
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

Facultatea de Agricultura 

Departamentul  de Stiințe Tehnice și Științele Solului 

Poziția din statul de funcții 20 / I A 

Funcția: Asistent universitar 

Disciplinele din planul de învățământ: 

Conducere auto 

Conducere tractoare 

Mașini agricole 

Baza energetică pentru agricultură 

Mecanică 

Practică 

Domeniul științific:  Agronomie 

Descriere post: 

Postul de asistent vacant, poz. 20/I A, prevăzut ȋn statul de funcţii şi personal didactic  ȋn anul 

universitar 2014-2015, conţine o normă de 15,10 ore convenţionale, asigurate cu un număr 

corespunzător de ore de predare lucrări practice de laborator, distribuite după cum urmează: 

− Disciplina: Conducere auto, semestrul I și II, cu studenți A+M+IPM+EMAIA–anul III, cu 4 ore de 

lucrări practice în sem. I și 2 ore de lucrări practice în sem.II,  cu o medie de 3,0 ore 

convenționale/an; 

− Disciplina: Conducere tractoare, semestrul II, studenți A+M+EMAIA,- anul I, cu 10 ore de lucrări 

practice, cu o medie  de 5,0 ore convenționale/an; 

− Disciplina: Mașini agricole, semestrul II, studenţi EMAIA - anul I, cu 2 ore de lucrări practice, cu o 

medie de 1,0 ora convenţionale/an; 

− Disciplina: Mașini  agricole , semestrul II, studenţi M - anul I, cu 2 ore lucrări practice, cu o medie de 

1,0 ore convenţionale/an; 

− Disciplina: Baza energetică pentru agricultură, semestrul I, studenţi EMAIA - anul I, cu 2 ore de 

lucrări practice, cu o medie de 1,0 ora convenţionale/an; 

− Disciplina: Baza energetică pentru agricultură, semestrul I, studenţi M - anul I, cu 2 ore lucrări 

practice, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an; 

− Disciplina: Mecanică , semestrul II, studenţi EMAIA - anul I, cu 2 ore lucrări practice, cu o medie de 

1,0 ore convenţionale/an; 

− Disciplina Practică, semestrul II, studenți A – anul I, cu 60 de ore de lucrări practice, cu o medie de 

2,14 ore convenționale/an. 



Atribuții/Activități: 

- Coordonarea activității Școlii de conducători auto (este obligatorie deținerea unui atestat de 

profesor de legislație rutieră); 

- Pregătirea activității didactice; 

- Verificări lucrări și teste la disciplinele din post; 

- Consultații pentru studenți la disciplinele din post; 

- Elaborare materiale didactice; 

- Activitate de cercetare științifică; 

- Îndrumare practică de specialitate; 

- Îndrumare cercuri științifice studențești; 

- Participare la manifestări științifice; 

- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 

colectivului; 

- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului;  

- Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților. 

 
Salariul minim de încadrare: 

Calendarul Concursului:  

Prelegere publică: - 01.07.2015, ora 9.00, Facultatea de Agricultură, Departament I, sala 9 

Proba teoretică: - 01.07.2015, ora 11.00, Facultatea de Agricultură, Departament I, sala 9 

Proba scrisă: - 01.07.2015, ora 13.00, Facultatea de Agricultură, Departament I, sala 9  

Proba practică: - 01.07.2015, ora 15.00, Facultatea de Agricultură, Departament I 

Data publicării anunțului în Monitorul Oficial: 28.04.2015 

Perioada înscriere: 

 Început : 28.04.2015 

 Sfârșit: 12.06.2015 



Data susținerii prelegerii: 01 iulie 2015 

Ora susținerii prelegerii: 09.00 

Locul susținerii prelegerii 

Facultatea de Agricultură, Departament I, sala 9 

Tematica probelor de concurs 

CONDUCERE AUTO 

1. Cunoașterea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a semnalelor agentului de circulație. 

2. Semnalele luminoase. 

3. Poziția în timpul mersului. 

4. Semnalele conducătorilor de vehicule. 

5. Obligațiile conducătorilor de autovehicule. 

6. Trecerea la nivel cu calea ferată. 

7. Oprirea, staționarea și parcarea. 

8. Circulația pe autostrăzi. 

9. Întreținerea tehnică a automobilelor. 

10. Adaptarea vitezei la condițiile din trafic. 

11. Depășirea, tehnica de efectuare, spațiul de depășire. 

12. Sancțiuni și infracțiuni. 

13. Conducere ecologică. 

14. Conduită preventivă. 

15. Măsuri de prim ajutor. 

16. Noțiuni de mecanică. 

CONDUCERE TRACTOARE 

1. Organele de comanda ale motorului, transmisiei si echipamentului de lucru. 

2. Întreținerea tehnică a tractoarelor. 

3. Organele de comanda ale sistemului de direcție și frânare. 

4. Echipamentul electric și modul de acționare. 

5. Tehnica conducerii tractorului in diferite condiții de lucru. 

6. Întreținerea tehnică a tractoarelor. 

7. Motoare pentru tractoare, construcție si funcționare. 

8. Transmisia autovehiculelor, reglaje, particularități constructive, defecțiuni. 

9. Sistemul de direcție si frânare, defecțiuni și reglaje. 

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.      

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.   

 

BAZA ENERGETICĂ PENTRU AGRICULTURĂ 

 

1. Părţile fixe ale motoarelor cu ardere internă.  

2. Mecanismul motor şi mecanismul de distribuţie al unui motor cu aprindere prin comprimare.  

3. Sistemul de alimentare al motoarelor cu ardere internă.  

4. Sistemul sistemul de aprindere al unui motor cu aprindere prin scânteie.  

5. Sistemul de ungere şi sistemul de răcire al motoarelor cu ardere internă.  

6. Transmisia tractoarelor.  

7. Sistemul de rulare al tractoarelor. 

8. Sistemul de direcţie al tractoarelor. 

9. Sistemul de frânare al tractoarelor al tractoarelor.  

10. Echipamentul electric al tractoarelor 

11. Instalația hidraulică a tractoarelor. 

MECANICĂ 



1. Statica. Generalități. Noțiuni de bază ale mecanicii. Modelele mecanicii newtoniene. Principiile 

mecanice clasice. Clasificarea corpurilor. Clasificarea forțelor. Forța. Sisteme de forțe. 

2. Momentul unui vector în raport cu o axă. Cuplu de vectori. Momentul cuplului. Forțe de frecare.  

3. Cinematica. Generalități. Mișcarea punctului material.  

4. Componentele vitezei și accelerației în diferite sisteme de coordinate. Mișcările particulare ale 

punctului material: Mișcarea rectilinie uniformă. Mișcarea rectilinie uniform variată. Mișcarea 

circulară. Cinematica solidului rigid. Mișcarea de rotație ăn jurul unui ax fix. Mișcarea de 

rototranslație a solidului rigid. 

5. Mișcarea circulară uniformă. Aplicații ale forței centrifuge. Separatoare centrifugale. Pompe 

centrifugale. Cicloane centrifugale. Lucrul Mecanic. Puterea. Energia. 

6. Aplicații tehnice ale staticii. Aplicații tehnice ale dinamicii. Lanțuri cinematice. Organe de mașini. 

Mecanisme. 
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Descrierea procedurii de concurs 

Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare RC 37 



Lista documente 

La dosar 

Adresa unde se transmite dosarul de concurs 

Secretariat rectorat, USAMVCN 

Comisia 

Preşedinte:        Prof.dr.ing. ROXANA VIDICAN – USAMV Cluj Napoca 

Membri titulari: 

1. Prof.dr.ing. IOAN DROCAŞ 
2. Prof.dr.ing. SORIN STĂNILĂ 
3. Conf.dr.ing. OVIDIU RANTA 
4. Șef lucr.dr.ing. ADRIAN MOLNAR-IRIMIE  

Membri supleanţi: 

1. Şef lucrări.dr.ing. MIRCEA MUNTEAN 

2. Şef lucrări.dr.ing. OVIDIU MARIAN 

3. Şef lucrări.dr.ing. VICTOR BĂRBIERU 

 


