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Domeniul știin țific: Inginerie şi Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

Descrie post:  

Postul de Conferențiar universitar, vacant poziţia IIIB/6 prevăzut în Statul de 

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

conţine o normă de 12,60 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări 

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

 - Disciplina: Analiză economică și financiară, efectuată în semestrul I cu studenţii din 

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

Management în Alimentație Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria 



Turismului ale Facultății de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs trunchi comun = 4 ore de 

curs convenţionale/săptămână și câte 2 ore fizice de seminar cu 4 formațiuni de lucru = 8 ore 

de seminar convenționale/săptămână, cu o medie totală de 6 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Cercetări operaționale și proiectarea afacerii, efectuată în semestrul II cu 

studenţii din anul IV de la programele de studii Inginerie Economică în Agricultură, Inginerie 

și Management în Alimentație Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria 

Turismului ale Facultății de Horticultură, astfel: 1 oră fizică de curs  = 1,43 ore convenţionale/ 

săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 4 formaţii de lucru = 5,71 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 3,57 ore convenţionale/an;  

- Disciplina: Bazele evaluării afacerii, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III 

de la  programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de 

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

seminar cu 1 formaţie de lucru = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală 

de 3 ore convenţionale/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: Analiză economică și 

financiară, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programele de studii 

Inginerie Economică în Agricultură, Inginerie și Management în Alimentație Publică și 

Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului ale Facultății de Horticultură, 

Cercetări operaționale și proiectarea afacerii, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV 

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

Alimentație Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului ale 

Facultății de Horticultură, Bazele evaluării afacerii; 

- 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. Analiza activității entității. Diagnosticul de evaluare 

2. Analiza asigurării și eficiența folosirii activelor fixe 

3. Analiza asigurării şi eficienţa folosirii materiilor prime şi materialelor 

4. Analiza combinării și substitutiei economice a factorilor de producție 

5. Analiza de ansamblu a situaţiei financiar-patrimoniale 

6. Analiza economică. Abordări metodologice 

7. Analiza financiar-monetară a gestiunii patrimoniului 

8. Analiza gestiunii resurselor de muncă 

9. Analiza lichidităţii și solvabilităţii financiare 

10. Analiza rentabilităţii agentilor economici 

11. Analiza riscului afacerii 

12. Bazele teoretico metodologice in evaluarea afacerii  

13. Componentele fundamentale ale evaluării 

14. Conceptul de afacere-rolul şi locul ei in procesul economic 

15. Etapele procesului de evaluare 

16. Evaluarea prin abordarea comparații de piață 

17. Evaluarea prin abordarea cost. 

18. Evaluarea prin abordarea venit 

19. Evaluarea și proiectarea afacerii 

20. Fenomene economice modelate matematic 

21. Formatul general al unei probleme de optim  

22. Fundamente teoretico-metodologice ale analizei economice și financiare 

23. Metodologia analizei economice și financiare a firmei 

24. Metodologia de analiză a stării interne a firmelor 



25. Metodologia de analiză cantitativă a stării firmelor 

26. Noțiuni generale de cercetări operaționale.  

27. Obiectivele evaluării 

28. Rolul modelării in cercetarea operațională.  

29. Sistemul analizei microeconomice 

30. Standarde de evaluare 

31. Tipologia evaluării 
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