 

instructiv, în cadrul învățămîntului profesional tehnic la disciplinele conexe domeniului  

electrificării și automatizării producției agricole. 

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, de 

descoperire a noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe 

dezvoltarea capacităţilor mintale şi a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o antrenare 

sistematică şi utilizarea unor metode active de învăţare. 

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va îmbina şi 

va folosi adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul formativ – 

dezvoltativ, individual şi cel de grup. 

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor. 

Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare: 

- instruirea problematizată; 

- instruirea euristică; 
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- instruirea demonstrativă; 

- simularea. 

 Pentru formarea gândirii logico – creative:  

- asimilarea cunoştinţelor de către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; 

- întocmirea referatelor. 

Caracterul aplicativ impune folosirea sistemelor informaționale în domeniu: 

- simularea diferitor studii de caz; 

- analizarea datelor din raporturi. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă. Activităţile de evaluare vor fi orientate spre 

motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a 

procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, 

implementarea evaluării selective sau individuale. Pentru a eficientiza procesele de evaluare, 

înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce la cunoştinţa elevilor tematica 

lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei 

evaluări.  

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele 

didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se implice în 

dobîndirea competenţelor profesionale.  

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a unei 

situaţii de problemă din contexte profesionale variate, care solicită elevului demonstrarea 

competenţei profesionale.  

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al 

elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi 

indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului realizat de către elev. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

Bazele acţionărilor electrice Laborator 

Acţionări electrice automatizate ale maşinilor, 

agregatelor şi liniilor tehnologice în flux 

Instalaţii electrotermice şi electrotehnologice 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Comșa D. Proiectarea instalațiilor 

electrice industriale, 2003. 

Bibliotecă 

2. Cebotarescu I.,Eploatarea și repararea 

utilajului tehnologic în industria 

alimentară, 1993. 

Bibliotecă 

3. Instalații electrice industriale. 

Întreținerea și reparația., 1993 

Bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 


