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Departament Economia şi Finanţare Firmei 

Poziţia în statul de 
funcţii 

2/II 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din 
planul de învăţământ 

Operaţiuni bancare, Contabilitatea firmei, Contabilitate, Tehnici şi operaţiuni 
bancare 

Domeniul ştiinţific Contabilitate 

Descrierea postului Postul de Conferenţiar, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 2/II, prevăzut în 
statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2016 – 
2017 conţine o normă de 11,75 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs şi 
seminarii, cu următoarea distribuţie pe discipline: Operaţiuni bancare, 
efectuată în semestrul I cu studenţii anului II, specializarea Inginerie 
Economică în Agricultură, Facultatea de Management Agricol: 2 ore de 
curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/an, 1 formaţie de lucru 
cu 1 oră seminar/săptămână, o medie de 0,5 ore convenţionale/an; 
Contabilitatea firmei, efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, 
specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de Management 
Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/an; 1 
formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o medie de 1,0 ore 
convenţionale/an; Contabilitate, efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, 
specializarea Inginerie și Management în Alimentaţia Publică și Agroturism, 
Facultatea de Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 
2,0 ore convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o 
medie de 1,0 ore convenţionale/an. 
Tehnici şi operaţiuni bancare efectuată în semestrul II cu studenţii anului I, 
Master, specializarea Administrarea Afacerilor Agricole, Facultatea de 
Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,5 ore 
convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 1 ore seminar/săptămână, o medie de 
0,75 ore convenţionale/an. 

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare la disciplinele: Operațiuni bancare, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului II, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură, Facultatea de Management Agricol; Contabilitatea firmei, efectuată 
în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură, Facultatea de Management Agricol; Contabilitate, efectuată în 
semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie și Management în 
Alimentaţia Publică și Agroturism,   Facultatea de Management Agricol; Tehnici 
și operațiuni bancare, efectuată în semestrul II cu studenţii anului I, Master, 
specializarea Administrarea Afacerilor Agricole, Facultatea de Management 
Agricol; activităţi de seminar la disciplinele: Operațiuni bancare, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului II, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură, Facultatea de Management Agricol; Contabilitatea firmei, efectuată 
în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură, Facultatea de Management Agricol; Contabilitate, efectuată în 
semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie și Management în 
Alimentaţia Publică și Agroturism,   Facultatea de Management Agricol; Tehnici 
și operațiuni bancare, efectuată în semestrul II cu studenţii anului I, Master, 
specializarea Administrarea Afacerilor Agricole, Facultatea de Management 
Agricol; pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale didactice; 
tutorat, consultaţii, îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite 
transferabile; activităţi de evaluare; verificări lucrări control; activitate de 
cercetare ştiinţifică; participare la manifestări ştiinţifice; îndrumarea 
elaborării proiectelor de diplomă; participarea la consilii şi în comisii în 
interesul învăţământului; 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. 

Salariul minim de 
încadrare 

2437 RON 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării 
anunţului în Monitorul 
Oficial 

28.11.2016 

Perioadă înscriere 28.11.2016-13.01.2017 

Data susţinerii 
prelegerii 

01.02.2017 

Ora susţinerii prelegerii 10.00 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala B 0-7, Parter, Facultatea de Management Agricol 

Perioada de susţinere 
a probelor de concurs 

30.01.2017-02.02.2017 

Perioada de 
comunicare a 
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioadă contestaţii 06.02.2017-10.02.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Obiectul şi metoda contabilităţii; Documentarea, evaluare şi calculaţia, 
procedee comune disciplinelor economice; Bilanţul contabil – procedeu 
specific al metodei contabilităţii; Contul, esenţa contabilităţii în partidă dublă; 
Contabilitatea capitalurilor;  Contabilitatea activelor imobilizate; Contabilitatea 
stocurilor şi producţiei în curs de execuţie; Sistemul şi instrumentele de plăţi 
interbancare; Transferul de credit şi debit; Cardul bancar;  Mijloace de plată 
utilizate în comerţul internaţional. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Secretariatul Facultăţii de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, CP 
300645, Timişoara, jud. Timiş 
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                                                                                              Prof.univ.dr. Cornelia PETROMAN 
        
                                                                                                                                                                                        
 


