
 

Universitatea UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN 
TIMIŞOARA 

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Departament Controlul și Expertiza Alimentelor 

Poziţia în statul de funcţii 2/I 

Funcţie Șef de lucrări 

Disciplinele din planul de învăţământ Marketing; Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului; 
Management 

Domeniu ştiinţific Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor 

Descriere post Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant 2, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2016-2017 la departamentul Controlul ṣi Expertiza 
Alimentelor de la Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, conţine o normă de 13,25 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de predare curs şi lucrări practice de laborator, cu 
următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

- disciplina: Marketing, efectuată în semestrul al II-lea cu 
studenţii din anul IV de la programele de studii Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare, Protecţia 
Consumatorului ṣi a Mediului: 

- 2 ore curs (medie de 2 ore convenţionale/an); 
 - 1 oră laborator x 5 formaţii de lucru = 70 ore laborator (medie 

de 2,5 ore convenţionale/an); 
- disciplina: Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului, 

efectuată în semestrul al II-lea cu studenţii din anul IV de la programul 
de studii Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului: 

 - 2 ore curs (medie de 2 ore convenţionale/an)   
- 3 ore laborator x 2 formaţii de lucru = 84 ore lucrări practice 

de laborator (medie de 2,25 ore convenţionale/an); 
- disciplina: Management, efectuată în semestrul al II-lea cu 

studenţii din anul IV de la programele de studii Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare, Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului, 
Ingineria Produselor Alimentare: 

 - 2 ore curs (medie de 2 ore convenţionale/an) 
- 1 oră laborator x 5 formaţii de lucru = 70 ore laborator (medie 

de 2,5 ore convenţionale/an). 

Atribuţiile/activităţile aferente o Efectuarea orelor de curs, lucrări practice de laborator 
pentru: 

- disciplina: Marketing, efectuată în semestrul al II-lea cu 
studenţii din anul IV de la programele de studii Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare, Protecţia 
Consumatorului ṣi a Mediului; 

- disciplina: Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului, 
efectuată în semestrul al II-lea cu studenţii din anul IV de la programul 
de studii Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului; 

- disciplina: Management, efectuată în semestrul al II-lea cu 
studenţii din anul IV de la programele de studii Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare, Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului, 
Ingineria Produselor Alimentare;  

o Asistenţă la procesul didactic (curs, lucrări practice, 
proiecte); 

o Pregătirea activităţii didactice; 
o Verificări lucrări control; 
o Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 

normă; 
o Asistenţă la examene; 



o Indrumare proiecte licenţă; 
o Elaborare materiale didactice; 
o Activitate de cercetare ştiinţifică; 
o Indrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
o Indrumare practică în cursul anului universitar; 
o Participare la manifestări ştiinţifice; 
o Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
oParticiparea la activităţi civice, culturale, administrative şi de 

evaluare în sprijinul învăţământului; 
o Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 

studenţilor. 

Salariul minim de încadrare 2871 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial 

28.04.2017 

Perioadă înscriere 28.04.2017 – 26.06.2017 

Data susţinerii prelegerii 13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii 1200 

Locul susţinerii prelegrii Seminar 1 TPA 

Perioadă susținere a examenelor 12.07.2017 – 13.07.2017 

Perioadă comunicare a rezultatelor 14.07.2017 

Perioadă de contestaţii 17.07.2017 – 21.07.2017 

Tematica probelor de concurs 1. Produsul agroalimentar. Politici de produs 
2. Diferențierea produselor: Marca 
3. Comunicațiile de marketing 
4. Întreprinderea – componentă de bază a unui sistem de 

producție 
5. Implicarea factorilor de mediu în activitatea întreprinderilor 

moderne 
6. Managementul conflictelor 
7. Sistemul HACCP. Definiție-Concept. Scop. Obiective. Principii. 

Etape 
8. Calitatea și standardizarea produselor agroalimentare 
9. Programe de măsuri preliminare – Practici bune de lucru și de 

igienă – GMP/GHP 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Secretariat Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 
Calea Aradului nr. 119, 
Cod 300645, localitatea Timişoara, judeţul Timiş 

 
Timişoara la, 09.05.2017        D E C A N, 

Prof.univ.Dr.Ing. Riviş Adrian 
 

 


