
Informații privind posturile didactice şi de cercetare vacante din învăţământului superior 

scoase la concurs de USAMV Cluj-Napoca în semestrul I, an universitar 2019-2020 

necesare pentru publicarea pe site-ul M.E.N  

 

Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul 

II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi completate şi cu informaţia în limba engleză. Pentru posturile de asistent 

și șef de lucrări informațiile vor fi doar în limba română 

 

  

Universitatea RO UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 

EN  

Facultatea RO AGRICULTURĂ 

EN  

Departament RO I ȘTIINȚE TEHNICE ȘI ȘTIINȚELE SOLULUI 

EN  

Poziţia în statul de 

funcţii 
RO I/B/13 

EN  

Funcţia RO ASISTENT 

EN  

Disciplinele din 

planul de învăţământ 
RO 0101020110 Mașini agricole (2019-2020) 

0102010321 Conducerea tractorului (2019-2020) 

0107020329 Conducere tractoare (2019-2020) 

0126010322 Conducere tractoare (2019-2020) 

0102030318 Conducere autovehicule 2 (2019-2020) 

0126040102 Exploatarea utilajelor agricole I (2019-2020) 

0107020329 Conducere tractoare (2019-2020) 

0102020110 Mașini agricole (2019-2020) 

0126030109 Utilaje și sisteme de transport (2019-2020) 

0126040111 Testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor (2019-2020) 

0126020105 Mașini agricole (2019-2020) 

0126040216 Utilizarea calculatoarelor de proces și a inst.de monitorizare (2019-

2020) 

0126030217 Senzori, traductori și achiziții de date (2019-2020) 

0107030321 Conducere auto 2 (2019-2020) 

 

EN  

Domeniul ştiinţific RO Științe inginerești - Ingineria resurselor vegetale şi animale  

 

EN  

Descriere post RO Postul de Asistent, poziţia I/B/13, are în componenţă: 

- lucrări practice: disciplina de Mașini agricole: 4 ore/săpt, sem. I, anul II 

Agricultură; disciplina Conducere tractoare: 2 ore/săpt, sem. II, anul I Montanologie; 

disciplina Conducere tractoare: 2 ore/săpt, sem. I, anul II Ingineria mediului; 

disciplina Conducere tractoare: 2 ore/săpt, sem. II, anul I EMAIA; disciplina 

Conducere autovehicule: 4 ore/săpt, sem.II, anul III Montanologie; disciplina 

Exploatarea utilajelor agricole I: 2 ore/săpt, sem. I, anul IV EMAIA; disciplina 

Mașini agricole: 2 ore/săpt, sem. I, anul II Montanologie; disciplina Utilaje și 

sisteme de transport: 2 ore/săpt, sem. I, anul III EMAIA; disciplina Testarea și 

diagnosticarea mașinilor și utilajelor: 2 ore/săpt, sem. I, anul IV EMAIA; disciplina 

Mașini agricole: 2 ore/săpt, sem. I, anul II EMAIA; disciplina Utilizarea 

calculatoarelor de proces și a inst. de monitorizare: 1 oră/săpt, sem. I, anul IV 

EMAIA; disciplina Senzori, traductori și achiziții de date: 2 ore/săpt, sem. II, anul III 

EMAIA; disciplina Conducere auto 2: 1 oră/săpt, sem. II, anul III Ingineria mediului. 

    Postul de asistent, vacant poziţia I/B/13 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului aprobat în anul universitar 

2019–2020, conţine o normă de 14,00 ore convenționale, asigurate cu ore  seminar și 

de activități practice.  



 

EN  

Atribuţiile/activităţile 

aferente 
RO Pregătirea și efectuarea orelor de seminar și activitățile practice pentru disciplinele 

cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Mașini agricole, Conducere 

tractoare, Conducere autovehicule, Exploatarea utilajelor agricole, Utilaje și sisteme 

de transport, Testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor, Utilizarea 

calculatoarelor de proces și a inst. de monitorizare, Senzori, traductori și achiziții de 

date, efectuată în semestrul I și semestrul II cu studenții din anul I, II, III și IV de la 

programele de studii de licență Agricultură,  Montanologie, Ingineria mediului, 

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară ale 

Facultății de Agricultură. 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

-Pregătirea activităţii didactice ;  

-Verificări lucrări control; 

-Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   

-Asistenţă la examene;  

-Îndrumare proiecte licenţă;  

-Elaborare materiale didactice;  

-Activitate de cercetare ştiinţifică;  

-Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

-Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  

-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;  

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

învăţământului;  

-Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor 

 

EN  

Data susţinerii 

prelegerii 
RO 01.09.2020 

EN  

Ora susţinerii 

prelegerii 
RO 10

oo 

EN  

Locul susţinerii 

prelegerii 
RO Disciplina de masini agricole 

EN  

Tematica probelor de 

concurs şi 

bibliografia 

RO Tematica disciplinei de 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  

Senzori, traductori și achiziții de date  
1. Importanţa, rolul şi obiectul disciplinei. Tendințe actuale în utilizarea 

traductoarelor și senzorilor 

 2. Construcția și clasificarea traductoarelor  

3. Traductoare și senzori pentru măsurarea poziției. Traductoare neelectrice de 

deplasare. Traductoare electrice de deplasare și poziție 

 4. Traductoare și senzori pentru măsurarea forțelor și a momentelor de răsucire. 

Traductoare pentru măsurarea forțelor. Traductoare neelectrice pentru măsurarea 

forțelor. Traductoare electrice de forță. Traductoare pentru măsurarea momentelor de 

răsucire  

5. Traductoare și senzori pentru măsurarea vitezelor. Traductoare pentru măsurarea 

vitezelor unghiulare. Traductoare pentru măsurarea vitezelor liniare  

6. Traductoare și senzori pentru măsurarea presiunii  

7. Traductoare și senzori pentru măsurarea debitelor. 

 

Bibliografie 

1 . DROCAŞ, I., NAGHIU, AL, Baza energetică pentru agricultură, Editura 

Risoprint, ClujNapoca, 1999.  

2. DROCAŞ, I., PAVEN, GH., Indrumător de lucrări practice la motoare şi tractoare 

, Tipo Agronomia,1989. 3. DROCAŞ, I., NAGHIU, AL., Motoare şi tractoare (curs) 

Lito Universitatea de Stiinţe Agricole, Cluj-Napoca, 1995. 

 4. NAGHIU, AL şi col., Baza energetică pentru agricultură, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2003. 

 5. BĂŢAGA, N. şi col., Motoare cu ardere internă, EDP, Bucureşti, 1996.  

6. BĂȚAGA, N. şi col., Motoare cu ardere internă, combustibili, lubrifianţi, 

materiale speciale pentru autovehicule, economicitate, poluare, Editura UT 

Press,Cluj-Napoca,2000. 

 7. DROCAŞ I., MIHAIU I., RANTA O., MOLNAR A., 1999, Reglarea maşinilor 

agricole de lucrat solul, semănat, plantat, fertilizat şi protecţia plantelor, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

EN  

Comisia de concurs RO Președinte:   Conf.Dr.Ing. Ovidiu Ranta – USAMV Cluj-Napoca 

 

Membrii:      Prof.Dr. Sorin Stănilă – USAMV Cluj-Napoca 

         Conf.Dr. Adrian Molnar – USAMV Cluj-Napoca 

         Conf.Dr.  Mircea Muntean – USAMV Cluj-Napoca 

                  Șef lucr.Dr. Ovidiu Marian – USAMV Cluj-Napoca 

 

Membrii supleanți: 

         Conf.Dr. Victor Bărbieru – USAMV Cluj-Napoca 

         Șef lucr.Dr. Adriana David – USAMV Cluj-Napoca 

         Șef lucr.Dr. Giorgiana Cătunescu – USAMV Cluj-Napoca 

 

EN  

Comisia de 

contestaţii 
RO  

EN  

 



Pentru site-ul universității: 

 

Data susţinerii 

probelor de concurs 
RO 01.09.2020 

EN  

Ora susţinerii 

probelor de concurs 
RO Prelegerea publică: ora 10

oo
 

EN  

 

Decan,       Director de Departament, 

        Prof.dr. Roxana VIDICAN               Conf.dr.ing. Ovidiu RANTA 

 

Data completării formularului: ______________________ 


