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POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Semestrul I, anul universitar 2021 – 2022 

Facultatea  Facultatea de Management și Turism Rural 

Departament  Management şi Dezvoltare Rurală 

Poziția în statul de funcții  39/I 

Funcție  Asistent 

Disciplinele din planul de 
învățământ 

Bazele economiei, Ecoeconomie, Economie rurală, Antreprenoriat inovativ, Bazele 
antreprenoriatului, Antreprenoriat inovativ, Bazele antreprenoriatului, Bazele 
economiei, Ecoeconomie, Economie agrară, Antreprenoriat inovativ, Bazele 
antreprenoriatului, Bazele economiei, Bazele economiei 

Domeniu stiintific  Economie generală 

Descriere post  Postul de asistent, pe perioadă determinată, vacant, nr. 39/I, prevăzut în statul de 
funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2021 – 2022 conţine o 
normă de 15,00 ore convenţionale, asigurate cu ore de seminarii, cu următoarea 
distribuţie pe discipline: Bazele economiei efectuată în semestrul I cu studenții 
anului I, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, Facultatea 
de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 3 ore seminar/săptămână, 
cu o medie de 1,50 ore convenţionale/an; Ecoeconomie efectuată în semestrul I cu 
studenții anului II, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, 
Facultatea de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 1 ore 
seminar/săptămână, o medie de 0,5 ore convenţionale/an;  Economie rurală, 
efectuată în semestrul I cu studenţii anului III, specializarea Ingineria și 
Managementul Afacerilor Agricole, Facultatea de Management și Turism Rural: 1 
formaţie de lucru cu 3 ore seminar/săptămână, o medie de 1,50 ore 
convenţionale/an; Antreprenoriat inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii 
anului IV, specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de 
Management și Turism Rural: o formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o 
medie de 1,00 ore convenţionale/an, Bazele antreprenoriatului efectuată în 
semestrul I cu studenții anului IV, specializarea Inginerie Economică în 
Agricultură, Facultatea de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 
ore seminar/săptămână, o medie de 1,0 ore convenţionale/an, Antreprenoriat 
inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii anului IV, specializarea Inginerie și 
Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management și 
Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o medie de 1,00 ore 
convenţionale/an, Bazele antreprenoriatului efectuată în semestrul I cu studenții 
anului IV, specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și 
Agroturism, Facultatea de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 
ore seminar/săptămână, o medie de 1,0 ore convenţionale/an, Bazele economiei 
efectuată în semestrul I cu studenții anului I, specializarea Inginerie și 
Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management și 
Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 3 ore seminar/săptămână, cu o medie de 1,50 
ore convenţionale/an; Ecoeconomie efectuată în semestrul I cu studenții anului III, 



specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, 
Facultatea de Management și Turism Rural: o formaţie de lucru cu 2 ore 
seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an;  Economie agrară, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie și 
Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management și 
Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o medie de 1,0 ore 
convenţionale/an; Antreprenoriat inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii 
anului IV, specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului,  
Facultatea de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore 
seminar/săptămână, o medie de 1,00 ore convenţionale/an, Bazele 
antreprenoriatului efectuată în semestrul I cu studenții anului IV, specializarea 
Inginerie și Management în Industria Turismului, Facultatea de Management și 
Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 
ore convenţionale/an, Bazele economiei efectuată în semestrul I cu studenții anului 
I, specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului, Facultatea de 
Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, cu 
o medie de 1,0 ore convenţionale/an; Bazele economiei efectuată în semestrul II cu 
studenții anului I, specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului, 
Facultatea de Management și Turism Rural: 1 formaţie de lucru cu 2 ore 
seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an. 

Atributiile/activitatile aferente  Activităţi de predare la disciplinele: Bazele economiei efectuată în semestrul I cu 
studenții anului I, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, 
Facultatea de Management și Turism Rural, Ecoeconomie efectuată în semestrul I 
cu studenții anului II, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole, 
Facultatea de Management și Turism Rural;  Economie rurală, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului III, specializarea Ingineria și Managementul 
Afacerilor Agricole, Facultatea de Management și Turism Rural Antreprenoriat 
inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii anului IV, specializarea Inginerie 
Economică în Agricultură, Facultatea de Management și Turism Rural, Bazele 
antreprenoriatului efectuată în semestrul I cu studenții anului IV, specializarea 
Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de Management și Turism Rural, 
Antreprenoriat inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii anului IV, 
specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, 
Facultatea de Management și Turism Rural, Bazele antreprenoriatului efectuată 
în semestrul I cu studenții anului IV, specializarea Inginerie și Management în 
Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management și Turism Rural, 
Bazele economiei efectuată în semestrul I cu studenții anului I, specializarea 
Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de 
Management și Turism Rural, Ecoeconomie efectuată în semestrul I cu studenții 
anului III, specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și 
Agroturism, Facultatea de Management și Turism Rural, Economie agrară, 
efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie și 
Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management și 
Turism Rural, Antreprenoriat inovativ, efectuat în semestrul II cu studenţii 
anului IV, specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului,  
Facultatea de Management și Turism Rural, Bazele antreprenoriatului efectuată 
în semestrul I cu studenții anului IV, specializarea Inginerie și Management în 
Industria Turismului, Facultatea de Management și Turism Rural, Bazele 
economiei efectuată în semestrul I cu studenții anului I, specializarea Inginerie și 
Management în Industria Turismului, Facultatea de Management și Turism Rural, 
Bazele economiei efectuată în semestrul II cu studenții anului I, specializarea 
Inginerie și Management în Industria Turismului, Facultatea de Management și 
Turism Rural, 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; 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. 

Tematica probelor de concurs  Factorii de producție, Costul de producție și prețul, Profitul, Piața financiară, Piața 
valutară, Șomajul, Statul și economia, Protecția factorilor de mediu, Planificarea 
strategică și micile afaceri, Calcularea principalilor indicatori macroeconomici ai 
agriculturii, Producția agricolă și productivitatea în agricultură, Metode de calcula-
ție a costurilor. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Secretariatul Facultăţii de Management și Turism Rural, Calea Aradului nr. 119, 
CP 300645, Timişoara, jud. Timiş 

 

 

 

Decan, 

Prof. dr. Ioan Brad                                                                      Director departament, 

                                                                                                                     Prof. dr. Elena Peț 


