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Descrie post:  

Postul de Lector universitar, vacant poziţia IIIB/13 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Economice aprobat în anul universitar 2013 – 2014, conţine o 

normă de 15,50 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări practice de 

laborator, cu următoarea distribuţie pe semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Gestiunea afacerilor în silvicultură 1, efectuată în semestrul II cu studenţii 

din anul III de la programul de studii Silvicultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore 

fizice de curs trunchi comun = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 3 ore fizice de seminar 



cu 2 formaţii de lucru = 6 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 5 ore 

convenţionale/an;  

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

IV de la  programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru al Facultăţii de Horticultură 

astfel: 2 ore fizice de seminar cu 4 formaţii de lucru = 5,72 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 2,86 ore convenţionale/an;  

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

programul de studii Inginerie Economică în Agricultură al Facultăţii de Horticultură astfel: 6 

ore fizice pe zi = 30 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 2,14 ore 

convenţionale/an;  

 - Disciplina: Metode de evaluare a afacerilor în domeniul forestier, efectuată în 

semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de masterat Managementul ecosistemelor 

forestiere al Facultăţii de Horticultură astfel: 2 oră fizice de curs = 5 ore convenţionale/ 

săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 2 formaţii de lucru = 6 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 5,50 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: Gestiunea afacerilor în 

silvicultură 1, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii 

Silvicultură al Facultăţii de Horticultură, Managementul în cadastru, efectuată în semestrul II 

cu studenţii din anul IV de la  programul de studii Măsurători Terestre și Cadastru al 

Facultăţii de Horticultură, Practică, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la  

programul de studii Inginerie Economică în Agricultură al Facultăţii de Horticultură, Metode 

de evaluare a afacerilor în domeniul forestier, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II 

de la programul de masterat Managementul ecosistemelor forestiere 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.  

Tematica probelor de concurs 

 

1. Obiectul, principiile, evoluţia evaluării si tipurile de valoare 

2. Actualizarea si capitalizarea fluxurilor financiare. Costul capitalului investit 

3. Abordarea evaluării afacerii pe bază de active 

4. Evaluarea elementelor patrimoniale 

5. Abordarea evaluării afacerii prin metode bazate pe venit 

6. Abordarea evaluării prin metoda comparaţiei de piaţă 

7. Evaluarea afacerilor în dificultate 

8. Evaluarea afacerilor si factorii de mediu 

9. Elaborarea raportului de evaluare 

10. Analiza diagnostic (SWOT) pentru evaluare 

11. Gestiunea activității economice-vector funcțional in economia cunoașterii 

12. Contabilitatea, componentă principală a sistemului informaţional economic 

13. Noţiunea, conţinutul, clasificarea şi funcţiile documentelor economice 

14. Întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor economice 

15. Gestiunea patrimoniului si obiectul contabilității 

16. Caracterizarea principalelor active patrimoniale 

17. Caracterizarea principalelor active patrimoniale 

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

19. Evaluarea patrimoniului. Noţiunea, necesitatea şi principiile evaluării patrimoniului 

20. Preţurile şi implicaţiile lor în contabilitate 

21. Momentele şi formele de evaluare a elementelor patrimoniale 

22. Inventarierea patrimoniului 

23. Noţiunea, funcţiile si etapele  inventarierii 
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