
Universitatea Universitatea de Stinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului 
“Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament Tehnologii Agricole 

Pozitia in statul de functii 2/I 

Functia PROFESOR 

Disciplinele din planul de 

invatamant 

Masini si instalatii zootehnice 
Masini pentru protectia plantelor  

Domeniul stiintific INGINERIE MECANICA 

Descrierea postului Postul de Profesor, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 2/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic al 
Departamentului I Tehnologii Agricole, pentru anul universitar 2016 – 
2017 conţine o normă de 11,50 ore convenţionale, asigurate cu ore 
de curs şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie pe discipline: 
Maşini şi instalaţii zootehnice efectuată în semestrul I cu studenţii 
anului II Zootehnie, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: 1 oră 
de curs/săptămână cu 3 formaţii de lucru cu 1,5 ore lucrări 
practice/săptămână; Maşini şi instalaţii zootehnice efectuată în 
semestrul I cu studenţii specializării MIAIA, Facultatea de 
Agricultură: 3 ore de curs pe săptămână cu o formaţie de lucru cu 2 
ore lucrări practice/săptămână; Maşini pentru protecţia plantelor, 
efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III, specializarea MIAIA, 
Facultatea de Agricultură: 2 ore de curs/săptămână cu o formaţie de 
lucru cu 1 oră lucrări practice/săptămână; Maşini şi instalaşii 
zootehnice efectuată în semestrul II cu studenţii anului II Zootehnie, 
Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii:  1 oră de curs / săptămână. 

Atributii/activitatile aferente 1. Norma didactică  pentru disciplinele Maşini şi instalaţii 
zootehnice efectuată în semestrul I cu studenţii anului II Zootehnie, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,  Maşini şi instalaţii 
zootehnice efectuată în semestrul I cu studenţii specializării MIAIA, 
Facultatea de Agricultură,  Maşini pentru protecţia plantelor, 
efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III, specializarea MIAIA, 
Maşini şi instalaţii zootehnice efectuată în semestrul II cu studenţii 
anului II Zootehnie, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,  
cuprinzând: 
a) Activităţi de predare;  
b) Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de 
proiecte de an;  
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;  
d) Îndrumarea elaborării dizertatiilor de master; 
e) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise 
în planurile de învăţământ;  
f) Activităţi de evaluare;  
g) Tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;  
h) Participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului. 

Salariul minim de incadrare 3127 RON 

Calendarul concursului  
Data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial 

28.11.2016, Partea a III-a, Nr. 1631 

Perioada înscriere 28.11.2016-13.01.2017 

Data susținerii prelegerii 31.01.2017 

Ora susţinerii prelegerii 8,00 

Locul susţinerii prelegerii Pavilionul Mecanizare M 01,  



Perioada susținere a probelor 
de concurs 

30.01. 2017-02.02.2017 

Perioada comunicare a  
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioada  de contestații 06.02.2017-10.02.2017 

Tematica probelor de 

concurs 

Instalatii pentru alimentarea cu apa si distribuirea apei la animale, 
Adapatorile utilizate in fermele zootehnice; Instalatii de distribuire a 
hranei la animale. Diferite tipuri de hranitoare; Maşinile utilizate in 
zootehnie pentru distribuirea furajelor concentrate şi a furajelor de 
volum; Utilajele folosite pentru evacuarea gunoiului din adăposturi; 
Masini si instalatii pentru recoltarea produselor de la animale. 
Instalaţii de muls în adăpost cu colectarea laptelui la conductă. 
Masinile mobile de muls; Utilizarea gardului electric in zootehnie. 
Aplicatii ale gardului electric in fermele zootehnice. Calcule 
economice pentru achizitionarea unui gard electric intr-o ferma 
pentru cresterea animalelor. 
Aparte de stropit cu pulverizare hidraulică, mecanică şi pneumatică. 
Principii de funcţionare. Tipurile constructive de aparatură manuală 
de stropit; Maşini şi echipamente de stropit. Principii de funcţionare, 
componente, parametrii funcţionali. Procedee şi sisteme de 
pulverizare. Tehnologia de lucru cu maşinile şi echipamentele de 
stropit. Întreţinere, verificări tehnice şi reglaje. Tipuri constructive; 
Maşini (utilaje) pentru aplicarea de produse solide de combatere 
(pulberi, granule). Principii de funcţionare, componenţă, tehnologia 
de lucru, tipuri constructive; Maşini, aparate şi echipamente pentru 
tratatrea materialului semincer şi de plantare. Principii de 
funcţionare, componenţă, tehnologia de lucru, tipuri constructive; 
Maşini de combatere nepoluantă(colectarea pneumatică a insectelor, 
dizlocare pneumatică a buruienilor, administrarea de produse 
biologice de combatere). Principii de funcţionare, componenţă, 
tehnologia de lucru, tipuri constructive; Testarea si verificarea 
tehnica periodica. Obligativitatea verificarii masinilor pentru protectia 
plantelor. 

Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul 
Facultăţii de Agricultură, Calea Aradului nr. 119, CP 300645, 
Timişoara, jud. Timiş 

 
                                                                                Director departament, 

                                                                            Prof.univ.dr. Georgeta POP 
 


