
 
 
 

 

Descrierea postului 

Conferenţiar 

Facultatea Agricultură 

Departament Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele solului 

Poziţia în statul de 

funcţii 
I/B/2 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din planul 

de învăţământ 

Mașini agricole 

Impactul Mașinilor asupra Mediului 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descriere post Postul de Conferentiar, poziţia I/B/2, are în componenţă ore 

de curs (2 ore/săpt) la disciplina de Masini Agricole 2 semestrul I 

şi 8 ore/săpt lucrări practice. Disciplina Impactul masinilor asupra 

Mediului are 2 ore de curs/săpt şi  6 ore/săpt de lucrări practice în 

semestrul II  

 Cursul de Masini Agricole 2 are ca obiectiv principal 

dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte fundamentale de 

mecanizare a proceselor de productie si a tehnologiilor de recoltat 

furaje, cereale, plante tehnice si de mecanizare a proceselor de 

productie din zootehnie. 

 Scopul lucrărilor practice este ca  studenţii să-şi însuşească 

deprinderile practice necesare pentru utilizarea, reglarea si 

intretinerea principalelor tipuri de masini agricole. 

Cursul de Impactul Maşinilor asupra Mediului are ca obiectiv 

cunoasterea   maşinilor şi instalaţiilor agricole  şi modul de 

interacţiune al acestora cu mediul înconjurător. Se transmit 

cunoştinţele necesare privind  destinaţia, părţile componente, 

funcţionarea şi reglarea  masinilor agricole care acţionează asupra 

solului, plantelor şi animalelor precum si incadrarea in tehnologii 

optime de exploatare a acestora în vederea reducerii impactului 

negativ precum şi utilizarea lor in tehnologii de reconstructie a 

mediilor degradate. 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică. 

Întocmirea fişelor disciplinelor cu tematica necesară pentru 

formarea inginerului în domeniu;   

Pregătirea activităţii didactice ;   

Verificări teste,examene şi lucrari de control ;  

Asigurarea de consultaţii pentru studenţi la disciplinele din 



 
 

normă;    

Îndrumare lucrari de licenţă;   

Elaborare materiale didactice;   

Activitate de cercetare ştiinţifică;   

Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;   

Participare la manifestări ştiinţifice;   

Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 

consultanţă şi de cercetare ale colectivului;  

Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;   

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 

studenţilor. 

Tematica probelor de 

concurs 

Masini agricole 2 

Maşini pentru recoltat plante furajere. 

 Combine pentru recoltat cereale pǎioase şi adaptarea 

acestora pentru  recoltarea  altor culturi                                                                                                                  

Maşini şi combine pentru recoltat porumb                                                       

Maşini şi combine pentru recoltat cartofi           

Maşini şi combine pentru recoltat sfeclă de zahăr      

Maşini şi combine pentru recoltat in şi cânepă 

Maşini pentru recoltat mazăre, fasole şi ceapă     

Maşini pentru curăţat şi sortat seminţe 

Instalaţii pentru uscarea, pǎstrarea şi depozitarea produselor 

agricole         

Maşini şi instalaţii pentru pregǎtirea şi administrarea hranei la 

animale                     

Maşini şi instalaţii pentru întreţinerea şi curǎţirea 

adǎposturilor de animale 

Instalaţii pentru alimentarea cu apă a fermelor agrozootehnice        

Maşini şi instalaţii pentru mulsul vacilor şi pentru prelucrarea 

primarǎ a laptelui.  

Impactul masinilor asupra mediului 

Impactul maşinilor pentru lucrările solului asupra mediului 

Maşini pentru prelucrarea solului în sisteme conservative.  

 Impactul maşinilor şi echipamentelor pentru aplicarea 

îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra mediului 

 Impactul maşinilor pentru semănat asupra mediului, tehnici 

si tehnologii de semanat 

Impactul aparatelor, maşinilor şi instalaţiilor pentru protecţia 

culturilor agricole asupra mediului 

 Particularităti ale mecanizării în conceptul agriculturii de 

precizie. Metode de poziţionare, intocmirea hartilor prin GPS, 

coordonarea, prelucrarea informaţiilor 
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