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I. Preliminarii  

 

       Curriculumul la disciplina S.08.O.026 Mecanizarea sectorului zootehnic este elaborat 

pentru specialitatea 71550 Mecanică agricolă,  planul de învăţământ, ediţia 2016. 

Disciplina S.08.O.026 ,,Mecanizarea sectorului zootehnic” este o disciplină de specialitate, 

inclusă în aria disciplinelor cu profil ,,Mecanică”. Conform planurilor de învăţământ ediţia 2016, 

curriculumul prevede 90 ore, din care 30 ore teoretice, 20 ore lucrări practice şi studiul individual 

40 ore. Pentru elevii în baza studiilor gimnaziale disciplina se finalizează cu examen, în semestrul 

VIII. 

Ca disciplină de specialitate ,,Mecanizarea sectorului zootehnic” urmăreşte ca scop major –

educarea unei personalităţi cu gândire creativă, bazată pe principii logice, capabile să însuşească  

cu succes și să folosească în producție utilajul  tehnologic modern şi tehnoogiile avansate. 

 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

         Structural ,,Mecanizarea sectorului zootehnic” este constituită din patru compartimente, 

studiate consecutiv unul după altul în strînsă corelație interdisciplinară. 

Studierea disciplinei se bazează pe cunoștințele acumulate la disciplinele: ,,Bazele agronomiei”, 

,,Bazele zootehniei”, ,,Tractoare și automobile”, ,,Maşini şi utilaje  agricole I, Maşini agricole 

pentru recoltare II”,  “Bazele  termotehnicii si hidraulică” etc.  

La organizarea studierii disciplinei profesorul va folosi cele mai eficiente tehnologii de 

predare-învățare-evaluare. În acelaș timp este necesar să nu ne dezicem de metodele tradiționale 

(povestirea, lămurirea, prelegere etc.). Deseori folosirea acestor metode este inevitabilă. Ele 

asigură învățarea sistematică, comunicarea cunoştinţelor din ramurile concrete și studierea lor 

mai profundă. 

În procesul studierii disciplinei este necesar să fie oglindite și aspectele ce țin de protecția 

mediului și protecția muncii. În scopul asimilării mai eficiente a materiei de program  se vor 

folosi planșe , mașinile în acţiune, mașini și mecanisme în secțiuni, piese, scheme, modele și 

filme. 

Pentru căpătarea priceperilor și deprinderilor, precum și consolidarea materialului teoretic 

se vor efectua lucrări practice. Unele lecții se vor organiza la producere. O parte de materie din 

program recomandăm să fie studiate de către elevi de sinestătător. 

Profesorul va urmări sistematic dezvoltarea științelor, tehnicii și experienţei avansate, 

incluzând în program tot ce este nou și excluzând informația învechită.  
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Modificările în continutul programei și  repartizarea orelor de studii pe compartimente și 

teme vor fi examinate la şedinţele catedrei și se vor aproba de administrația colegiului.  

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei. 

 

CS.1. Determinarea tipurilor de tehnologii, mașini şi utilaje pentru mecanizarea proceselor 

tehnologice în sectorul zootehnic.  

CS.2. Identificarea metodelor de utilizare a tehnologiilor moderne pentru prepararea 

nutrețurilor, creșterea și îngrijirea animalelor și păsărilor pentru dezvoltarea  sectorului 

zootehnic. 

CS.3. Clasificarea mașinilor și utilajului folosit în sectorul zootehnic. 

CS.4. Intreţinerea tehnică a maşinilor şi utilajului din sectorul zootehnic. 

CS.5. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă la efectuarea lucrărilor  în 

sectorul zootehnic. 

 

            IV. Administrarea disciplinei 

 

Semes-

trul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 
Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

VIII 90 30 20 40 Examen  3 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

                                          Modulul I. Noţiuni generale despre sectorul zootehnic  

UC 1. Clasificarea 

fermelor pentru 

animale, destinația și  

caracteristica lor. 

1.1 Introducere. 

1.1.1 Scopul disciplinei. Rolul  progresului tehnico-ştiinţific în 

elaborarea mașinilor și utilajului modern pentru sectorul 

zootehnic. 

1.1.2 Corelaţia interdisciplinară. Rolul mecanizării şi 

automatizării proceselor  tehnologice în sectorul zootehnic. 

1.1.3 Necesitatea reconstrucţiilor încăperilor în sectorul 

zootehnic, cu scopul obţinerii producţiei animaliere la ferme 

mici şi medii.  Condiţiile contemporane ca premise pentru 

sporirea productivităţii sectorului zootehnic în gospodăriile 

Republicii Moldova cu diferite forme de proprietate. 

1.2 Noţiuni generale despre fermele sectorului zootehnic. 

1.2.1 Generalităţi. Clasificarea, destinaţia şi caracteristica 

fermelor pentru animale; alegerea terenului pentru fermă. 

1.2.2 Clasificarea adăposturilor. Cerinţele generale faţă de 

adăposturi. Caracteristica şi  specificul proceselor tehnologice 

în funcţie de tipul şi destinaţia fermei. 

1.2.3 Particularităţile planului general şi planificarea internă a 

încăperilor pentru animale în gospodăriile ţărăneşti şi cele de 

fermieri. 

                                      Modulul II. Mașini și utilaje pentru creşterea animalelor. 

UC 2. Explicarea 

cerințele fată de 

nutrețuri, metodele și 

schemele de 

preparare a lor. 

UC3. Descrierea 

destinației, 

construcției părţilor 

componente a 

2.1 Cerințele fată de nutrețuri, metodele și schemele de 

preparare a lor. Mașini de spălat rădăcinoasele și tuberculi. 

2.1.1 Cerinţele de bază faţă de nutreţuri. Clasificarea nutreţurilor 

şi proprietăţile lor fizico-mecanice. 

2.1.2 Metodele de preparare. Scheme de preparare a nutreţurilor. 

Instalaţia pentru spălarea şi tocarea rădăcinoaselor şi 

turberculilor. 

2.1.3 Calcule tehnologice ale productivităţii maşinii pentru 

prelucrarea rădăcinoaselor şi turberculelor. 



6 

 

maşinilor pentru 

prepararea 

nutreţurilor. 

2.2 Maşini şi utilaj pentru măcinarea şi mărunţirea 

nutreţului prin tăiere. 

2.1.1 Generalităţi. Cerinţele tehnologice faţă de maşini pentru 

mărunţirea nutreţului prin tăiere. Caracteristica aparatelor de 

tăiere. 

2.1.2 Clasificarea şi  schemele principale a maşinilor pentru 

concasare. Clasificarea concasorilor, factorii  ce influenţează 

asupra eficacităţii de lucru a concasorilor. 

2.1.3 Caracteristica organelor de ucru. Apartul de concasare. 

Tipuri de ciocane şi metodele de așezare a lor pe tambur. 

Construcţia  şi principiul de funcţionare a  concasorilor cu 

ciocane. Protecţia muncii la exploatarea maşinilor de concasare 

şi tăiere. 

2.3 Maşini şi utilaje  pentru dozarea, amestecarea, 

granularea şi prelucrarea termică a nutreţului. 

2.3.1 Clasificarea, construcţia şi calcularea dozatorilor. Cerinţele 

faţă de procesele de dozare şi amestecare a nutreţului. 

2.3.2 Amestecător de nutreţuri. Clasificarea amestecătorilor. 

Tipurile organelor de lucru. Elementele de calcul a parametrilor 

tehnologice amestecătorilor de nutreţ. Agregatul AZM-0.8. 

2.3.3 Agregate pentru prepararea făinei vitaminoase. Pres-

granulatoare. 

2.4 Tehnologia şi sistemul de maşini pentru prepararea 

fânajului şi silozului. 

2.4.1 Tehnologia producerii  silozului, maşini şi utilaje. 

2.4.2 Tehnologia producerii fânajului, maşini şi utilaje. 

2.4.3 Tehnologia conservării, maşinile şi utilajul. Protecţia 

muncii la prepararea silozului, fânajului şi conservarea 

nutreţului. 

2.5 Maşini şi utilaje pentru încărcarea, transportarea şi 

distribuirea nutreţului. 

2.5.1 Clasificarea mijloacelor de transport. Caracteristica 

maşinilor pentru distribuirea nutreţului (staţionare, mobile). 

2.5.2 . Transportoarele pneumatice şi hidraulice. Metodele de 



7 

 

distribuire a nutreţului la animale şi păsări. 

2.5.3 Calculul traficului la fermă. Maşini pentru încărcarea şi 

transportarea nutreţului. 

Modulul III. Maşini şi utilaje pentru creşterea animalelor. 

UC 4. Descrierea 

cerinţelor sanitaro-

zootehnice faţă de 

microclimă, 

construcţia 

sistemelor de 

ventelare,mijloacelor 

de încălzire pentru 

creşterea animalelor. 

 UC5.  Descrierea 

cerinţelor sanitaro- 

igienice faţă de apă, 

clasificarea 

consrucţiilor, 

particularităţile şi 

caracteristicile 

instalaţiilor pentru 

pomparea apei. 

3.1 Mașini și utilaje pentru crearea microclimei. 

3.1.1 Cerinţe sanitaro-zootehnice faţă de microclimă. Microclima 

încăperilor pentru animale și influenţa ei asupra productivităţii 

animalelor şi păsărilor. 

3.1.2  Sistemele de ventilaţie. Calculul ventilaţiei. Mijloacele de 

încalzire. Calculul încălzirii. Generatoarele de căldura. 

3.1.3 Instalaţii pentru iradierea infraroşie şi ultravioletă a 

animalelor. Instalaţii pentru încălzirea cu energie solară. 

Canalizarea. Protecţia mediului şi a muncii. 

3.2 Utilizarea apei în sectorul zootehnic, cerinţe sanitaro-

igienice faţă de apă. 

3.2.1 Utilizarea apei şi calitatea ei. Sursele de apă. Construcţii de 

priza de apă. 

3.2.2 Clasificarea consrucţiilor, particularităţile şi caracteristicile 

pompelor. Instalaţii pentru pomparea apei cu forţe ecoliane. 

Instalaţii pentru pomparea apei. 

3.3 Adaptoare automate și utilajul pentru alimentarea cu 

apă. 

3.3.1 Destinaţia, construcţia, clasificarea si funcţionarea 

adapatoarelor. Calculul consumului de apă. Reţelele de 

alimentare cu apă şi armătură. Castelele de apă. 

3.3.2 Automatizarea alimentării cu apă a fermelor, rezervorului 

de presiune şi reglare; alegerea înălţimii de instalare. 

3.4 Mașini și utilaje pentru evacuarea și utilizarea dejecțiilor. 

3.4.1 Cerintele ecologice si tehnologice faţă de metodele şi 

utilajul pentru evacuarea şi prelucrarea dejecţiilor.  Sistemele  şi 

utilajul tehnologic pentru evacuarea şi transportarea dejecţiilor. 

3.4.2 . Sisteme staţionare de evacuare a dejecţiilor. Sistema 
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hidraulică şi pneumatică de evacuare a dejecţiilor. Mijloacele 

mobile de evacuare a dejecţiilor. Deportarea dejecţiilor şi 

mecanizarea lucrărilor. 

3.4.3 Particularităţile tehnologiilor raţionale de prelucrare a 

dejecţiilor în gaz biologic. Schema tehnologică a instalaţiilor de 

gaz biologic. 

Modulul IV. Utilajul tehnologic pentru îngrijirea animalelor 

UC 6. Construcţia, 

funcţionarea 

aparatelor și 

instalațiilor de muls 

mecanizat.  

UC7. Clasificarea 

mașinilor și 

utilajului pentru 

prelucrarea 

preliminară a 

laptelui, separarea 

laptelui.  

4.1 Aparate și instalații de muls. 

4.1.1 Importanţa mulsului mecanizat. Importanţa argumentării  

fiziologice a principiilor  mulsului mecanizat. Cerinţele faţă de 

tehnologia mulsului mecanizat. 

4.1.2 . Motodele de muls mecanizat. Construcţia şi funcţionarea 

aparatelor de muls mecanizat. Construcţia şi funcţionarea 

sistemului cu vid. 

4.1.3 Instalaţii de muls. Construcţia, clasificarea şi principiul de 

functionare. Manipulatoare pentru mulsul vacilor. 

4.2 Utilajul tehnologic pentru prelucrarea preliminară a 

laptelui. 

4.2.1 Importanţa şi tehnologia prelucrării preliminare a laptelui. 

Noţiune de puritate, conţinutul de grăsime, densitate şi aciditate a 

laptelui. 

4.2.2 Maşini şi utilajul pentru prelucrarea preliminară a laptelui, 

separarea laptelui. 

4.2.3 Calculul reţelei de prelucrare a laptelui. Instalaţii frigorifice 

la ferme, clasificarea lor. Procesul de lucru al maşinii frigorifice. 

4.3 Utilaj tehnologic pentru tunsul ovinelor. 

4.3.1 Importanţa tunsului mecanizat. Maşini de tuns. Instalaţii de 

tuns. 

4.3.2 Metodele de tuns ovinele. Protecţia muncii. 

4.4 Întretinerea tehnică a maşinilor și utilajului fermelor 

sectorului zootehnic. 

4.4.1 Generalităţi. Întretinerea tehnică zilnică. Intreţinerile 

periodice unu şi doi. Întreţinerea tehnică la stocare. Revizia 

tehnică periodică. 
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4.4.2 Reparaţia maşinilor şi utilajului. Organizarea punctului de 

întreţinere tehnică. 

 

VI . Repartizarea orelor pe unităţile de învăţare 

 

 

Nr. 

d/o 

 

 

Denumirea compartimentelor și 

temelor 

Numărul de ore 

Total Contact direct Studiu 

individu

al 

Tiorie L.L. 

1 Modulul I. Noțiuni generale despre sectorul zootehinic 

2 Tema 1. Introducere  2 2 - 2 

3 
Tema 2. Noțiuni generale despre 

fermele sectorului zootehnic 
2 2 - 2 

 Total 4 4  4 

4 Modulul II. Mașini și utilaje pentru creșterea animalelor 

5 

Tema 3. Cerințele faţă de nutrețuri, 

metodele şi schemele de preparare a lor. 

Maşini de spălat rădăcinoasele şi 

tuberculele 

2 2 - 2 

6 

Tema 4. Maşini şi utilaje pentru 

măcinarea şi mărunţirea nutreţului prin 

tăiere 

4 2 2 2 

7 

Tema 5. Maşini şi utilaje  pentru 

dozare, amestecarea, granularea şi 

prelucrarea termică a nutreţului 

4 2 2 4 

8 

Tema 6. Tehnologia şi sistemul de 

maşini pentru parepararea fânajului şi 

silozului 

4 2 - 4 

9 

Tema 7. Maşini şi utilaje pentru 

încărcarea, transportarea şi distibuirea 

nutreţului 

2 2 2 4 

 Total 16 10 6 16 

10 Modulul III. Mașini și utilaje pentru creșterea animalelor 
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11 
Tema 8. Maşini şi utilaje pentru crearea 

microclimei. 

4 2 2 2 

12 

Tema 9. Utilizarea apei în sectorul 

zootehnic, cerinţe sanitaro-igienice faţă 

de apă. 

4 2 2 2 

13 
Tema 10. Adaptoare automate şi utilajul 

pentru alimentarea cu apă. 

4 2 2 4 

14 
Tema 11. Maşini şi utilaje pentru 

evacuarea şi utilizarea dejecţiilor. 

4 2 2 2 

 Total 16 8 8 10 

15 Modulul IV. Utilajul tehnologic pentru îngrijirea animalelor 

16 Tema 12. Aparate și instalații de muls 4 2 2 2 

17 
Tema 13. Utilajul tehnologic pentru 

prelucrarea preliminară  a laptelui 
4 2 2 4 

18 
Tema 15. Utilaj tehnologic pentru 

tunsul ovinelor 
4 2 2 2 

19 

Tema 16. Întreținerea tehnică a 

mașinilor și utilajului fermelor 

sectorului zootehnic 

2 2 - 2 

 Total 14 8 6 10 

 Total simestru  50 30 20 40 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 

Materii pentru studiu individual 

 

 

Produs de 

elaborat 

 

Modalităţi 

de evaluare 

 

Termen 

de 

realizare 

MODULUL I. Noțiuni generale despre sectorul zootehinic 

Introducere Referat Susţinere 2 

Noţiuni generale despre fermele sectorului 

zootehnic 

Referat Susţinere 2 
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MODULUL II. Mașini și utilaje pentru creșterea animalelor 

Cerinţele faţă de nutreţuri, metodele şi chemele 

de preparare a lor. Maşini de spălat rădăcinoase 

şi tuberculi. 

Referat Susţinere 2 

Mașini şi utilaje pentru măcinarea şi mărunţirea 

nutreţului prin tăiere. 
Referat Susţinere 2 

Maşini şi utilaje  pentru dozare, amestecarea, 

granularea şi prelucrarea termică a nutreţului. 
Referat Susţinere 4 

Tehnologia şi sistemul de maşini pentru 

prepararea fânajului şi silozului. 
Referat Susţinere 4 

Maşini şi utilaje pentru încărcarea, transportarea 

şi distibuirea nutreţului. 
Referat Susţinere 4 

MODULUL III.Tehnologia reparaţiei maşinilor 

Maşini şi utilaje pentru crearea microclimei. Referat Susţinere 2 

Utilizarea apei în sectorul zootehnic, cerinţe 

sanitaro-igienice faţă de apă. 
Referat Susţinere 2 

Adaptoare automate şi utilajul pentru 

alimentarea cu apă. 
Referat Susţinere 4 

Maşini şi utilaje pentru evacuarea şi utilizarea 

dejecţiilor. 
Referat Susţinere 2 

Modulul IV. Utilajul tehnologic pentru îngrijirea animalelor 

Aparate şi instalaţii de muls. Referat Susţinere 2 

Utilajul tehnologic pentru prelucrarea 

preliminară a laptelui. 
Referat Susţinere 4 

Utilaj tehnologic pentru tunsul ovinelor. Referat Susţinere 2 

Intreţinerea tehnică a maşinilor şi utilajului 

fermelor sectorului zootehnic. 
Referat Susţinere 2 

 

VIII.   Lucrările practice recomandate 

 

         Lucrările practice se recomandă să se desfășoare în laboratoare special amenajate, în 

funcţie de studierea temelor corespunzătoare la lecţiile teoretice. În procesul de studiere a unităţii 

de curs este necesar sistematic, de a forma la elevi competenţe de utilizare a literaturii tehnice şi 

documentaţiei normative. 
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        Eşalonarea materiei de studii la lucrările practice. 

 

Nr. 

d/o 

 

Subiectul lucrării 

Numărul 

de ore 

1 Studierea construcţiei concasorului de nutreţ CDU-2. 2 

2 Studierea construcţiei maşinilor şi utilajului pentru dozarea, amestecarea, 

granularea şi prelucrarea termică a nutreţului. 

2 

3 Studierea construcţiei maşinilor şi utilajului pentru încărcarea, 

transportarea şi distribuirea nutreţului. 

2 

4 Studierea construcţiei maşinilor şi utilajului pentru crearea microclimei. 2 

5 Studierea construcţiei instalaţiei pentru pomparea şi alimentarea cu apă 

potabilă. 

2 

6 Studierea construcţiei maşinilor şi utilajului pentru adăparea animalelor 

şi păsărilor. 

2 

7 Studierea construcţiilor maşinilor şi utilajului pentru evacuarea şi 

utilizarea dejecţiilor. 

2 

8 Studierea construcţiei aparatelor şi instalaţiilor de muls. 2 

9 Studierea construcţiei maşinilor pentru prelucrareaa preliminară a 

laptelui. 

2 

10 Studierea construcţiei maşinilor pentru tuns ovinele. 2 

 TOTAL 20 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

      Unul din obiectivele principale ale disciplinei ,,Mecanizarea sectorului zootehnic” este de a 

stimula abilităţile de învăţare permanenta în scopul dezvoltării personale şi integrării socio- 

profesionale. Elevii învaţă să-şi asume responsabilitatea propriei învăţări. 

,,Predarea” se focalizează atât pe cunoștinţe şi abilităţi specifice disciplinei, cât şi pe 

atitudinile şi mecanismele învăţării personalizate, conştiente şi eficiente,  pe care elevii să le 

aplice şi în condiţii reale de viaţă. ,,Procesul de predare-învăţare” în cadrul disciplinei respectă  

principiile învăţării active, centrate pe elev. In acest scop, metodele recomandate sunt metodele 

activ-participative. 

Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în diadă/ triadă/ echipă, prin munca 

independentă sau facilitată de către cadrul didactic: 
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La organizarea procesului de studiere a disciplinei, profesorul va folosi cele mai eficiente  

tehnologii de predare- învăţare- evaluare. 

Conţinutul disciplinei poartă un caracter teoretic- practic, deaceea pentru înlesnirea 

însuşirii profunde se recomandă a utiliza forme și metode active: 

- problematizare; 

- instruirea dirijată 

- instruire prin demonstrare. 

La formarea gândirii logico-creative, profesorul va utiliza următoarele metode: 

- asimilarea independentă și dirijată  a cunoștințelor de către elevi în baza standardelor, 

îndrumătoarelor, literaturii științifice; 

        - organizarea lucrului în grupe mari și mici (lucrul experimental); 

        - elaborarea referatelor științifice. 

      În procesul studierii disciplinei   Mecanizarea sectorului zootehnic   este necesar să fie 

oglindite și aspectele ce țin  de protecția muncii și a mediului. 

      Cu scopul asimilării mai eficiente a materialului de program este necesar de a folosi planșe, 

mașini în acțiune, mașini și mecanisme în secțiuni, piese, scheme, modele de mașini, filme etc. 

      Pentru formarea competențelor specifice disciplinei, precum și consolidarea materialului 

teoretic se vor efectua lucrări practice, care trebuie să fie îndeplinite de fiecare elev în mod 

individual. Unele lecții după posibilitate se pot organiza la producere, iar o parte din materialul 

programei se recomandă să fie studiat de către elevi de sinestătător. 

      Profesorul va urmări sistematic dezvoltarea științei, tehnicii și experienței avansate, 

incluzând în programă informația nouă și excluzând-o pe cea învechită. 

      Caracterul aplicativ al disciplinei va da posibilitate elevilor ca cunoștințele teoretice, să fie 

aplicate în practica de lucru după finisarea studiilor la colegiu. 

 

X. Sugestii de evaluare 

 

  Obiectivul major al evaluării cunoștințelor și capacităților elevilor la disciplina  ,,Mecanizarea 

sectorului zootehnic’’ este măsurarea și aplicarea rezultatelor obținute în coraport cu obietivele 

proiecate spre a interveni, în funcție de caz, asupra perfecționării procesului de predare- învățare 

și obținere a performanțelor. 

     Evaluarea poartă un caracter continuu și presupune aplicarea diferitor forme și metode: 

curentă (zilnică), folosind metoda orală, dictări tehnice, teste cu diferite structuri ale itemilor; 
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- periodică (pe teme și compartimente), folosind lucrări de control  cu caracter problematizat, 

creativ, 

- sumativă (semestrială) – susținerea rapoartelor de evaluare a lucrărilor, teste; 

- cumulativă (anuală) – examen la finele semestrului VIII, pentru elevii în baza studiilor 

gimnaziale. 

    La elaborarea subiectelor pentru diferite sarcini individuale se vor folosi scheme reale de 

construcții de mașini, mecanisme, dispozitive, ansamblări. Testele elaborate  trebuie să poarte 

caracter problematizat, conținând itemi obiectivi , semiobiectivi, în așa fel ca elevul să fie impus 

să analizaze, să concretizeze răspunsul. 

  Disciplina se finalizează în baza studiilor gimnaziale în semestrul VIII cu examen.  

  

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

Sistemul informațional automatizat 

„Registrul de Stat al Animalelor (SIA 

RSA)” 

-Calculatoare personale de birou (desktop);  

-Calculatoare portabile (laptop, notebook);  

-Calculatoare de tip tabletă; telefoane 

inteligente;   

-Reţele prin cablu; 

-Reţele fără fir;  

-Conexiune Internet. 

 

Sistemul informatic „Registrul Utilajului 

Agricol (SI RUA)” 

Sistemul informațional automatizat  

„Agenția de Intervenție și Plăți pentru 

Agricultură (AIPA)” 

Sistemul informatic „AGROMAIA” 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Dr. Ing. Vîlcu V. Goia V. Mașini și 

instalații zootehnice. Editura didactică și 

periodică, București, 1998. 

biblioteca 1 

2. Белянчиков Н. Н. Механизация  biblioteca 126 
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животноводства и кормоготовления. 

Москва. 1990. 

3. Белехов Н. П. Механизация и 

электрификация животноводства. 

Москва. 1984. 

biblioteca 112 

4. Белехов Н. П. Практикум по машинам 

и оборудованию для животноводства. 

Москва. 1986. 

biblioteca 95 

 

 

 


