
 
Facultatea Facultatea de Management și Turism Rural
Departament Management şi Dezvoltare Rurală
Poziţia în statul de funcţii 1/I 
Funcţie Șef lucrări
Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Management, Management, Sisteme de agricultură durabilă, Sisteme 
de agricultură, Bazele managementului, Management, Management

Domeniul ştiinţific Management 
Descriere post Postul de Șef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 1/I, 

prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2018 – 2019 conţine o normă de 15,25 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de curs şi seminarii, cu următoarea distribuţie pe 
discipline: Management, efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV, 
specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 1 
ore de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 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 III, specializarea Protecția Plantelor, Facultatea de 
Agricultură: 1 ore de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 ore 
convenționale/an, 1 formație de lucru cu 1 ore de  seminar/săptămână, 
cu o medie de 0,5 ore convenţionale/an; Sisteme de agricultură 
durabilă, efectuată în semestrul I cu studenții anului II, Master, 
specializarea Administrarea Afacerilor Agricole, Facultatea de 
Management și Turism Rural: 2 oră de curs/săptămână, cu o medie de 
2,50 ore convenționale/an, 1 formație de lucru cu 1 ore de  
seminar/săptămână,  cu o medie de 0,75 ore convenţionale/an; 
Sisteme de agricultură, efectuată în semestrul I cu studenții anului II, 
specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de 
Management și Turism Rural: 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; Bazele 
managementului, efectuată în semestrul I cu studenţii anului II, 
specializarea  Inginerie și Management în Industria Turismului, 
Facultatea de Management și Turism Rural: 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 II cu studenţii anului II, 
specializarea Horticultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 1 
ore de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 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 Măsurători terestre și cadastru, 
Facultatea de Agricultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 
ore convenționale/an.
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