
Descrierea postului – Profesor- Agronomie 
Facultatea Facultatea de Agricultură 
Departament Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului 
Poziția în statul de 
funcții  

I/ B/1 

Funcție Profesor universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Maşini Agricole 
Exploatarea Utilajelor din Industria Alimentară I şi II 
Rezistenţa Materialelor 

Domeniul ştiin ţific Agronomie 
Descriere post Postul de Profesor, poziţia I/B/1, are în componenţă ore 

de curs (2,01 ore/săpt) la disciplina de Maşini Agricole 
(sem II), lucrări practice (1 oră/săpt) de Maşini Agricole 
în semestrul II ,  cursul de Exploatarea Utilajelor din 
Industria Alimentară  (3.67 ore/săpt.) în semestrul I şi 
II, lucrări practice (1,42 oră/săpt) de Exploatarea 
Utilajelor din Industria Alimentară în semestrul I şi II 
şi curs (2 ore/săpt) de Rezistenţa Materialelor cu lucrări 
practice (1 ora/săpt) în sem II. 
Cursul de Exploatarea Utilajelor din Industria 
Alimentară are ca obiective principale dobândirea de 
către studenţi a unor cunoştinţe referitoare la modul de 
exploatare şi întreţinere al principalelor tipuri de 
utilaje folosite în  ramuri ale industriei alimentare. 
Scopul lucrărilor practice este ca studenţii să cunoască 
modul de montare-demontare, reglare - întreţinere - 
ungere a principalelor tipuri de utilajelor din industria 
alimentară. 
Cursul de Rezistenţa Materialelor are ca obiective 
principale deprinderea studenţilor cu modelele 
inginereşti de abordare şi soluţionare a problemelor 
din construcţia de maşini şi rezistenţa materialelor. 
Scopul lucrărilor practice este ca studenţii să cunoască 
modul de dimensionare si calcul corect al elementelor 
de rezistenta din componenta utilajelor si instalaţiilor. 
Cursul de Maşini Agricole are ca obiective principale 
dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe referitoare 
la sistemul de maşini care se pot utiliza pentru 
mecanizarea şi automatizarea agriculturii. 
Scopul lucrărilor practice este ca studenţii să-şi 
însuşească deprinderile practice necesare pentru 
efectuarea reglajelor corespunzătoare condiţiilor de lucru 
ale maşinilor agricole în vederea realizării indicilor 
calitativi corespunzători şi pentru verificarea stării 
tehnice a maşinilor înainte de începerea lucrului. 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 
pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, 
respectiv disciplinele de Maşini Agricole, Exploatarea 
Utilajelor din Industria Alimentară şi Rezistenţa 
Materialelor 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor 



analitice; 
Pregătirea activităţii didactice ; 
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 
normă; 
Asistenţă la examene; 
Îndrumare lucrări de licenţă şi dizertaţie; 
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 şi masteranzilor 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Exploatarea şi întreţinerea sistemelor pentru 
transportul produselor granulare. Transportoare 
gravitaţionale, cu bandă, cu cupe, cu racleţi, 
elicoidale, melcate, pneumatice; 
Exploatarea şi întreţinerea utilajelor pentru sortare. 
Maşini de sortat după mărime, după proprietăţi 
aerodinamice, combinate. 
Exploatarea şi întreţinerea utilajelor pentru uscarea 
produselor agro-alimentare. Uscătoare cu valţuri. 
Uscătoare cu benzi. Uscătorul turn. Uscătorul rotativ. 
Solicitarea la întindere şi compresiune.  Eforturi şi 
tensiuni în barele solicitate la întindere şi 
compresiune. Relaţii de calcul la întindere 
compresiune. Întinderea şi compresiunea barelor cu 
variaţii de secţiune. 
Solicitarea la forfecare. Aplicaţii ale forfecării. 
Îmbinări cu şuruburi. Îmbinări nituite. 
Solicitarea la încovoiere. Construcţia analitică a 
diagramelor de eforturi. Grinzi simplu rezemate.  
Solicitarea la încovoiere. Distribuţia tensiunilor. 
Formula lui Navier. 
Maşini pentru lucrările solului. Pluguri, freze agricole, 
tăvălugi, cultivatoare. 

 


