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Departamentul de Ştiinţe Economice 

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Semestrul al II-lea, anul universitar 2012 - 2013 

 

POST  DE LECTOR  

poziţia IIIB/2 din Statul de Funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Economice 

Marketing, Marketingul produselor horticole, Management şi marketing, Practică 

 

Domeniul științific: Inginerie şi Management 

 

1. Descrierea postului scos la concurs 

 

Postul de Lector universitar, vacant poziţia IIIB/2 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Economice aprobat în anul universitar 2012 – 2013, conţine o normă de 14,40 

ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări practice de laborator, cu următoarea 

distribuţie pe semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Marketing, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programele de 

studii Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism şi Inginerie Economică în 

Agricultură ale Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs trunchi comun = 4 ore convenţionale/ 

săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 5 formaţii de lucru = 10 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 7 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Marketingul produselor horticole, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de 

la  programul de studii de licenţă Horticultură al Facultăţii de Horticultură astfel: câte 1 oră fizică de 

seminar cu 2 formații de studiu = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 1 oră 

convenţională/an;  

 - Disciplina: Management şi marketing 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la 

programul de studii de licență Peisagistică al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs timp de 

10 săptămâni = 2,86 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 4 formaţii de lucru 

timp de 10 săptămâni = 5,72 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 4,29 ore 

convenţionale/an;  
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 - Disciplina: Practică, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la  programul de studii 

de licenţă Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism al Facultăţii de Horticultură 

astfel: 30 oră fizice de lucrări practice, cu o medie totală de 2,14 ore convenţionale/an;  

 

2. Atribuţiile/activităţile aferente: 
 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, seminar şi/sau lucrări practice de laborator pentru 

disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Marketing, efectuată în semestrul I cu 

studenţii din anul IV de la programele de studii de licență Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică 

şi Agroturism  și Inginerie Economică în Agricultură ale Facultăţii de Horticultură; Marketingul 

produselor horticole, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de studii de licenţă 

Horticultură al Facultăţii de Horticultură; Management şi marketing 2, efectuată în semestrul II cu 

studenţii din anul IV de la programul de studii de licență Peisagistică al Facultăţii de Horticultură; 

Practică, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la  programul de studii de licenţă Inginerie şi 

Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism al Facultăţii de Horticultură. 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

- Pregătirea activităţii didactice ;  

- Verificări lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   

- Asistenţă la examene;  

- Îndrumare proiecte licenţă;  

- Elaborare materiale didactice;  

- Activitate de cercetare ştiinţifică;  

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  

- Participare la manifestări ştiinţifice;  

- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 

colectivului; 

- 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.  

 

 

3. Tematica probelor de concurs 

 

1. Cercetarea de marketing 



 3 

1.1 Etapele cercetării de marketing 

1.2. Instrumentele de cercetare 

1.2.1 Chestionarul 

1.3. Planul de marketing 

2. Mediul de marketing 

2.1 Macromediul de marketing 

2.2 Micromediul de marketing 

3. Comportamentul consumatorului 

3.1 Nevoia. Dorinţa. Cererea. 

3.2 Factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului 

3.3 Procesul de luare a deciziei de cumpărare 

4. Produsul 

4.1 Nivelurile produsului 

4.2 Ciclul de viaţă al produsului  

4.3 Strategii de marketing pentru ciclul de viaţă al produsului 

5. Preţul 

5.1 Stabilirea preţului 

5.2 Ajustarea preţurilor 

6. Plasarea 

6.1 Funcţiile canalului de marketing 

6.2 Nivelurile canalului de marketing 

6.3 Specificităţile comerţului electronic 

7. Promovarea. Tehnici de promovare 

7.1 Publicitatea comercială  

7.2 Relaţiile publice  

7.3 Promovarea vânzărilor  

7.4 Vânzarea personală 

7.5 Marketingul direct 
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