
 
 
 

 

Descrierea postului 

Șef Lucrări 

Facultatea Agricultură 

Departament Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului 

Poziţia în statul de 

funcţii 
I/B/4 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din planul 

de învăţământ 

Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi păstrarea 

produselor agricole 

Conducerea tractorului 

Conducere auto 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descriere post Post de şef lucrări, poziţia  I / B / 4 din statul de funcţii al 

Departament I Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului an universitar  

2013-2014, cuprinde următoarele discipline: Maşini şi instalaţii 

pentru condiţionarea şi păstrarea produselor agricole, E.M.A.I.A., 

Licenţă, Zi, an IV, 2 h curs, 1 h lucrări de laborator; - Conducerea 

tractorului, Agricultură, Licenţă, Zi, an I, 2 h curs, 3 h lucrări de 

laborator; - Conducere auto, Agricultură, Licenţă, Zi, an III, 3 h 

curs, 2 h lucrări practice.. 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică. Întocmirea fişelor 

disciplinelor cu tematica necesară. Atribuţiile, respectiv activităţile 

aferente acestui post sunt: verificări pe parcurs, examene, etc., 

îndrumarea lucrări de licienţă, participare la manifestări ştinţifice, 

elaborare materiale didactice. Activităţi de promovare şi legături 

cu mediul economic din domeniu.Alte activităţi pentru pregătirea 

teoretică şi practică a studenţilor. 

Tematica probelor de 

concurs 

Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi păstrarea 

produselor agricole 

 

Insusirile fizice si biochimice ale produselor agricole, procese 

fiziologice ce au loc in timpul depozitarii si pastrarii produselor 

agricole. 

Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole boabe 

(curăţirea, sortarea şi condiţionarea produselor agricole, sisteme de 

stocare şi depozitare a produselor în fermele de producţie şi în 

unităţile de prelucrare). Maşini şi instalaţii pentru curăţirea, 

sortarea şi condiţionarea produselor agricole boabe. 



 
 

Uscarea seminţelor (cerinţe impuse, particularităţi de uscare a 

seminţelor principalelor culturi agricole, bazele teoretice ale 

procesului de uscare, metode de uscare, calculul bilantului termic 

al instalaţiilor de uscare, constructie si functionare, prezentarea 

instalaţiilor pentru uscarea produselor). Tipuri de uscatoare. 

Condiţionarea şi păstrarea legumelor si fructelor (curatirea, 

sortarea şi conditionarea, sisteme de stocare şi depozitare a 

produselor în fermele de productie şi în unităţile de prelucrare). 

Uilizarea frigului în procesul de condiţionare şi păstrare a 

produselor agro-alimentare. 

 

Conducerea tractorului 

Organele de comandã ale motorului, transmisiei şi 

echipamentului de lucru          

Organele de comandã a sist.de direcţie şi frânare. 

Construcţia şi funcţionarea sistemului de frânare a 

remorcilor. 

Echipamentul electric al tractoarelor şi modul de acţionare a 

acestuia. 

Aparatura de bord a tractorului, comanda şi supravegherea 

acesteia în timpul lucrului .                                                                                

Pornirea şi oprirea motorului. Metode de uşurare a pornirii. 

Pornirea şi oprirea tractorului .                                                                                                 

Tehnica conducerii tractorului în diferite condiţii de lucru.                                  

Întreţinerile tehnice ale tractoarelor. Defecţiuni ce pot apãrea 

în funcţionare.  

 

Conducere auto 

Reţeaua rutieră. 

Mijloace de dirijare a circulaţiei. 

Obligaţiile şi interzicerile conducătoruli auto. 

Circulaţia în intersecţii. 

Prioritatea de trecere. 

Depăşirea vehiculelor. 

Oprirea voluntară şi staţionarea. 

Întoarcerea şi mersul înapoi.    

  Caracteristicile funcţionale şi constructive ale motoarelor 

Particularităţile constructive şi funcţionale ale mecanismelor 

motoarelor 

Instalaţiile motoarelor cu ardere internă 

Transmisia autovehiculelor 

Sisteme de direcţie, frânare ,rulare şi suspensie 

Întreţinerile tehnice ale autovehiculelor 

Reparaţiile autovehiculelor 

Exploatarea raţională a autovehiculelor     
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