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Departamentul de Discipline fundamentale şi Biotehnologii 

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Semestrul al II-lea, anul universitar 2012 - 2013 

 

POST  DE ŞEF LUCRĂRI  

poziţia I/4B din Statul de Funcţiuni al Departamentului de 

 Discipline fundamentale şi Biotehnologii 

Zooeconomie, Management, Contabilitate şi analiză financiară, Marketing 

Domeniul ştiinţific: Zootehnie 

 

1. Descrierea postului scos la concurs 

 

Postul de şef lucrări universitar, vacant poziţia I/4B prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Discipline fundamentale şi Biotehnologii aprobat în anul universitar 2012 – 2013, 

conţine o normă de 13,15 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări practice de 

laborator, cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Zooeconomie, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programule de 

studii de licenţă Zootehnie şi Piscicultură şi acvacultură, ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, 

astfel: 2 ore fizice de curs trunchi comun = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar 

cu 4 formaţii de lucru = 8 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 6 ore 

convenţionale/an;  

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

studii de licenţă Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Biotehnologii agricole şi Biotehnologii pentru 

industria alimentară, ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii astfel: 2 ore fizice de curs timp de 10 

săptămâni trunchi comun cu cele patru programe de studii = 2,88 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 

ore fizice de seminar timp de 10 săptămâni cu 5 formaţii de lucru = 8,54 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 5,71 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Contabilitate şi analiză financiară, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV 

de la programele de studii de licenţă Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură ale Facultăţii de Zootehnie şi 

Biotehnologii: 1 oră fizică de curs timp de 10 săptămâni trunchi comun = 2 ore convenţionale/ săptămână 

cu o medie totală de 0,72 ore convenţionale/an;  
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 - Disciplina: Marketing, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programele de 

studii de licenţă Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii: 1 oră 

fizică de curs timp de 10 săptămâni trunchi comun = 2 ore convenţionale/ săptămână cu o medie totală de 

0,72 ore convenţionale/an. 

 

2. Activităţi aferente postului 

 

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

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

studenţii din anul IV de la programule de studii de licenţă Zootehnie şi Piscicultură şi acvacultură, ale 

Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii; Management, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV 

de la programele de studii de licenţă Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Biotehnologii agricole şi 

Biotehnologii pentru industria alimentară, ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii; Contabilitate şi 

analiză financiară, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programele de studii de licenţă 

Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii; Marketing, efectuată în 

semestrul II cu studenţii din anul IV de la programele de studii de licenţă Zootehnie, Piscicultură şi 

acvacultură ale Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii; 

- 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.  
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3. Tematica probelor de concurs 

 

1. Conceptul de management 

- Conceptul de management, conţinut, istoric 

- Marile şcoli în evoluţia managementului 

- Evoluţia gândirii manageriale în România 

2. Funcţiile managementului 

- Previziunea 

- Organizarea 

- Coordonarea 

- Antrenarea 

- Evaluare – control 

3. Planul de afaceri 

- Necesitatea planului de afaceri 

- Etapele elaborării unui plan de afaceri 

- Conţinutul planului de afaceri 

4. Definirea şi clasificarea întreprinderilor; rolul IMM-urilor  

- Definirea şi clasificarea întreprinderilor  

- Întreprinderile mici şi mijlocii - definire, temei legal, rol 

5.   Alegerea formei de organizare a afacerii   

- Societăţile comerciale Definirea şi clasificarea întreprinderilor  

- Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale  

6.   Exploataţiile agricole  

- Definirea şi clasificarea exploataţiilor agricole   

- Evoluţia şi structura exploataţiilor agricole din România şi din Uniunea Europeană 

- Dimensiunea economică a exploataţiilor agricole; marja brută standard 

7.   Raţionalizarea procesului decizional  

- Definirea şi clasificarea deciziilor 

- Componentele sistemului decizional    

- Etapele procesului decizional 

- Metode de fundamentare a deciziilor  

8. Raţionalizarea procesului decizional  

- Metode generale de management 

- Managementul prin obiective  

- Managementul prin excepţie  

- Managementul prin bugete 
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-  Managementul prin proiecte 

9. Metode şi tehnici specifice de management  

- Metoda brainstorming  

- Metoda Delphi  

- Reuniunea Phillips’ 66   

10. Managementul resurselor umane   

- Definirea managerului  

- Tipuri de manageri  

- Stiluri de management  

11. Agricultura ca ramură a economiei naţionale; particularităţi, importanţă  

- Particularităţile agriculturii ca ramură a producţiei materiale; consecinţe tehnice şi economice  

- Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare  

- Necesitatea aşezării pe principii economice a relaţiilor dintre industrie şi agricultură  

12. Cheltuielile de producţie şi costurile unitare în agricultură   

- Conţinutul, particularităţile şi clasificarea cheltuielilor de producţie în agricultură  

- Costul unitar al produselor animale, metodologie de calcul  

13. Amortizarea mijloacelor fixe din zootehnie   

- Definirea şi gruparea activelor imobilizate; clasificarea mijloacelor fixe  

- Metodele  de amortizare (liniară, degresivă, accelerată)  

14. Eficienţa economică în creşterea animalelor    

- Concepte legate de aprecierea eficienţei economice  

- Sistemul de indicatori utilizat în aprecierea eficienţei economice 

15. Rentabilitatea exploataţilor agricole  

- Profitul şi impozitul pe profit  

- Rata rentabilităţi  

16. Analiza pragului de rentabilitate ca măsură a riscului economic   

- Pragul de rentabilitate; definire şi importanţă  

- Metode de stabilire a volumului producţiei şi a cifrei de afaceri corespunzătoare pragului de 

rentabilitate  

17. Eficienţa economică a investiţiilor în agricultură   

- Particularităţile obiectivelor de investiţii în agricultură  

- Surse de finanţare a investiţiilor  

18. Aprecierea eficienţei economice a investiţiilor în agricultură   

- Indicatorii statici ai eficienţei economice a investiţiilor  

- Indicatorii dinamici ai eficientei economice a investiţiilor; tehnica actualizării  

19. Taxa pe valoarea adăugată, element al preţului cu amănuntul 
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- Taxa pe valoarea adăugată; reguli, baza şi cota de impozitare 

- Calculul TVA pe operaţiuni impozabile 

20. Asocierea şi cooperarea în producţia agricolă  

- Necesitatea asocierii şi cooperării în agricultură 

- Forme de asociere în agricultura României 

- Cooperaţia agricolă 

21. Conceptul, rolul şi funcţiile marketingului  

- Conceptul de marketing  

- Factorii care au determinat apariţia conceptului de marketing  

- Elementele (componentele) conceptului (orientării) de marketing  

- Funcţiile marketingului 

22. Cercetarea pieţei produselor agricole 

- Schimbul şi piaţa  

- Piaţa – componentă principală a micromediuluide marketing al intreprinderii  

- Dimensiunile pieţei 

- Structurile pieţei 

23. Comportamentului consumatorului  

- Etapele procesului deciziei de cumpărare  

24. Elasticitatea cererii de mărfuri  

- Noţiunea de elasticitate  

- Elasticitatea cererii în funcţie de venit  

- Elasticitatea cererii în funcţie de preţ 

- Elasticitatea transversală (încrucişată) faţă de preţ 

25. Nevoile şi cererea de produse agroalimentare  

- Nevoile de consum şi mărimea acestora  

- Cererea pentru produse agroalimentare  

26. Politica de produs  

- Conceptul de produs  

- Gestiunea mixului de produse  

- Ciclul de viaţă al produsului 

- Strategii de produs 

27. Preţul produselor agroalimentare  

- Preţul – componentă a mixului de marketing  

- Mixul de preţuri  

- Modificarea preţurilor şi reacţiile la modificările de preţ  

28. Distribuţia produselor agroalimentare  
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- Rolul şi funcţiile distribuţiei  

- Canalele de distribuţie  

- Distribuţia logistică (fizică) 

29. Promovarea produselor agroalimentare  

- Conceptul, scopul şi obiectivele promovării produselor agroalimentare  

- Campania promoţională, publicitatea  

- Activităţile specializate de promovare  

30. Organizarea activităţii de marketing  

- Organizarea activităţii de marketing  

- Decizia de marketing  

- Programul de marketing  

31. Contabilitatea, componentă principală a sistemului informaţional economic  

- Sistemul informaţional economic  

- Sistemul unităţilor partimoniale în cadrul cărora se organizează şi se realizează contabilitatea  

32. Obiectul contabilităţii  

- Concepţii şi teorii referitoare la obiectul contabilităţii Sistemul informaţional economic  

- Prezentarea sintetică a activelor şi pasivelor patrimoniale 

- Caracterizarea principalelor active şi pasive patrimoniale 

33. Veniturile, cheltuielile şi rezultatele – obiect de studiu al contabilităţii  

- Activele şi pasivele rectificative şi de regularizare  

- Fluxurile – mijloc de prezentare a mişcării elementelor patrimoniale  

34. Evaluarea patrimoniului în contabilitate  

- Noţiunea, necesitatea şi principiile evaluării patrimoniului  

- Preţurile şi implicaţiile lor în contabilitate  

- Momentele şi formele de evaluare ale elementelor patrimoniale 

35. Documentarea operaţiilor contabile – procedeu al metodei contabilităţii  

- Noţiunea, conţinutul şi funcţiile documentelor economice  

- Clasificarea şi întocmirea documentelor economice  

- Tipizarea şi verificarea documentelor  

36. Metoda contabilităţii  

- Conţinutul noţiunii de metodă  

- Prezentarea imaginii fidele – obiectiv principal al contabilităţii 

- Convenţiile contabile  

- Principiile contabilităţii 

- Procedeele şi instrumentele contabilităţii 

37. Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor economice  
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- Necesitatea şi conţinutul economic al contului 

- Forma grafică şi structura contului 

- Regula de funcţionare a conturilor 

- Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor 

38. Analiza contabilă a operaţiilor economice 

- Formula contabilă 

- Evidenţa cronologică şi sistematică  

- Clasificarea conturilor 

- Normalizarea contabilităţii 

39. Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi  

- Contabilitatea constituirii unităţilor patrimoniale  

- Contabilitatea activelor imobilizate  

- Contabilitatea activelor circulante  

- Contabilitatea creanţelor şi datoriilor patrimoniale 

- Contabilitatea rezultatului exerciţiului 

40. Analiza economică  

- Conţinutul şi necesitatea analizei economice 

- Tipuri de analiză 

- Metoda analizei economice 

- Analiza indicatorilor economico-financiari  
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