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Poziția în statul de 

funcții 
I/B/1 

Funcție Conferen?iar universitar / Associate Professor
 

Disciplinele din 

planul de învățământ 
Organe de maşini 

Exploatarea utilajelor agricole II 

Maşini şi instalaţii horticole 

Exploatarea utilajelor agricole I 

Inginerie mecanică 

 Machine elements 

Exploitation of agricultural machinery II 

Machinery and installations for horticulture 

Exploitation of agricultural machinery I 

Mechanical engineering 

Domeniu stiintific Agronomie/Agronomy 

Descriere post Postul de Conferenţiar, pe perioadă nedeterminată, vacant, poziţia I/B/1,  

prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2015 - 2016  

conţine o normă de 13,70 ore convenţionale, având în componenţă ore de curs şi ore de lucrări practice,  

cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

disciplina Organe de maşini, în semestrul I, formată din lucrări practice (2 ore/săpt) şi curs (2 ore/săpt.), 
cu o medie totală de 3,00 ore convenţionale pe săptămână; 

disciplina Exploatarea utilajelor agricole II, în semestrul II, formată din curs (2 ore/săpt.), cu o medie 
totală de 1,67 ore convenţionale pe săptămână; 

disciplina Maşini şi instalaţii horticole, în semestrul II, formată din lucrări practice (2 ore/săpt) şi curs (2 
ore/săpt.), cu o medie totală de 3,00 ore convenţionale pe săptămână; 

disciplina Exploatarea utilajelor agricole I, în semestrul I, formată din lucrări practice (2 ore/săpt) şi curs 
(2 ore/săpt.), cu o medie totală de 3,00 ore convenţionale pe săptămână; 

disciplina Inginerie mecanică, în semestrul II, formată din lucrări practice (2 ore/săpt) şi curs (2 
ore/săpt.), cu o medie totală de 3,00 ore convenţionale pe săptămână. 

 The associate professor position, for an unlimited period of time, vacant position I/B/1, 

provided in the organizational chart for higher education teaching personnel approved for the academic 
year 2015 - 2016  

contains a conventional norm of 13,70 hours, has courses and practical work, with the following 
disciplines: 

Machine elements, first semester, has practical work (2 hours/week) and course (2 hours/week), with an 
average of 3,00 conventional hours per  week; 

Exploitation of agricultural machinery II, second semester, has course (2 hours/week), with an average of 
1,67 conventional hours per  week; 

Machinery and installations for horticulture, second semester, has practical work (2 hours/week) and 
course (2 hours/week), with an average of 3,00 conventional hours per  week; 



Exploitation of agricultural machinery I, first semester, has practical work (2 hours/week) and course (2 
hours/week), with an average of 3,00 conventional hours per  week; 

Mechanical engineering, second semester, has practical work (2 hours/week) and course (2 hours/week), 
with an average of 3,00 conventional hours per  week. 

Atributiile/activitatile 

aferente 
Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi/sau lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în norma 
didactică. 

Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 

Pregătirea activităţii didactice; 

Organizarea şi asigurarea condiţiilor de susţinere a examenelor sau a verificărilor pe parcurs de către 
studenţi; 

Asigurarea de consultaţii pentru studenţi, la disciplinele din normă; 

Asistenţă la examene / verificări pe parcurs; 

Îndrumare lucrări de licenţă şi dizertaţie; 

Elaborare materiale didactice; 

Activităţi de cercetare ştiinţifică; 

Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

Participarea la manifestări ştiinţifice; 

Participarea la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 

Activităţi de promovare şi cooperare cu mediul economic; 

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor şi/sau masteranzilor 

 Preparing the lecturers and practical works for disciplines according with teaching curricula; 

Elaboration of course specifications and analytical programs; 

Preparing the educational activity; 

Exams, tests and written exams during the lectures; 

Advise hours for students at the disciplines mentioned above; 

Exams assistance; 

Guidance for license and dissertation works; 

Development of educational materials; 

Scientific research activity; 

Participation at scientific meetings; 

Participation at administrative, teaching, promoting and research activities of  the department; 

Other activities for practical and theoretical training of students. 

Tematica probelor de 

concurs 
-Asamblări filetate 

-Asamblări arbore-butuc 

-Lagăre 

-Transmisii mecanice 

-Solicitarea la întindere-compresiune (diagrame de forţe axiale, eforturi şi tensiuni în barele solicitate la 
întindere şi compresiune, relaţii de calcul la întindere compresiune, deformarea barelor supuse la solicitări 
axiale) 

-Solicitarea la încovoiere (definiţii, reazeme şi reacţiuni, eforturi în secţiune, forţa tăietoare, momentul 
încovoietor, relaţii de calcul la încovoiere) 

-Statica punctului material; 

-Mişcările particulare ale punctului material; 

-Cinematica solidului rigid; 

-Aplicaţiile tehnice ale mecanicii; 



-Formarea agregatelor agricole 

-Exploatarea agregatelor pentru întreţinerea culturilor agricole; 

-Exploatarea agregatelor de semănat şi plantat 

 -Threaded Joints 

-Driveshaft-hub assemblies 

-Bearings 

-Mechanical power transmissions 

-Stretch and compression stresses (axial forces chart, stresses and strains for bars subjected to stretch 
and compression, computing relations for stretch and compression, deformation of bars subjected to axial 
loads) 

-Bending of straight flat bars (definitions, support reactions, section stresses, shear forces, bending 
moment, computing relations for bending) 

-Statics of material points; 

-Specific kinematics of material points; 

-Kinematics of rigid body; 

-Practical applications of mechanics; 

-Design of the tractor - implement assembly 

-Exploitation of plant protection equipments; 

-Exploitation of seeding and planting equipments 

 


