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CONCURS POST „ŞEF  LUCRĂRI” ANUL UNIVERSITAR 2012-2013 

SEMESTRUL II  
 

Facultatea de Agricultură 
Departamentul I – Ştiin ţe Tehnice şi Știin ţele Solului 
Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată, poz. I/B/5 
 
DESCRIEREA POSTULUI 
 
1. Disciplinele din planul de învățământ cuprinse în post: 
 
Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/B/5, prevăzut ȋn statul 

de funcţii şi de personal didactic aprobat ȋn anul universitar 2012-2013 conţine o normă de 
14,50 ore convenţionale, asigurate cu un număr corespunzător de ore de predare curs şi lucrări 
practice de laborator / seminarii, după cum urmează: 

− Disciplina: Mașini și instalații horticole, semestrul II, studenţi EMAIA - anul III, cu 2 
ore de curs și 2 ore lucrări practice, cu o medie de 3,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Senzori, traductori și achiziții de date, semestrul II, studenţi EMAIA - anul 
III, cu 2 ore curs și 1 oră lucrări practice, cu o medie de 2,50 ore conventionale/an 

− Disciplina: Baza energetică pentru agricultur ă, semestrul I, studenţi Agricultură - anul 
I, 6 ore lucrări practice, cu o medie de 3,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Baza energetică pentru agricultur ă, semestrul I, studenţi EMAIA - anul I, 2 
ore lucrări practice, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Baza energetică pentru agricultur ă, semestrul I, studenţi Montanologie- 
anul I, cu  2 ore lucrări practice, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Mașini agricole II , semestrul I, studenţi Agricultură - anul II, cu 4 ore lucrări 
practice, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Mașini agricole II , semestrul I, studenţi EMAIA - anul II, cu 2 ore lucrări 
practice, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Mașini agricole I, semestrul II, studenţi Montanologie - anul I, cu 2 ore 
lucrări practice, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an.  
 

2. Ore de curs :  
 
Efectuarea orelor de curs pentru: 

− disciplina Mașini și instalații horticole, pentru studenții din anul III specializarea EMAIA; 
− disciplina Senzori, traductori și achiziții de date pentru studenții din anul III specializarea  

EMAIA. 
 
 
 

 



 UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI     
  MEDICIN Ă VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA 

                                          FACULTATEA DE AGRICULTUR Ă                                                                           
                                         Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 
                                                              Tel.: 0264-596384;   Fax: 0264-593792 

http://www.usamvcluj.ro    

 
Ore lucrări practice 

Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator și a seminariilor pentru: 
 

- disciplina Mașini și instalații horticole, pentru studenții din anul III, specializarea EMAIA; 
- disciplina Senzori, traductori și achiziții de date, pentru studenții din anul III specializarea 
EMAIA; 
- disciplina Baza energetică pentru agricultură, pentru studenții din anul I specializările 
Agricultură, EMAIA, Montanologie; 
- disciplina Mașini agricole II, pentru studenții din anul II specializările Agricultură, EMAIA; 
- diisciplina Mașini agricole I, pentru studenții din anul I specializarea Montanologie. 
 
 

3. Activit ăţi aferente postului 
 

1. Pregătirea activității didactice. 
2. Verificări lucrări și teste. 
3. Consultații pentru studenți, asigurate la disciplinele din normă. 
4. Elaborare materiale didactice. 
5. Îndrumare proiecte de licență / disertație. 
6. Activitate de cercetare științifică. 
7. Îndrumare practică de specialitate. 
8. Îndrumare cercuri științifice studențești. 
9. Participare la manifestări științifice. 
10. Participarea la expozitii si demonstratii practice cu studentii. 
11. Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților. 

 
 

1. Tematica probelor de concurs: 
 
MAȘINI ȘI INSTALA ȚII HORTICOLE 
1.Consideraţii generale privind mecanizarea proceselor de lucru din horticultură:  destinaţia şi 
clasificarea maşinilor horticole; sisteme de maşini horticole 
2. Maşini sapecifice pentru lucrările solului în horticultură: pluguri și freze horticole ; maşini 
de săpat gropi;  maşini de modelat solul; maşini speciale pentru aerarea gazonului 
3. Maşini de semănat şi plantat în horticultură. Mașini pentru chimizare specifice horticulturii. 
4. Instalaţii de irigat: Consideraţii generale privind instalaţile de irigat: instalaţii de irigat 
pentru culturile horticole; instalaţii de irigat în sere şi solarii; instalaţii de irigat în 
pomicultură; instalaţii de irigat în viticultură; sistemul de programare, control şi monitorizare 
a instalaţiilor de irigat 
5. Maşini şi instalaţii speciale pentru sere şi solarii: instalaţii pentru condiţionarea aerului în 
sere; instalaţii pentru controlul şi dirijarea regimului de lumină din sere; maşini şi instalaţii 
pentru confecţionarea cuburilor şi ghivecelor nutritive 
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6. Utilaje speciale pentru pomicultură şi viticultură: instalaţii pentru 
prevenirea îngheţurilor în pomicultură; maşini pentru executarea tăierilor 

în pomicultură; maşini pentru extras material dendrologic cu balot de pământ la rădăcină; 
maşini pentru tăieri în viticultură 
7. Cositori: destinaţia şi clasificarea cositorilor; construcţia şi procesul de lucru executat de 
aparatele de tăiere ale cositorilor; construcţia cositorilor pentru domeniul comunal. Combine 
de recoltat seminceri: consideraţii generale privind recoltatul semincerilor de legume 
8. Maşini pentru recoltarea legumelor: Maşini pentru recoltarea fasolei. Maşini pentru 
recoltarea mazărei  
9. Maşini pentru recoltarea cartofilor. Maşini pentru recoltarea legumelor rădăcinoase. Maşini 
pentru recoltarea legumelor bulboase 
10. Maşini pentru recoltarea tomatelor. Maşini pentru recoltarea castraveţilor. Maşini pentru 
recoltarea ardeilor. Maşini pentru recoltarea verzei.  Maşini pentru recoltarea verdeţurilor; 
Maşini pentru recoltarea eşalonată a legumelor.  Indicii calitativi de lucru ai maşinilor pentru 
recoltarea legumelor 
11. Maşini pentru recoltarea fructelor şi strugurilor: maşini pentru recoltarea fructelor; maşini 
pentru recoltarea coacăzelor; maşini pentru recoltarea strugurilor 
12. Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea produselor horticole: maşini şi instalaţii de curăţat 
şi condiţionat seminţe; maşini de spălat fructe şi legume. Sortarea fructelor şi legumelor. 
Maşini şi instalaţii pentru cântărirea, ambalarea şi etichetarea produselor sortate 
13. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor horticole: maşini pentru prelucrarea 
fructelor; maşini  şi instalaţii pentru prelucrarea legumelor; utilaje şi instalaţii pentru 
vinificaţie; instalaţii pentru distilate 
 
 
 
14. Instalaţii pentru păstrarea produselor horticole: instalaţii pentru uscarea produselor 
horticole; păstrarea produselor horticole prin refrigerare; păstrarea produselor horticole prin 
congelare 
 
SENZORI, TRADUCTORI ȘI ACHIZI ȚII DE DATE 
1. Importanţa, rolul şi obiectul disciplinei. Tendințe actuale în utilizarea traductoarelor și 
senzorilor 
2. Construcția și clasificarea traductoarelor                                                   
3. Traductoare și senzori pentru măsurarea poziției. Traductoare neelectrice de deplasare. 
Traductoare electrice de deplasare și poziție 
4. Traductoare și senzori pentru măsurarea forțelor și a momentelor de răsucire. Traductoare 
pentru măsurarea forțelor. Traductoare neelectrice pentru măsurarea forțelor. Traductoare 
electrice de forță. Traductoare pentru măsurarea momentelor de răsucire 
5. Traductoare și senzori pentru măsurarea vitezelor. Traductoare pentru măsurarea vitezelor 
unghiulare. Traductoare pentru măsurarea vitezelor liniare 
6. Traductoare și senzori pentru măsurarea presiunii                                 
7. Traductoare și senzori pentru măsurarea debitelor           
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BAZA ENERGETIC Ă 
1. Importanţa, rolul şi obiectul disciplinei. Consumul şi producţia de 

energie pe plan mondial şi în   ţara noastră 
2.Materiale folosite în construcţia şi funcţionarea utilajelor. Materiale metalice. Materiale                                                                                 
nemetalice. Combustibili şi lubrifianţi. Folosirea combustibililor neconvenţionali.  Materiale 
speciale. 
3. Organe de maşini folosite în construcţia utilajelor agricole. Clasificarea organelor de                     
de maşini.  Organe de asamblare nedemontabile şi demontabile. Organe ale mişcării de 
rotaţie. Cuplaje. Organe pentru transmiterea şi transformarea mişcării.  Organe pentru 
păstrarea şi conducerea fluidelor. Ungerea organelor de maşini şi organe de ungere 
4. Motoare folosite în agricultură.  Construcţia şi funcţionarea motoarelor cu ardere internă 
utilizate la tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Părţile fixe, mobile, distribuţia, sisteme 
de alimentare, răcire şi ungere. Bilanţul termic şi randamentul motoarelor cu ardere internă. 
Motoare electrice pentru acţionarea utilajelor şi instalaţiilor agricole. Motoare hidrostatice, 
hidraulice şi eoliene folosite pentru acţionarea utilajelor şi instalaţiilor agricole. Surse 
neconvenţionale de energie. Energia solară, geotermală, biogazul, hidrogenul şi biomasa 
5. Tractoare şi mijloace autopropulsate folosite în agricultură. Clasificarea tractoarelor. 
Sisteme de transmisie utilizate la tractoare. Sisteme de rulare, direcţie şi frânare utilizate la 
tractoare.  Echipamentul de lucru al tractoarelor. Bilanţul forţelor de tracţiune a tractoarelor. 
Metode de reducere a consumului de combustibil. Indici de apreciere a tractoarelor 
6. Mijloace de transport şi manipulare folosite  în agricultură. Noţiuni generale privind 
transportul în agricultură. Clasificarea mijloacelor de transport. Tipuri de remorci folosite în 
agricultură.  Mijloace auto pentru transport în agricultură.  Mijloace de încărcare – descărcare.   
 
 
 
 
 
MAȘINI AGRICOLE  
 

1. Considerații generale. Introducere. Importanța, rolul și obiectul disciplinei 
2. Clasificarea mașinilor agricole, destinația acestora și cerințe impuse în funcție de  

particularitățile procesului de lucru din agricultură. Agregate agricole, formarea agregatelor 
3. Mașini pentru lucrările solului. Pluguri, freze agricole, grape, tăvălugi, cultivatoare, 

mașini pentru afânarea adâncă a solului, mașini de săpat gropi. Mașini de săpat solul 
4. Mașini și echipamente pentru aplicarea îngrășămintelor și amendamentelor. Mașini 

pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide. Maşini şi echipamente pentru 
aplicarea  îngrăşămintelor chimice solide, lichide şi a amendamentelor 

5. Mașini pentru semănat. Maşini pentru semănat în rânduri; maşini pentru semănat în 
cuiburi. Maşini pentru semănat direct. Aparate şi dispozitive electronice pentru reglarea şi 
verificarea calităţii lucrărilor de semănat 

6. Maşini pentru plantat. Maşini pentru plantat tuberculi, maşini pentru plantat bulbi, 
maşini pentru plantat răsaduri, maşini pentru plantat puieţi      
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7. Aparate, maşini şi instalaţii pentru protecţia culturilor agricole. 
Aparate şi maşini  pentru tratamente fitosanitare. Maşini pentru combaterea 

bolilor şi dăunătorilor în cultura mare, în vii şi livezi. Aparatura electronică de reglare a 
debitului şi presiunii. Testarea şi diagnosticarea maşinilor pentru tratamente fitosanitare. 
Maşini pentru tratat seminţe, generatori de aerosoli 

8. Maşini pentru recoltat plante furajere : clasificare, cerinţe impuse acestora 
9. Cositori, greble, prese de balotat, remorci autoîncǎrcǎtoare    
10. Combine pentru recoltat plante furajere 
11. Combine pentru recoltat cereale pǎioase şi adaptarea acestora pentru recoltarea altor 

culturi 
12. Maşini şi combine pentru recoltat porumb                                                       
13. Maşini şi combine pentru recoltat cartofi           
14. Maşini şi combine pentru recoltat sfeclă de zahăr      
15. Maşini şi combine pentru recoltat in şi cânepă 
16. Maşini pentru recoltat mazăre, fasole şi ceapă     
17. Maşini pentru curăţat şi sortat seminţe 
18. Instalaţii pentru uscarea, pǎstrarea şi depozitarea produselor agricole 
19. Maşini şi instalaţii pentru pregǎtirea şi administrarea hranei la animale 
20. Maşini şi instalaţii pentru întreţinerea şi curǎţirea adǎposturilor de animale şi instalaţii 

pentru alimentarea cu apă a fermelor agrozootehnice        
21. Maşini şi instalaţii pentru mulsul vacilor şi pentru prelucrarea primarǎ a laptelui   
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10.01.2013                                                                   Director departament, 

Prof. dr.ing. Drocaș Ioan 
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