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Discipline din planul de 
invatamant 

Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1 si 2 
Alimente functionale probiotice si prebiotice 2 
Alimente si alimentatie pentru copii 
Principiile procesarii produselor agroalimentare 
Tehnologia moraritului si panificatiei 2 
Plante condimentare si aromatizanti naturali 1 

Domeniul stiintific Ingineria produselor alimentare  

Descriere post Postul de Conferentiar universitar pozitia I/B/3 din statul de 
functii al Departamentului Ingineria Produselor Alimentare, an 
universitar 2013-2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
partea a III-a, nr. 518/18.XII.2013 cu urmatoarea structura:  
Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1 si 2 
Alimente functionale probiotice si prebiotice 2 
Alimente si alimentatie pentru copii 
Principiile procesarii produselor agroalimentare 
Tehnologia moraritului si panificatiei 2 
Plante condimentare si aromatizanti naturali 1 
Predarea in cadrul acestor discipline de specialitate urmareste ca 
obiective generale 

� Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea 
instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara 

� Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea 
tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs 
finit 

 
Atributiile/ activitatile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de 
chimie şi biochimie. 
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; 



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. 

Data sustinerii prelegerii  

Ora sustinerii  

Locul sustinerii prelegerii  

Tematica probelor de 
concurs 

Prepararea aluatului pentru produse de panificatie: metode de 
preparare, framantarea si fermentarea aluatului-parametri, procese 
si instataltii 
Principii moderne  privind  utilizarea amelioratorilor in 
panificatie. 
Tendinte actuale in domeniul uleiurilor si grasimilor functionale. 
Tehnologii moderne de fabricare. 
Tehnologia produselor din legume si fructe conservate prin 
reducerea continutului de apa 
Alimente pentru copii pe baza de cereale, legume si fructe, 
destinate alimentatiei diversificate 
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