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UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

FACULTATEA DE INGINERIE 

 
 

REFERINŢE ŞI CRITERII ALE 
DESCRIERII 

DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea- Facultatea de Inginerie 

Departamentul Departamentul- Departamentul de Automatica, Inginerie 
Industriala Textile si Transporturi 

Poziţia din Statul de funcţiuni 59  

Funcţie Sef de lucrari 

Discipline din planul de învăţământ Procese si caracteristici ale motoarelor autovehiculelor 
Incercarea autovehiculelor 
Proiectarea asistata la calculator 
Repararea autovehiculelor 
Elaborare proiect diploma 
 

Domeniu ştiinţific Ingineria autovehiculelor 

Descierea postului  a) Activitate didactică 
Procese si caracteristici ale motoarelor autovehiculelor, anul de 
studiu III, Semestrul II,ore curs/saptamana 2 

Incercarea autovehiculelor, anul de studiu IV, semestrul I, ore 
curs/saptamana 2. 

 Repararea autovehiculelor, anul de studiu IV, Semestrul I, ore 
curs/saptamana 2. 

b) Alte activităţi care intră în obligativitatea cadrelor didactice (ore):  
Examene -30, Verificare lucrări -50, Consultaţii – 70, Întocmire 
lucrări – 150, Proiecte diplomă - 50 

Atribuţii 1. Activitati didactice: 
a) Activitati de predare; 
b) Activitati de seminar, lucrari practice si de laborator, îndrumare 
proiecte de an; 
c) Îndrumarea elaborarii lucrarilor de licenta; 
d) Îndrumarea elaborarii lucrarilor de disertatie; 
e) Alte activitati didactice, practice si de cercetare stiintifica înscrise 
în planul de învatamânt; 
f) Activitati de evaluare; 
g) Tutoriat, consultatii, îndrumarea cercurilor stiintifice studentesti; 
h) Activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati în 
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interesul învatamântului; 
i) Participare la activitatile organizate de catedra, facultate si/sau 
universitate; 
j) Participarea la consilii si comisii în interesul învatamântului. 
2. Activitti de cercetare: 
a) Activitati în cadrul centrului de cercetare prevazute în planul 
intern; 
b) Initerea, derularea si monitorizarea programelor si proiectelor; 
c ) Participarea la conferinte, sesiuni stiintifice pentru diseminarea 
rezultatelor cercetarii; 
d) Elaborarea si publicarea articolelor, a tratatelor, a monografiilor 
si a cartilor de specialitate prevazute în planul intern. 

Salariul minim de încadrare a 
postului la momentul angajării 

1986 lei 

Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  Nr.1304 din 
25.11.2015 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

25.11.2015 – 27.07.2016 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

12.02.2016, ora 14:00 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul III, 
sala 325. 

Datele susţinerii probelor de 
concurs, inclusiv a prelegerilor, 
cursurilor etc. 

12.02.2016 

Data de comunicare a rezultatelor 12.02.2016 

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

15.02.2016-19.02.2016 

Tematica probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor 
sau altor asemenea, ori tematicile 
din care comisia de concurs poate 
alege tematica probelor susţinute 
efectiv. 

1)Procese si caracteristici ale motoarelor autovehiculelor 

 
PARAMETRII INDICAŢI ŞI EFECTIVI AI MOTOARELOR CU 
ARDERE INTERNĂ 
PENTRU AUTOVEHICULE RUTIERE 
 Parametri indicaţi 
 Parametri efectivi 
 Factori generali de influenţă asupra arderii în motorul cu aprindere 
prin scânteie  REGIMURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DEFINIREA 
SARCINII MOTOARELOR CU 
ARDERE INTERNĂ PENTRU AUTOVEHICULE RUTIERE 
CICLURILE TEORETICE ALE MOTOARELOR CU ARDERE 
INTERNĂ CU PISTON  
Generalităţi 
 Ipoteze de bază ale studiului termodinamic al ciclurilor 
 Ciclul teoretic general al motoarelor cu ardere internă 
 Ciclurile teoretice ale motoarelor cu ardere internă cu piston uzuale 
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Analiza ciclului theoretic mixt 
 Particularizări ale ciclului teoretic mixt  
 Ciclul teoretic al motoarelor cu aprindere prin scânteie 
Ciclul teoretic al motoarelor cu aprindere prin comprimare cu regim 
lent de 
funcţionare 
.Influenţe asupra randamentului termic al ciclurilor teoretice 
 Influenţe asupra randamentului termic al ciclului teoretic al 
motoarelor cu 
aprindere prin scânteie 
 Influenţe asupra randamentului termic al ciclului teoretic al 
motoarelor cu 
aprindere prin comprimare cu regim lent de funcţionare  
Influenţe asupra randamentului termic al ciclului teoretic al 
motoarelor cu 
aprindere prin comprimare cu regim rapid de funcţionare 
Comparaţii între ciclurile teoretice uzuale ale motoarelor cu ardere 
internă cu piston 
 
STUDIUL PROCESULUI DE ADMISIE AL MOTOARELOR CU 
ARDERE INTERNĂ CU PISTON ÎN PATRU TIMPI 
Generalităţi 
 Admisia normală la motoarele în patru timpi  
 Criterii de apreciere a eficienţei procesului de admisie 
Influenţe asupra admisiei normale la motoarele în patru timpi 
 Influenţa proprietăţilor încărcăturii proaspete 
 Influenţa factorilor funcţionali 
 Influenţa factorilor constructivi 
 Determinarea parametrilor specifici procesului de admisie 
 Presiunea din cilindru la sfârşitul cursei de admisie  
 Creşterea de temperatură a fluidului proaspăt  
 Temperatura la sfârşitul cursei de admisie  
Gradul de umplere 
 
STUDIUL PROCESULUI DE EVACUARE AL MOTOARELOR 
CU ARDERE INTERNĂ CU PISTON ÎN PATRU TIMPI 
Generalităţi. 
 Criteriile perfecţiunii procesului de evacuare 
 Analiza desfăşurării procesului evacuării cu ajutorul diagramei 
indicate  
 Stabilirea momentului deschiderii supapei de evacuare  
 Stabilirea momentului închiderii supapei de evacuare  
 Presiunea şi temperatura gazelor la sfârşitul evacuării 
 Cotele de reglaj ale evacuării 
 Influenţe asupra procesului de evacuare 
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STUDIUL PROCESELOR DE COMPRIMARE ŞI DE 
DESTINDERE ALE 
MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ CU PISTON  
 Studiul procesului de comprimare  
 Studiul procesului de destindere  
 
STUDIUL PROCESULUI DE ARDERE DIN MOTOARELE CU 
PISTON  
 Premise ale aprinderii şi arderii în motoarele cu aprindere prin 
scânteie 
 Etapizarea arderii normale în motorul cu aprindere prin scânteie 
 Factori generali de influenţă asupra arderii în motorul cu aprindere 
prin scânteie  
Aspecte caracteristice arderii în motorul cu aprindere prin scânteie 
 Optimizarea raportului de comprimare la motorul cu aprindere prin 
scânteie 
 Fenomene de ardere anormală în motorul cu aprindere prin scânteie 
Influenţa tipului şi arhitecturii camerei de ardere asupra procesului 
de ardere în 
motorul cu aprindere prin scânteie 
 Particularităţi ale arderii în motorul cu aprindere prin comprimare 
Analiza arderii în motorul cu aprindere prin comprimare, cu ajutorul 
diagramei 
indicate 
Termodinamica arderii 
 
SOLUŢII ENERGETICE PENTRU MOTOARE 
POLICARBURANT  
 
SUPRAALIMENTAREA MOTOARELOR PENTRU 
AUTOVEHICULE RUTIERE 
Tipuri de supraalimentare. Clasificări. Caracteristici 
Turbo-supraalimentarea  
 Compresorul 
Turbina 
 Lagărele turbo-suflantei 
Controlul presiunii de turbo-supraalimentare 
 Turbo-suflanta cu geometrie variabilă 
 Pornirea şi oprirea motorului 
 Răcitorul intermediar (Intercoolerul) 
 Reducerea gradului de poluare 
Sistemul EGR  
 
CARACTERISTICILE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ 
PENTRU 
AUTOVEHICULE RUTIERE 
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 Caracteristici de reglare 
 Caracteristica de reglare în funcţie de consumul orar de combustibil 
 Caracteristica de reglare în funcţie de avansul la producerea 
scânteii 
electrice 
 Caracteristica de reglare în funcţie de avansul la injecţie 
 Caracteristica de detonaţie  
 Caracteristica de dozaj 
 Caracteristici funcţionale 
 Caracteristica de sarcină  
 Caracteristica de turaţie  
 Caracteristica de turaţie la sarcină totală şi la sarcină plină 
Caracteristica de turaţie la sarcini parţiale 
 Caracteristica de turaţie la sarcină nulă. 
 Caracteristica de pierderi 
Caracteristici de propulsie 
 Caracteristici complexe  
Corectarea caracteristicilor 
Calităţile de tracţiune ale motoarelor de automobil 
 Caracteristica relativă de turaţie 
 Organizarea standului pentru încercarea motoarelor. Echiparea 
motoarelor în 
vederea încercărilor 
 Organizarea standului pentru încercarea motoarelor  
 Echiparea motoarelor în vederea încercărilor 
 
2)Incercarea autovehiculelor rutiere 
Notiuni generale despre incercarea autovehiculelor rutiere; Cerinte 
impuse incercarilor 
Incercarea motorului . Acordarea motorului cu autovehiculul 
Masurarea momentului motor - cu ajutorul franelor  rnecanice, electrice, 
hidrauilice. Stabilitatea acestor tipuri de frane. 
Incercarea transmisiei unui autovehicul rutier . Incercarea ambreiajului 
Incercarea cutiilor de viteza - In flux de energie deschis si in flux de energie 
inchis 
Incercarea arborilor cardanici; Incercarea puntilor motoare. Incercarea 
transmisiei in ansamblu 
Incercarea rnecanismului de directie al unui autovehicul rutier 
Incercarea suspensiei unui autovehicul rutier 
Determinarea performantelor economice ale autovehiculelor rutiere. 
Determinarea caracteristicilor dinamice ale autovehiculelor 
Verificarea calitatilor de franare Incercari de confort: verificarea usurintei 
de conducere 

3)Repararea autovehiculelor 
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Organizarea reparatiilor 
Defectiunile autovehiculelor 
Aspecte generale privind uzarea si frecarea pieselor 
Reconditionarea pieselor 
Tratamente termice si termochimice 
Reconditionarea pieselor prin incarcare 
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14.Finsterwalder, G.: The Deutz Stratified Charge Process, I. Mech. 
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Conference Publications, 1980. 
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16.Gosman, A.D., Hill, C., Marooney, C.J., Sarantinos, M.: 
Interactive 
Computational Fluid Dynamics Tools For Engine Design, Proc. of 
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Inst. of Mech. Eng. C 430/23, 1991. 
17.Grunwald, B.: Teoria, calculul şi construcţia motoarelor pentru 
autovehicule rutiere, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
18.Heywood, John.: Internal Combustion Engine Fundamentals, 
McGraw 
– Hill Series in Mechanical Engineering, Library of Congress 
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Descrierea procedurii de concurs Standardele aferente functiei de sef de lucrari sunt cerinte minime si 
obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea functiei 
respective. 
Candidatul trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile impuse de 
standardele minimale nationale si de standardele universitatii pentru 
functia didactica pentru care doreste sa participe la concurs. 
Candidatul trebuie sa îndeplineasca si urmatoarele conditii specifice 
pentru ocuparea postului: 
- Absolvent al unei facultatii de Autovehicule Rutiere 
- Detinerea titlului de doctor in domeniul Autovehicule Rutiere 
- Detinerea diplomei de master didactic/certificat de absolvire a 
modulului psihopedagogic sau alte documente echivalente 
- Indeplinirea standardelor minimale conform metodologiei interne 
UAV (disponibile pre www.uav.ro) 
Concursul pentru ocuparea postului de Sef de lucrari consta în: 
- sustinerea unei prelegeri cu caracter didactic/stiintific pe o tema 
din structura postului si comunicata candidatului cu 48 ore inainte; 
- sustinerea unei prelegeri cu caracter public de minim 45 de minute 
în care candidatul îsi prezinta cele mai semnificative realizari 
profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare 
viitoare. Aceasta proba contine în mod obligatoriu si o sesiune de 
întrebari din partea comisiei si a publicului; 
 
Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva 
urmatoarelor aspecte: 
a) îndeplinirea criteriilor minimale impuse de CNATDCU si U.A.V. 
b) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului; 
c) capacitatea candidatului de a îndruma studenti sau tineri 
cercetatori; 
d) competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care 
prevad activitati didactice; 
e)capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele 
sale catre mediul economic sau social ori de a promova propriile 
rezultate stiintifice; 
f) capacitatea candidatului de a lucra în echipa si eficienta 
colaborarilor stiintifice ale acestuia, în functie de specificul 
domeniului candidatului; 
g)capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare - 
dezvoltare; 
h)experienta profesionala a candidatului în alte institutii decât 
institutia care a scos postul la concurs 

Lista completă a documentelor pe 
care candidaţii trebuie să le includă 
în dosarul de concurs 

a) Cererea de înscriere la concurs, semnata de candidat, care i 
include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea 
informatiilor prezentate în dosar înregistrata la Registratura U.A.V. 
b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
în format tiparit si electronic atât din punct de vedere didactic, în 
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cazul posturilor didactice, cât si din punctul de vedere al activitatilor 
de cercetare stiintifica; propunerea se redacteaza de catre candidat, 
cuprinde maximum 10 pagini si este unul dintre principalele criterii 
de departajare a candidatilor; 
c) Curriculum vitae al candidatului în format tiparit si în format 
electronic (acesta va cuprinde în mod obligatoriu informatii despre 
studiile efectuate si diplomele obtinute; informatii despre experienta 
profesionala si locurile de munca relevante; informatii despre 
proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de 
proiect si granturile obtinute, în cazul în care exista astfel de 
proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finantare, 
volumul finantarii si principalele publicatii sau brevete rezultate; 
informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a 
contributiilor stiintifice ale candidatului) 
d) Lista de lucrari a candidatului, în format tiparit si în format 
electronic; 
e) Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale 
universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard 
este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este 
completata si semnata de catre candidat. 
f) Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia 
legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor 
originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere 
sau echivalare a acesteia; 
g) Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie 
internationala, a tezei de doctorat sau, dupa caz, a tezei de 
abilitare, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 
h) Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care 
indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 
1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa 
acestor situatii de incompatibilitate; 
i) Copia dupa Monitorul Oficial în care a fost publicat postul 
j) Copii ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma 
de bacalaureat sau echivalenta; diploma de licenta sau echivalenta; 
diploma de master - copii legalizate 
k) Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are 
o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori 
pasaportului; 
l) în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe 
documente care atesta schimbarea numelui — certificat de 
casatorie sau dovada schimbarii numelui-copie legalizata 
m) Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale 
candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale 
proprii. 
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n) certificat de nastere-copie legalizata. 
 

Adresa la care trebuie transmis 
dosarul de concurs 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, bdul. Revoluţiei nr. 77, 
jud Arad, cod 310130 

Comisie Preşedinte: Conf. dr.ing. Glavan Dan Ovidiu,  Universitatea „Aurel 
Vlaicu” Arad 
Membri:  
  Prof.dr.ing. Sima Gheorghe,  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
  Conf.dr.ing. Muller Valentin Dan, Universitatea „Aurel Vlaicu” 
Arad 
  Ş.l.dr.ing. Negrila Radu Iulian,  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
  Ş.l.dr.ing. Igret Sorin Vlad,  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
 
Membrii supleanţi:   
  Prof. dr.ing.Popa Alexandru, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
  Ş.l.dr.ing. Tanasoiu Aurelia,  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
 
   

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 

 
Decan, 

Conf.dr.ing. Glavan Dan Ovidiu 


