
 
 

Facultatea  Facultatea de Management și Turism Rural 

Departament  Management şi Dezvoltare Rurală 

Poziția în statul de funcții  21/I 

Funcție  Șef lucrări 

Disciplinele din planul de 
învățământ 

Alimentație publică, Managementul unităților de alimentație publică, 
Alimentație publică, Forme alternative de turism  

Domeniu stiintific  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 

Descriere post  Postul de Șef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 21/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2021 – 2022 conţine o normă de 14,50 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de curs și seminarii, cu următoarea distribuţie pe 
discipline: Alimentație publică efectuată în semestrul I cu studenții 
anului III, specializarea Inginerie și Management în Alimentația 
Publică și Agroturism, Facultatea de Management și Turism Rural: 2 
ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore convenționale/an, 2 
formaţii de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, cu o medie de 2,0 ore 
convenţionale/an; Managementul unităților de alimentație 
publică, efectuată în semestrul II cu studenții anului III, 
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, 2 formaţii de lucru cu 2 ore 
seminar/săptămână, o medie de 2,0 ore convenţionale/an;  
Alimentație publică, efectuată în semestrul I cu studenţii anului I, 
Master, specializarea Management în Alimentație Publică și 
Agroturism, Facultatea de Management și Turism Rural: 2 ore de 
curs/săptămână, cu o medie de 2,5 ore convenționale/an, 1 formaţie 
de lucru cu 1 ore seminar/săptămână, o medie de 0,75 ore 
convenţionale/an; Forme alternative de turism, efectuată în 
semestrul I cu studenţii anului I, Master, specializarea Management 
în Alimentație Publică și Agroturism, Facultatea de Management și 
Turism Rural: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,5 ore 
convenționale/an, 1 formaţie de lucru cu 1 ore seminar/săptămână, o 
medie de 0,75 ore convenţionale/an. 

 

Director departament, 

                                                                                                                     Prof. dr. Elena Peț 

 


