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Anexa nr. 1 

 

 
 

LISTA POSTURILOR PROPUSE PENTRU SCOATEREA LA CONCURS  

ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 ŞI STRUCTURA ACESTORA 

 

 

 

I. Departamentul Finanțe – Contabilitate 

1. Lector, poziția nr. 33, disciplina Contabilitate, 2 ore convenționale de curs și 2 ore 

convenționale de seminar la programul de studii universitare de licență Finanțe și 

Bănci, anul I; 2 ore convenționale de curs și o oră convențională de seminar la 

programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, 

anul I; disciplina Contabilitate de gestiune, 2 ore convenționale de curs și o oră 

convențională de seminar la programul de studii universitare de licență Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, anul III. 

 

II. Departamentul Management - Marketing 

1. Lector, poziția nr. 35, disciplina Tehnica operațiunilor de turism, 2 ore convenționale 

de curs și o oră convențională de seminar la programul de studii universitare de licență 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, anul III; disciplina Comunicare 

comercială, 2 ore convenționale de curs și o oră convențională de seminar la 

programul de studii universitare de licență Economia Comerțului, Turismului și 

Serviciilor, anul II; disciplina Agromarketing și organizare turistică rurală, 2,5 ore 

convenționale de curs și 1,5 ore convenționale de seminar la programul de studii 

universitare de masterat Marketing și Comunicare în Afaceri, anul II. 

2. Lector, poziția nr. 46, disciplina Psihologie organizațională, 2,5 ore convenționale de 

curs și 1,5 ore convenționale de seminar la programul de studii universitare de 

masterat Management Organizațional, anul II; disciplina Etică și integritate 
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academică, 2,5 ore convenționale de curs la programul de studii universitare de 

masterat Marketing și Comunicare în Afaceri; disciplina Etică și integritate 

academică, 2 ore convenționale de curs și 1,5 ore convenționale de seminar la 

programul de studii universitare de licență Marketing, anul II. 

3. Lector, poziția nr. 50, disciplina Comunicare în afaceri în limba engleză, 2 ore 

convenționale de curs și 2 ore convenționale de seminar la programul de studii 

universitare de licență Finanțe și Bănci, anul III; 2 ore convenționale de curs și 2 ore 

convenționale de seminar la programul de studii universitare de licență Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, anul III; 2 ore convenționale de curs la programul de studii 

universitare de licență Management, anul III  

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Alexandru Lucian Manole 

 


