
 

Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament Tehnologii agricole 

Poziţia în statul de funcţii 11/I 

Funcţie Lector 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Limba franceză; Limbi străine – Franceză; Limbi străine –
Franceză, Engleză, Germană; Franceză; Limba franceză, 
Limbă străină; Limbi moderne; Limbă străină II; Limbi străine 
- Germană, Limbi străine 

Domeniul ştiinţific Filologie 

Descrierea postului Postul de Lector, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 11/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în 
anul universitar 2016 – 2017 conţine o normă de 14,0 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de seminar, cu următoarea 
distribuţie pe discipline: Limba franceză, efectuată în semestrul I 
și semestrul II cu studenţii anului I, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, specializarea Horticultură: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limba franceză, efectuată în semestrul I și 
semestrul II cu studenţii anului I, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, specializarea Silvicultură: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limba franceză, efectuată în semestrul I și 
semestrul II cu studenţii anului II, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, specializarea Silvicultură: 2 ore de 
seminar/săptămână;  Limbi străine – Franceză, efectuată în 
semestrul II cu studenţii anului IV, Facultatea de Agricultură, 
specializarea Agricultură: 2 ore de seminar/săptămână; Limbi 
străine - Franceză, Engleză, Germană, efectuată în semestrul II 
cu studenţii anului IV, Facultatea de Agricultură, specializarea 
Protecția Plantelor: 2 ore de seminar/săptămână; Franceză, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului IV, Facultatea de 
Agricultură, specializarea Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară: 2 ore de seminar/săptămână; Limbă străină, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului III, Facultatea de 
Tehnologia Produselor Agroalimentare, specializarea Protecţia 
Consumatorului şi a Mediului: 1 oră de seminar/săptămână; Limbi 
moderne, efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV, 
Facultatea de Management Agricol, specializarea Inginerie și 
Management în Industria Turismului: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limbă străină II, efectuată în semestrul I cu 
studenţii anului II, Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, specializarea Protecţia Consumatorului şi a 
Mediului: 2 ore de seminar/săptămână; Limbi străine - Germană, 
efectuată în semestrul II cu studenții anului IV, Facultatea de 
Agricultură, specializarea Agricultură: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limbi străine, efectuată în semestrul II cu 
studenții anului I, Facultatea de Agricultură, specializarea Biologie: 
2 ore de seminar/săptămână; Limbi străine, efectuată în 
semestrul II cu studenții anului I, Facultatea de Agricultură, 
specializarea Agricultură: 1 oră de seminar/săptămână; 

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare la disciplinele: Limba franceză, efectuată în 
semestrul I și semestrul II cu studenţii anului I, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură, specializarea Horticultură: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limba franceză, efectuată în semestrul I și 
semestrul II cu studenţii anului I, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, specializarea Silvicultură: 2 ore de 
seminar/săptămână; Limba franceză, efectuată în semestrul I și 
semestrul II cu studenţii anului II, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, specializarea Silvicultură;  Limbi străine – Franceză, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului IV, Facultatea de 
Agricultură, specializarea Agricultură; Limbi străine - Franceză, 



Engleză, Germană, efectuată în semestrul II cu studenţii anului 
IV, Facultatea de Agricultură, specializarea Protecția Plantelor; 
Franceză, efectuată în semestrul II cu studenţii anului IV, 
Facultatea de Agricultură, specializarea Maşini şi instalaţii pentru 
agricultură şi industrie alimentară; Limbă străină, efectuată în 
semestrul II cu studenţii anului III, Facultatea de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare, specializarea Protecţia 
Consumatorului şi a Mediului; Limbi moderne, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului IV, Facultatea de Management 
Agricol, specializarea Inginerie și Management în Industria 
Turismului; Limbă străină II, efectuată în semestrul I cu studenţii 
anului II, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 
specializarea Protecţia Consumatorului şi a Mediului; Limbi 
străine - Germană, efectuată în semestrul II cu studenții anului 
IV, Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură; Limbi 
străine, efectuată în semestrul II cu studenții anului I, Facultatea 
de Agricultură, specializarea Biologie; Limbi străine, efectuată în 
semestrul II cu studenții anului I, Facultatea de Agricultură, 
specializarea Agricultură. 
Pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale didactice; 
tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a 
studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile; activităţi 
de evaluare; verificări lucrări control; activitate de cercetare 
ştiinţifică; participare la manifestări ştiinţifice; activităţi de 
promovare; 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 

2871 lei 

Calendarul concursului 17.03.2017-27.07.2017 

Data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial 

28.04.2017, Partea a III-a, Nr. 569 

Perioada înscriere 28.04.2017-26.06.2017 

Data susținerii prelegerii 13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii 8.00-10.00 

Locul susţinerii prelegerii Sala Limbi Străine II 520, Et V, Facultatea de Agricultură 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

12.07.2017-13.07.2017 

Perioadă comunicare a  
rezultatelor 

14.07.2017 

Perioadă  de contestații 17.07.2017-21.07.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Limbă engleză generală: Britain; Clothing & Dress; Commerce & 
Business; Country Life vs. Town Life; Education; Entertainment; 
European Union; Family; Good Manners; Health & the Human 
Body; Hobby; Holidays & Celebrations; Hotels & Travelling; House 
& Home; Jobs & Careers; Marriage; Money; Personal Identity; 
Public Authorities; Religion; Restaurant & the Meals; Shopping; 
Society; Time & Weather 
Limbă engleza de specialitate: 
Inginerie în Agricultură -  Agricultural Engineering, Careers in 
Bioresource Engineering, Sustainable Farming Practices Step by 
Step, Two Peas in a Pod: Agriculture and Ecology, Ecological 
Farming, Pest Management, The Flavour Orchard Project – An 
Eco-City Within a Farm, Going Global – Innovative Urban 
Farming, Food Safety, Rural Economies – The Basis of Food 
Security, Mind the Gap: the Rural Exodus – A Challenge for 
Developing Countries, The Rural Exodus: Dramatic 
Consequences, Agricultural Cooperatives, Plant Breeding or when 
Farmers Meet Engineers, Multifunctional Farms – Two European 
Examples, Agricultural Finance and Investment, Agricultural 
Marketing, Case Study: Collapsing Prices in British Farms, 
Intelligent Machinery for Sustainable Agriculture 



Descrierea procedurii de 
concurs 

 A. Desfăşurarea concursurilor 
I.(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe 
perioadă nedeterminată constă în trei probe: scrisă, prezentarea 
celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul 
de dezvoltare a carierei universitare, precum şi o probă practică, 
specifică postului. Tema pentru proba practică se stabileşte de 
către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore 
înainte de susţinere. 
(2)Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 
la 1. 
(3)Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note 
întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a 
notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferenţe mai 
mari de 1 punct între notările individuale ale componenţilor 
comisiei, la aceeaşi probă. În cazul în care aceste diferenţe apar, 
se vor elimina extremele, luându-se în considerare notările care 
nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. 
(4)Proba practică constă în susţinerea unui seminar, a unei 
şedinţe de lucrări practice sau studiu de caz în faţa studenţilor, în 
prezenţa comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, 
dacă în perioada desfăşurării concursului nu este activitate 
didactică. Poate fi recomandat doar candidatul care a obţinut cel 
puţin media 8,00 (opt) şi nici o notă sub 7,00 (şapte). 
(5)În situaţia în care candidaţii obţin medii egale, comisia va 
proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor 
depuse de candidat. 
II.(1)Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef 
lucrări constă în trei probe: analiza dosarului de înscriere, 
prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale 
anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare, precum 
şi în susţinerea unei prelegeri publice în faţa studenţilor, în 
prezenţa comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, 
dacă în perioada desfăşurării concursului nu este activitate 
didactică. 
(2)Tema prelegerii se stabileşte de către comisie, din tematica 
anunţată şi se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de 
susţinere. 
(3)Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 
la 1. 
(4) Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note 
întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a 
notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferenţe mai 
mari de 1 punct între notările individuale ale componenţilor 
comisiei, la aceeaşi probă. În cazul în care aceste diferenţe apar, 
se vor elimina extremele, luându-se în considerare notările care 
nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. Poate fi recomandat 
doar candidatul care a obţinut cel puţin media 8,00 (opt) şi nici o 
notă sub 7,00 (şapte). 
(5)În situaţia în care candidaţii obţin medii egale, comisia va 
proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor 
depuse de candidat. 
III. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferenţiar 
universitar şi profesor universitar constă în 3 probe: analiza 
dosarului depus de către candidat, prezentarea celor mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare a carierei universitare, precum şi în susţinerea unei 
prelegeri publice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de 
concurs sau numai a comisiei de concurs, dacă în perioada 
desfăşurării concursului nu este activitate didactică. 
(2)Tema prelegerii se stabileşte de către comisie, din tematica 
anunţată şi se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de 
susţinere. 
(3)Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 



la 1. 
(4)Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note 
întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a 
notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferenţe mai 
mari de 1 punct între notările individuale ale componenţilor 
comisiei, la aceeaşi probă. În cazul in care aceste diferenţe apar 
se vor elimina extremele, luându-se în considerare notările care 
nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. Poate fi recomandat 
doar candidatul care a obţinut cel puţin media 8,00 (opt) şi nici o 
notă sub 7,00 (şapte). 
(5)În situaţia în care candidaţii obţin medii egale, comisia va 
proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor 
depuse de candidat. 
B. Finalizarea concursurilor 
(1)Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la 
încheierea perioadei de înscriere. 
(2)Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi calităţilor 
didactice ale candidaţilor, pentru posturile cu componentă 
didactică. 
(3)Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia 
candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai 
bune rezultate. 
(4)Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra 
concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare 
membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei 
candidaţilor decisă de comisie. 
(5)Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a 
comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii 
comisiei de concurs, inclusiv de preşedinte şi este prezentat de 
acesta în şedinţa Consiliului facultăţii. 
(6) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite 
prin metodologia proprie şi acordă sau nu avizul său raportului 
asupra concursului. 
(7)Consiliul facultăţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de cadre 
didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă rezultatul 
concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de concurs se 
anexează un extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului şi 
lista membrilor prezenţi. 
(8)Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi 
modificată de consiliul facultăţii. Raportul concursului, cu avizul 
consiliului facultăţii, va fi prezentat de decan în şedinţa senatului. 
(9)Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite 
prin metodologia proprie şi aprobă sau nu raportul asupra 
concursului. 
(10)Senatul universităţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de 
cadre didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă 
rezultatul concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de 
concurs se anexează un extras din procesul verbal al şedinţei 
senatului şi lista membrilor prezenţi. 
(11)Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi 
modificată de senatul universitar. 
(12)Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de 
către universitate, în urma aprobării rezultatului concursului de 
către senatul universitar, se face prin decizia rectorului, începând 
cu semestrul următor desfăşurării concursului. 
(13)Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a 
titlului universitar aferent de către universitate, împreună cu 
raportul de concurs, se trimite Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în termen de două zile 
lucrătoare de la emiterea deciziei de numire. 
 

Lista documente 1.Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată, semnată de 



candidat (anexa 1); 
2.Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar - semnată şi înregistrată (anexa 
2); 
3.O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât 
şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, 
propunerea se redactează şi se semnează de către candidat, 
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii 
de departajare a candidaţilor (anexa 3); 
4.Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs (anexele 5,6,7 şi 8) în format tipărit şi 
electronic şi structura activităţii candidatului pentru posturile de 
conferenţiar şi profesor (în format tipărit) (anexele 7_1 şi 8_1) Fişa 
de verificare este completată de către candidat şi este semnată de 
acesta, de directorul de departament şi prodecanul facultăţii 
responsabil cu cercetarea ştiinţifică; 
5.Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului 
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - semnată şi 
înregistrată (anexa 4); 
6.Certificat/Adeverinţă de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică pentru nivelul I şi II, sau să fie înscrişi la 
cursurile acestuia, fiind obligaţi să finalizeze cursurile în primii doi 
ani de la angajare, dovedit prin adeverinţa de la DPPD; 
7.Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, 
semnat de către candidat; 
8.Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de 
acesta şi directorul de departament , în format tipărit şi electronic; 
9.Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de 
contract/grant, în calitate de director sau membru în echipe de 
cercetare, semnată de candidat şi directorul de departament; 
10.Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care 
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, 
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 
11.Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru 
fiecare limbă; 
12.Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau 
echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau 
suplimentului la diplomă, după caz; 
13.Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă 
studiile candidatului; 
14.Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are 
o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 
15.Copie conform cu originalul a certificatului de naştere; 
16.Copie conform cu originalul de pe documente care atestă 
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-a schimbat 
numele; 
17.Lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact în conformitate 
cu prevederile art. 16 din H.G. nr. 457/2011 pentru candidaţii la 
posturile de conferenţiar universitar/cercetător ştiinţific I şi 
respectiv profesor universitar/cercetător ştiinţific II, şi scrisorile de 
recomandare ale acestora; 
18.Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 
candidatului, în copie, apărute până la data depunerii dosarului şi 
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele 
mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 
Notă: Toate documentele se vor prezenta în ordinea menţionată 



mai sus şi vor fi întocmite în conformitate cu anexele din 
Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara. 

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 


