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Descrie post:  

Postul de Conferențiar universitar, vacant poziţia IIIB/4 prevăzut în Statul de 

Funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Economice aprobat în anul universitar 2013 – 2014, 

conţine o normă de 12,50 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări 

practice de laborator, cu următoarea distribuţie pe semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Management agricol, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de 

la programul de studii Inginerie Economică în Agricultură, astfel: 3 ore fizice de seminar cu 1 

formaţie de lucru = 3 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 1,50 ore 

convenţionale/an;  



 - Disciplina: Metode de cercetare în turism, efectuată în semestrul II cu studenţii din 

anul II de la  programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului ale 

Facultăţii de Horticultură: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore 

fizice de seminar cu 1 formaţie de lucru a programului de studii Inginerie și Management în 

Industria Turismului = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 3,00 

ore convenţionale/an;  

- Disciplina: Managementul proiectelor, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 

IV de la  programele de studii Inginerie Economică în Agricultură, Inginerie și Management 

în Industria Turismului și Inginerie și Management în Industria Turismului ale Facultăţii de 

Horticultură: 1 ore fizică de curs trunchi comun = 1,43 ore convenţionale/ săptămână şi câte 3 

ore fizice de seminar cu 4 formaţie de lucru ale programele de studii Inginerie Economică în 

Agricultură, Inginerie și Management în Industria Turismului și Inginerie și Management în 

Industria Turismului = 8,57 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 5 

ore convenţionale/an 

- Disciplina: Statistică economică efectuată în semestrul I cu studenții din anul II de la 

programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului a Facultății de 

Horticultură: 3 ore fizice de seminar = 3 ore convenționale/săptămână, cu o medie totală de 

1,50 ore convenționale/an 

- Disciplina: Econometrie efectuată în semestrul II cu studenții din anul I de la 

programul de studii de masterat Economie Agroalimentară al Facultății de Horticultură: 2 ore 

fizice de seminar = 3 ore convenționale/săptămână, cu o medie totală de 1,50 pre 

convenționale/an. 

    

Atribu ţiile/activit ăţile aferente: 

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

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Management agricol, 

efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programul de studii Inginerie 

Economică în Agricultură, Metode de cercetare în turism efectuată în semestrul II cu studenții 

din anul II de la programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului, 

Managementul proiectelor efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la  programele 

de studii de licenţă Inginerie Economică în Agricultură Inginerie şi Management în 

Alimentaţie Publică şi Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului ale 

Facultăţii de Horticultură, Statistică economică efectuată în semestrul I cu studenții din anul 

IIde la programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului, Econometrie 



efectuată în semestrul II cu studenții din anul I de la programul de studii de masterat 

Economie Agroalimentară al Facultății 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.  

Tematica probelor de concurs 

 

1. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

1.1. Consideraţii generale privind managementul proiectelor 

1.2. Abordări privind managementul proiectelor (managementul proiectelor prin 

procese, managementul proiectelor prin metoda cadrului logic) 

1.3. Proiectul şi managementul ciclului de viaţă a proiectului 

1.4. Instrumente şi tehnici de planificare a proiectelor 

 

2.1. METODE DE CERCETARE ÎN TURISM 

2.2. Procesul de planificare a cercetării în turism 

2.3. Tehnici de colectare a datelor statistice pentru analiza fenomenului turistic (surse 

de date primare şi secundare) 

2.4. Metode cantitative utilizate în analiza fenomenului turistic (analiză statistică 

descriptivă a indicatorilor specifici activităţii turistice, analiza fenomenului turistic) 



2.5. Metode de evaluarea economică a bunurilor publice (metoda de evaluarea a 

contingentului, metoda costului de călătorie) 
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