
 

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

Facultatea Facultatea de Management Agricol 

Departament Management şi Dezvoltare Rurală 

Poziţia în statul de funcţii 4/I 

Funcţie Șef lucrări  

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Management în turism, Tehnici de planificarea a activității 
turistice, Management, Managementul afacerilor, Managementul 
producției, Managementul afacerilor agricole, Managementul 
fermelor agroturistice 

Domeniul ştiinţific Management  

Descriere post Postul de Șef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 4/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în 
anul universitar 2016 – 2017 conţine o normă de 15,00 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de curs şi seminarii, cu 
următoarea distribuţie pe discipline: Management în turism, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea 
Inginerie și Management în Industria Turismului, Facultatea de 
Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 
2,0 ore convenționale/an, Tehnici de planificare a activității 
turistice, efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV, 
specializarea  Inginerie și Management în Industria Turismului, 
Facultatea de Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, 
cu o medie de 2,0 ore convenționale/an, 1 formație de lucru cu 1 
ore de  seminar/săptămână,  cu o medie de 0,5 ore 
convenţionale/an; Management, efectuată în semestrul I cu 
studenţii anului IV, specializarea Agricultură, Facultatea de 
Agricultură: 1 ore de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 ore 
convenționale/an, Managementul afacerilor, efectuată în 
semestrul I cu studenții anului I, Master, specializarea 
Agribusiness, Facultatea de Management Agricol: 2 oră de 
curs/săptămână, cu o medie de 2,50 ore convenționale/an, 
Managementul producției, efectuată în semestrul I cu studenții 
anului III, specializarea Inginerie Economică în Agricultură, 
Facultatea de Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, 
cu o medie de 2,0 ore convenționale/an, Managementul 
afacerilor agricole, efectuată în semestrul II cu studenții anului 
III, specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea 
de Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie 
de 2,0 ore convenționale/an,  1 formație de lucru cu 2 ore de 
seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an, 
Managementul fermelor agroturistice, efectuată în semestrul I 
cu studenții anului IV, specializarea Inginerie și Management în 
Alimentație Publică și Agroturism, Facultatea de Management 
Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore 
convenționale/an.  

Atribuţii/activităţile aferente Activităţi de predare la disciplinele: Management în turism, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea 
Inginerie și Management în Industria Turismului,  Facultatea de 
Management Agricol; Tehnici de planificare a activității 
turistice,  efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV, 
specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului, 
Facultatea de Management Agricol; Management, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului IV, specializarea Agricultură, 
Facultatea de Agricultură; Managementul afacerilor, efectuată 
în semestrul I cu masteranzii anului I, specializarea 
Agribusiness, Facultatea de Management Agricol; 
Managementul producției, efectuată în semestrul I cu studenții 
anului III, specializarea Inginerie Economică în Agricultură, 
Facultatea de Management Agricol; Managementul afacerilor 
agricole, efectuată în semestrul II cu studenții anului III, 



specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de 
Management Agricol; Managementul fermelor agroturistice, 
efectuată în semestrul I cu studenții anului IV, specializarea 
Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, 
Facultatea de Management Agricol; 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; îndrumarea practicii în 
cursul anului universitar; activitate de cercetare ştiinţifică; 
participare la manifestări ştiinţifice; îndrumarea elaborării 
proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie; 
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 2871 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial  

28.IV.2017 

Perioada  înscriere 28.04.2017 - 26.06.2017 

Data susținerii prelegerii 13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii Ora 1000 

Locul susţinerii prelegerii Sala C2.2., Et. II, Facultatea de Management Agricol 

Perioada susținere a probelor de 
concurs 

12.07.2017 - 13.07.2017 

Perioada comunicare a rezultatelor 14.07.2017 

Perioada de contestații 17.07.2017 - 21.07.2017 

Tematica probelor de concurs Decizia - atribut esenţial al managerului modern, Funcţii, metode 

şi tehnici de management, Potenţialul turistic – factor important 

în dezvoltarea activităţii turistice, Rolul şi importanţa unei 

exploataţii agricole în vederea creşterii cifrei de afaceri, 

Managerul și rolul acestuia în dezvoltarea unei afaceri,Tipologia 

şi funcţiile unităţii agroturistice, Principalele activităţi desfăşurate 

la nivelul hotelului şi structura organizatorică a acestuia, Agenţia 

de turism şi importanţa acesteia în activitatea turistică, Planul de 

afaceri – instrument major în dezvoltarea unei afaceri, 

Planificarea – concepte, caracteristici, etape şi funcţii 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Secretariatul Facultăţii de Management Agricol, Calea Aradului 
nr. 119, CP 300645, Timişoara, jud. Timiş 

 
            

         Director Departament MDR, 
 

                                    
Prof.dr. Elena PEȚ 

 

 

                      

 


