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Funcție Profesor universitar
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Biochimia alimentelor 1-2 
Alergeni şi alergii alimentare 

Domeniul ştiinţific Ingineria Produselor Alimentare 
Descriere post Postul de Profesor, poziţia I/B/1, are în componenţă ore 

de curs (3.5 ore/săpt) la disciplina de Biochimia 
alimentelor 1, Alergeni şi alergii alimentare, lucrări 
practice de Biochimia alimentelor (7 ore/săpt) în 
semestrul I şi cursul de Biochimia alimentelor 2 
(2h/săpt.) în semestrul II. 
Cursurile de Biochimia alimentelor 1-2 au ca obiective 
principale dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte 
fundamentale de chimie organică şi biochimie necesare 
înţelegerii organizării şi funcţionării organismelor vii. 
Scopul lucrărilor practice este ca studenţii să-şi 
însuşească deprinderile practice necesare pentru munca 
de laborator, utilizarea instrumentarului şi aparaturii de 
laborator, să realizeze o determinare urmând o procedură 
elaborată şi să interpreteze în mod critic rezultatele 
obţinute. 

Atribuțiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 
pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, 
respectiv disciplinele de Biochimia alimentelor şi 
Alergeni şi alergii alimentare 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor 
analitice; 
Pregătirea activităţii didactice ; 
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 
normă; 
Asistenţă la examene; 
Îndrumare lucrari de licenţă şi dizertaţie; 
Elaborare materiale didactice; 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
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; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 
studenţilor şi masteranzilor 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Glucide: Consideraţii generale, rol biochimic, 
clasificare.Monoglucide, oligoglucide, poliglucide – 
structură, proprietăţi, rol biochimic. 
Protide. Aminoacizi – structură, clasificare, rol 



biochimic. Proteine -caracteristici structurale, 
clasificarea şi distribuţia proteinelor, funcţiile 
proteinelor în organisme vegetale şi animale. 
Lipide. Consideraţii generale, rol biochimic, clasificare. 
Constituenţi ai lipidelor: acizi graşi, alcooli, 
aminoalcooli. Lipide simple. Steroli şi derivaţi ai 
acestora. Lipide complexe. 
Enzime. Consideraţii generale, structură, clasificare, 
factori care influenţează viteza reacţiilor enzimatice. 
Acizi nucleici. Baze nucleice, nucleozide şi nucleotide. 
Caracterizare generală: structura acizilor nucleici, 
proprietăţi, rol biologic. 
Vitamine. Consideraţii generale, clasificare, rol în 
organisme. 
 

 


