
Inginerie si Management  

Programul de studii  -  INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ SI 

AGROTURISM 

Forma de învăţământ - I.F. 

Durata studiilor: 8 semestre, timp de 4 ani 

Stagii de practică: 

 3 săptămâni în anii II si III, luna iulie;  

 4 săptămâni înaintea examenului de licenţă, luna mai - iunie; 

Total credite: 240  de credite, plus 4 credite pentru educaţie fizică  

Structura anilor universitari: 

anii de studiu 
săptămâni în 

sem. i 

săptămâni în 

sem. ii 

săptămâni stagii de 

practică 

I 14 14 - 

II 14 14 3 

III 14 14 3 

IV 14 10 4 

Competenţe profesionale: 

 Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si 

ingineresti 

 Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale 

 Planificarea fluxurilor, proceselor si sistemelor tehnice, economice, financiare si socio-

culturale in unitatile de alimentatie publica si agroturism; controlul si evaluarea acestor 

activitati 

 Gestionarea sistemelor de informatii: aplicatii software – operare si customizare, bazate 

pe indicatori specifici domeniului. 

 Managementul unitatilor de productie/prestari servicii in alimentatie publica si 

agroturism si a strategiilor si politicilor de marketing din domeniu. 

 Conceperea unor noi produse si servicii; controlul calitatii si auditul productiei/serviciului 

nou prestat 

Competenţe transversale: 

 Aplicarea, in mod responsabil, a principiilor normelor si valorilor eticii profesionale in 

realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 

http://fsnii.uvvg.ro/programe-de-studii/studii-de-licenta/inginerie-si-management.html


disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare si a 

riscurilor aferente 

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de 

tehnici de relationare si munca eficiente in cadrul echipei 

 Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria 

dezvoltare, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 

profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, 

cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât si intr-o limba de circulatie internationala 

Ocupaţii posibile conform COR: Analist în turism - 263204; Antreprenor în economia sociala - 

112032; Conducator întreprindere mica-patron (girant) în activitatea hoteliera si restaurante - 

141101; Conducator întreprindere mica-patron (girant) în comert - 142011; Consilier orientare 

privind cariera - 242306; Consultant în domeniul fortei de munca - 242307; Director adjunct 

societate comerciala - 112005; Director comercial - 112017; Director de departament alimentatie 

- 141202; Director de departament catering - 141203; Director de departament organizare 

evenimente - 143911; Director de societate comerciala agricola - 112031; Director proiect - 

122313; Director societate comerciala - 112004; Director vânzari - 112018; Ghid turism ecvestru 

- 511309; Inginer economist - 263109; Inspector calitate productie culinara - 343405; Inspector 

de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie 

profesionala - 242404; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în 

învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Specialist în domeniul calitatii - 214129; 

Tehnolog alimentatie publica - 311933; sef birou aprovizionare-desfacere - 132443; sef birou 

marketing - 122102; sef departament logistica - 132442; sef serviciu aprovizionare-desfacere - 

132445; sef serviciu marketing - 122101; 

 


