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Poziția în statul de funcții poziţia 31 

Funcție Asistent 

Disciplinele din planul de învățământ 

Management 

Managementul cercetării-dezvoltării 

Management agroturistic 

Elaborarea proiectului de diplomă - managementul proiectelor 

Marketing 

Marketing agroturistic 

Economie generală 

Legislaţie economică 

Turism intern şi internaţional 

Managementul producţiei agroalimentare 

Managementul produselor de catering 

Elaborarea proiectului de diplomă - calculul economic proiect de diplomă 

Elaborarea proiectului de diplomă - calcul economic proiect de diplomă 

Ştiinţa solului 

Arhitectură peisagistică 

Plante medicinale şi melifere 

Protecţia ecosistemelor 

Domeniu stiintific Ingineria şi Management 

Descriere post 

Postul de asistent  nr. 31 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe 
Tehnice şi ale Naturii din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi 
Protecţia Mediului din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad include în cadrul 
celor 40 de ore pe săptămână, respectiv 1704 ore anuale, următoarele 
activităţi: a) norma didactică; b) norma de cercetare. (2) Norma didactică 
include următoarele activităţi: a) activităţi de seminar; activităţi de 
laborator; b) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; c) alte activităţi 
didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de 
învăţământ; d) activităţi de evaluare; e) tutorat, consultaţii, îndrumarea 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite 
transferabile; f) participarea la consilii şi în comisii în interesul 
învăţământului. 

Atributiile/activitatile aferente 

a) Activitate didactică 
Management - Specializarea, IPA, Anul de studiu ,IV ,ore seminar/săptămână 
semestrul I : 1, Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,I ,ore 
seminar/săptămână semestrul II : 1 
Managementul cercetării-dezvoltării - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu 
,IV ,ore proiect/săptămână semestrul I : 1 
Management agroturistic- Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,III ,ore 
proiect/săptămână semestrul II : 1 

Elaborarea proiectului de diplomă - managementul proiectelor - 
Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,IV ,ore proiect/săptămână semestrul I 
: 2 
Marketing  - Specializarea, CEPA, Anul de studiu ,IV ,ore seminar/săptămână 
semestrul II : 1, Specializarea, IPA, Anul de studiu ,IV ,ore 
seminar/săptămână semestrul I : 1, Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,I 
,ore seminar/săptămână semestrul II : 1 
Marketing agroturistic - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,IV ,ore 
seminar/săptămână semestrul I : 1 
Economie generală - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,I ,ore 
seminar/săptămână semestrul I : 1 
Legislaţie economică - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,III ,ore 



seminar/săptămână semestrul II : 1 
Turism intern şi internaţional - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,IV ,ore 
seminar/săptămână semestrul I : 1 
Managementul producţiei agroalimentare - Specializarea, IMAPA, Anul de 
studiu ,III ,ore seminar/săptămână semestrul I : 1 
Managementul produselor de catering - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu 
,IV ,ore proiect/săptămână semestrul II : 1 

Elaborarea proiectului de diplomă - calculul economic proiect de diplomă - 
Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,IV ,ore proiect/săptămână semestrul II 
: 1 

Elaborarea proiectului de diplomă - calcul economic proiect de diplomă- 
Specializarea, IPA, Anul de studiu ,IV ,ore proiect/săptămână semestrul II : 1 
Ştiinţa solului- Specializarea, ISBE, Anul de studiu ,II, ore 
laborator/săptămână semestrul II : 1 
Arhitectură peisagistică - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,I, ore 
laborator/săptămână semestrul II : 1 
Plante medicinale şi melifere  - Specializarea, IMAPA, Anul de studiu ,I, ore 
laborator/săptămână semestrul I: 1 
Protecţia ecosistemelor - Specializarea, ISBE, Anul de studiu ,III, ore 
laborator/săptămână semestrul II : 1,  Specializarea, ISBE, Anul de studiu 
,IV, ore laborator/săptămână semestrul I : 1 
b) Alte activităţi care intră în obligativitatea cadrelor didactice (ore):  
Examene -30, Verificare lucrări -50, Consultaţii – 70, Întocmirea lucrări – 
150, Proiecte diplomă - 5 

Salariul minim de incadrare 1419 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial 2013-07-19 

Perioadă înscriere Început  Sfârșit  
2013-07-19  2013-09-04  

 

Data susținerii prelegerii 2013-09-19 

Ora susținerii prelegerii 10:00:00 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Strada Elena 
Dragoi, Nr. 2, Arad 

Perioadă susținere a examenelor Început  Sfârșit  
2013-09-19  2013-09-19  

 

Perioadă comunicare a rezultatelor Început  Sfârșit  
2013-09-20 2013-09-20 

 

Perioadă de contestații Început  Sfârșit  
2013-09-23 2013-09-27 

 

Tematica probelor de concurs 

Managementul cercetării-dezvoltării 

 
1. Tehnici de cercetare bibliografica clasice si moderne, pe o tematica 
data 

2. Întocmirea fiselor bibliografice 

3. Folosirea tehnicii selectiei tematice pentru intocmirea bazei de date 
intocmirea unei bibliografii; 

4. Editarea referintelor si notelor de subsol 
5. Referatul stiintific rezultat din cercetarea bibliografica pe o tematica 
data 

6. Folosirea bazei de date sistematizate 

 

Bibliografie 
1. Chein, The field of Action Research, 2006, Sage Publications, 
California 
2. O.Plesa, F.Ciote, Inovarea si sfidarile schimbarii, Editura 
Multimedia, 1996 



3. Legea nr.324/8 iulie privind Cercetarea stiitifica si dezvoltarea 
tehnologiei ; 

4. HG nr.328/28 aprilie 2005 privind Cercetarea de Excelenta. 
5. S.Ottosson, Knowledge of Management, J. Technoinovation, 23 
(2006), 87-104. 
6. M.Ward, Managementul -50 de tehnici esentiale; Editura Class, 
Bucuresti, 1997 

 

Management 

 
1. Tehnici decizionale.  Metoda Brainstorming. Metoda Philips-66. 
Metoda Delphi. Sedinţa 

2. Societăţile comerciale de persoane. SNC, SCS; SRL 

 
3. Societăţile comerciale de capital. SA,  AGA, Consiliul de 
administraţie 
4. Infiinţarea societăţilor comerciale. Actele necesare şi etaele 
înfiinţarii SC 
5. Planul de afaceri. Etapele elaborării unui plan de afaceri, Conţinutul 
unui plan de afaceri 
6. Studiul de fezabilitate. Etapele elaborării unui studiu de fezabilitate, 
Conţinutul studiului de fezabilitate 
7. Calcularea eficienţei economice. Indicatori ai producţiei, indicatori ai 
costurilor, indicatori ai eficienţei economice 

 

Bibliografie 

 
1. Csösz I. - Curs de management general - Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi  Medicină Veterinară  a Banatului - Timişoara 1997 
2. Csösz I - Managementul producţiei agroalimentare, Ed. Agroprint, 
Timişoara, 1999 

3. Csosz, Oana Brînzan, S. Chiş. C.E. Csosy, Ramona Ciolac, S. 
Chis.jr., Managementul cercetării dezvoltării, Editura Universităţii “Aurel 
Vlaicu” Arad, Arad, 2011, 326 pag,  ISBN – 978-973-752-574-1 

 

 

 

 

Elaborarea lucrării de diplomă – proiect tehnologic 

 
1. Obiectivul proiectului. Capacitatea de producţie. Profilul de 
producţie 

2. Alegerea şi descrierea schemei tehnologice adoptate. 

3. Analiza factorilor care influenţează producţia  

4. Principalele caracteristici ale materiilor prime şi auxiliare. 

5. Principalele caracteristici ale produsului finit 

6. Valorificarea subproduselor 
7. Bilanţul de materiale. Randamentele de fabricaţie. Consumurile 
specifice 

 

Bibliografie 

1. Banu, C. ş.a. – Manualul inginerului din industria alimentară, 
volumul I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998. 
2. Banu, C. ş.a. – Manualul inginerului din industria alimentară, 
volumul II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999. 
3. Banu, C. ş.a. –  Tratat de industrie alimentară, Tehnologii 
alimentare, Editura ASAB, Bucureşti, 2009. 



 

 

Management agroturistic 

 

1. Resursele turistice ale zonei X 

2. Proiectarea structurală şi funcţională a unitaţii agroturistice 

3. Alegerea culturii agricole 

4. Fişa tehnologica a produsului agricol 

5. Fişa tehnologică  a produsului culinar 

6. Calculaţia preţului produsului culinar 

7. Calculaţia tarifului la cazare 

 

Bibliografie  

1. Alecu I., Sâmbotin L., ş.a.- Managementul exploataţiilor agricole, 
Editura Ceres, Bucureşti, 2001 

2. Alecu I., Sâmbotin L., ş.a. – Management în agricultură, Editura 
Ceres, Bucureşti, 1997 

3. Csosz, I. – Agroturismul montan, Editura Mirton, Timişoara, 1996 
4. Csosz, I.- Managementul producţiei agroalimentare, Editura 
Agroprint, Timişoara, 1993 
5. Nicolae Lupu, Hotelul, economie şi management, Editura AllBeck, 
Bucureşti, 2006 

6. Sâmbotin L. –Manegement agricol, Editura Mirton, Timişoara, 1996 

 

 

Marketing 

1. Metode de cercetare cantitative si calitative 
2. Ritmul diversificării şi reitmul reînoirii – analiza n timp a gemei de 
produse  

3. Strategii în politica de produs,  analiza SWOT 

4. Strategii de preţ. Preţul şi elasticitatea cererii  
5. Strategia de distribuţie. Analiza canalelor de distribuţie. 
Optimizarea sistemelor de distribuţie  

6. Metodologia elaborării programului de marketing 

 

Bibliografie   
1. Philip Kotler, John Sannders, Gary Armstrong, Veronica Wong - 
Principiile Marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1999 
2. Philip Kotler - Managementul Marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 
1997 
3. Marian Constantin şi colab, - Marketingul producţiei agroalimentare, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 1997  
4. Fruja Ioan, Marketing , Note de curs, Editura Eurostampa, 
Timisoara, 2007  

5. Eugenia Tigan, Marketing, Ed. Aurel Vlaicu, 2008 Arad 

 

Plante medicinale şi melifere         

 

1. Recunoaşterea seminţelor plantelor medicinale şi melifere. 

2. Recunoaşterea produsului brut vegetal. 
3. Familia Umbelifere şi Compositae – particularităţi ,morfologice, 
produs brut utilizat, conţinutul în principii active. 
4. Familia Valerianaceae şi Scrophulariaceae–particularităţi 
morfologice, produs brut utilizat, conţinutul în principii active. 
5. Familia Solanaceae – particularităţi ,morfologice, produs brut 
utilizat, conţinutul în principii active. 



6. Familia Malvaceae – particularităţi ,morfologice, produs brut 
utilizat, conţinutul în principii active. 
7. Familia Papaveraceae şi Labitae– particularităţi ,morfologice, 
produs brut utilizat, conţinutul în principii active. 
8. Familia Planitaginaceae şi Cryophyllaceae – particularităţi 
,morfologice, produs brut utilizat, conţinutul în principii active. 
9. Familia Leguminoase – particularităţi ,morfologice, produs brut 
utilizat, conţinutul în principii active. 

10. Floarea soarelui : morfologie şi sistematică. 

11. Rapiţa şi uştarul : morfologie şi sistematică. 
12. Substanţele minerale (macro şi microelemente), vitamine 
liposolubile şi hidrosolubile, aminoacizi, proteine, lipide şi glucide din plante 
medicinale şi melifere.             

 

Bibliografie 
1. Borcea, I. şi colab. – Fitotehnie, Editura Ion Ionescu de la Brad, 
Iaşi, 2001. 

2. Dragoş,D. şi colab. – Plante de leac, Editura Tritonic, Bucureşti, 
2002. 
3. Mohan,Gh.  – Atlasul plantelor medicinale din România, Editura 
Corint, Bucureşti, 2002. 
4. Muntean, L.S. – Cultura plantelor medicinale şi aromatice, Editura 
Dacia; Cluj Napoca, 1996. 
5. Păun,E. – Sănătatea Carpaţilor – Farmacia din cămară, Bucureşti, 
1983. 
6. Pop, Georgeta şi colab. – Fitotehnie (lucrări practice), Editura 
Orizonturi, Universitatea Timişoara, 2001. 
7. Schipor, V. – Plante medicinale la îndemâna tuturor, Editura 
Polirom, Bucureşti, 2001. 

8. Valnet,J.- Fitoterapia- tratamentul bolilor cu plante, Editura 
Gramond, Bucureşti, 2002. 

 

Economie generală 

 

1. Rezultatele agenţilor economici 

2. Concurenţa 

3. Preţurile: conţinut, factori, funcţii 

4. Tipuri şi categorii de preţuri 

5. Eficienţa, productivitatea şi rentabilitatea 

6. Costul de producţie: conţinut, categorii, structură 

7. Veniturile 

 

Bibliografie 

 
1. Angelescu, Coralia şi colaboratorii – Economie, Ediţia a şasea, Ed. 
Economică, 2003 

2. Florenta Tecusan, Fruja Ioan, Ioana Anda Milin, si colab., 
Microeconomie ed. Agusta Timisoara, 2005 

3. Dobrotă, Niţă – Economie politică, Ed. Economică, Bucureşti, 1997 
4. Milin Anda Ioana, Economie politica, Ed Eurostampa, Timisoara, 
2006 
5. Negucioiu, Aurel şi colaboratorii – Economie politică, Vol. I, II, Ed. 
George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1998 
6. Samuelson, P.A.; Nordhaus, W.D. – Economie politică, Ed. Teora, 
2000 

 

Legislaţie  economică 



 

1. Istoricul apariţiei dreptului  

2. Societăţile comerciale care pot fi înfiinţate în România 
3. Sistemul H.A.C.C.P. privind calitatea produselor alimentare şi rolul 
său în promovarea stării de sănătate a consumatorilor 

4. Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru protecţia 
alimentelor 
5. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
asistenţă inspecţie şi control al organelor abilitate în unităţile care 
procesează, depozitează şi comercializează produse alimentare 

6. Instituţiile U.E.abilitate cu drept de control alimentar  

7. Drept comercial românesc, prezent şi perspective 

 

Bibliografie 
1. Petru Tărchilă ,Drept alimentar şi legislaţie europeană, Editura 
Universităţii Aurel Vlaicu 

2. Arad,2006; 
3. Petru Tărchilă, Ion Micle, Drept comercial românesc, Editura 
Orizonturi Universitare ,     

4. Timişoara 2008. 
5. Constantin Banu, Principii de drept alimentar, Editura Agir Bucureşti 
2003; 

6. Ion Zanfir, Protecţia consumatorilor, Editura Continent 
XXI,Bucureşti 2009; 
7. C.Savu,C.Petcu, Igiena şi controlul calităţii produselor alimentare, 
Editura Dunărea Galaţi 2007; 
8. G.Rotaru,C.Morariu, H.A.C.C.P. Analiza riscului, Editura Academică 
Galaţi 2006; 
9. Daniel Mihai Şandru, Îndrumar teoretic şi practic în domeniul 
societăţilor comerciale, Editura ALL, Bucureşti 2008. 
10. P.Tărchilă, P.Corpaş, C.Corpaş, Drept Comercial, Editura 
Universităţii Aurel Vlaicu, 2007. 
11. D.M. Şandru, Drept comercial român, Editura Rosetti , Bucureşti 
2010. 

Descrierea procedurii de concurs 

Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor 
aspecte:relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 
capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd 
activităţi didactice; capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile 
rezultate ştiinţifice; capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului 
candidatului; capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare - 
dezvoltare; experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât 
instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 
216 alin. (2) lit. 0 din Legea nr. 1/2011. 
Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de 
concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, printr-una sau mai multe 
probe de concurs, incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri ori altele 
asemenea, conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioadă 
nedeterminată, cel puţin o probă de concurs este obligatoriu reprezentată de 
o prelegere publică de minimum 45 de minute în care candidatul prezintă 
cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi pianul de 
dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu 
şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. 

 

  
 

Lista completă a documentelor pe 
care candidaţii trebuie să le includă în 
dosarul de concurs 

1)Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o 
declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate 
în dosar şi e înregistrată la Registratura U.A.V. 
2)Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din 
punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de 



vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi 
este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. 
3)Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic pe 
CD; 
4)Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic pe 
CD. 

5)Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la 
concurs al cărui format standard este prevăzută în metodologia de concurs 
proprie afişată pe site-ul universităţii. Fişa de verificare este completată şi 
semnată de către candidat. 

6)Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a 
diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este 
recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 
7)Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a 
tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină 
pentru fiecare limbă; 
8)Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul 
câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; 
9)Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma 
de licenţă şi foaia matricolă) 
10) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de 
identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-
un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 
11) În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente 
care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui-copie legalizată 
12) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în 
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, Arad cod 310130 

Comisie 
 

Preşedinte: conf.dr.ing. Calinovici Ioan, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

Membri: :  prof.dr.ing. Chiş Sabin, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

      conf.dr.ing. Ciutina Virgil, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
                  conf.dr.chim. Lungu Monica, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad  

                  ş.l.dr.ing. Dicu Anca, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

                 Membrii supleanţi:  ş.l. dr.ing. Mureşan Claudia, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad 
   Conf.dr.chim Gabruş Radu,  Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 

Metodologie 
 Metodologia proprie este afişată pe site-ul UAV 

Director departament       Decan 
conf.dr.chim. Lungu Monica      conf.dr.ing. Ciutina Virgil 
 


