
 

Descrierea postului conferențiar – Stiinta si Tehnologia Alimentelor     
Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor 
Departament Ingineria Produselor Alimentare  
Poziția în statul de 
funcții  

I/B/5 

Funcție Conferentiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ  

Principiile nutritiei umane; Toxicologia produselor alimentare; Inocuitatea 
produselor alimentare; Toxicitatea produselor alimentare 

Domeniul știin țific Ingineria Produselor Alimentare 
Descriere post  Postul de Conferențiar universitar, poziția I/B/5, are în componență:  

• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Principiile nutriției umane (anul 2, 
semestrul 1);  
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Toxicologia produselor alimentare 
(anul 3, semestrul 1);  
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Inocuitatea produselor alimentare 
(anul III, semestrul 1);  
• 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Toxicitatea produselor alimentare (anul 
4, semestrul 2); 
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Principiile nutriției 
umane (anul 2, semestrul 1);  
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Toxicologia produselor 
alimentare (anul 2, semestrul 1); 
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Inocuitatea produselor 
alimentare (anul III, semestrul 1);   
• 2 ore de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Toxicitatea produselor 
alimentare (anul 4, semestrul 2); 
 
Predarea în cadrul disciplinei de Principiile nutritiei umane are ca obiectiv 
principal la dobândirea de către studenți a cunostintele referitoare descrierea si 
utilizarea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza din stiinta alimentelor 
(definita in termeni multidiciplinari) – principiile alimentatiei sanatoase. Scopul 
lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească deprinderile practice 
necesare pentru munca de laborator, evaluarea dietei/alimentatiei/nutritiei 
personale si stabilirea obiectivelor nutritionale.  
Predarea în cadrul disciplinei de Toxicologia produselor alimentare are ca 
obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunostintelor referitoare la 
notiunile generale de toxicologie – factori de risc toxic alimentari- surse 
alimentare, analiza toxicologica a toxicilor alimentari. Scopul lucrărilor practice 
este ca ca studenţii să-şi însuşească deprinderile practice necesare pentru munca 
de laborator, utiliarea instrumentarului şi aparaturii de laborator, să realizeze o 
determinare urmând o procedură elaborată şi să interpreteze în mod critic 
rezultatele obţinute. 
Predarea în cadrul disciplinei de Inocuitatea produselor alimentare are ca 
obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunoștințelor pentru înțelegerea 
conceptelor, teoriilor si metodelor de baza necesare instrumentelor de evaluare a 
riscului contaminării alimentelor (analiza riscului chimic, fizic si biologic). 
Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească deprinderile 
practice necesare pentru munca de laborator, utiliarea instrumentarului şi 



aparaturii de laborator, să realizeze o determinare urmând o procedură elaborată 
şi să interpreteze în mod critic rezultatele obţinute. 
Predarea în cadrul disciplinei de Toxicitatea produselor alimentare are ca 
obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunoștințelor referitoare la 
noțiunile generale de toxicitate – in contextul testării alternative a toxicilor 
alimentari. Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească 
deprinderile practice necesare pentru munca de laborator, utiliarea 
instrumentarului şi aparaturii de laborator, să realizeze o determinare urmând o 
procedură elaborată şi să interpreteze în mod critic rezultatele obţinute. 
 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente  

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru  
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de  
Principiile nutriției umane, Toxicologia produselor alimentare, Inocuitatea 
produselor alimentare, Toxicitatea produselor alimentare.   
Întocmirea fișelor disciplinelor și a programelor analitice;  
Pregătirea activității didactice ;  
Verificări teste examene și verificări pe parcurs ;  
Consultații pentru studenți asigurate la disciplinele din normă;  
Asistență la examene;  
Îndrumare lucrări de licență;  
Elaborare materiale didactice;  
Activitate de cercetare științifică;  
Îndrumare cercuri științifice studențești;  
Participare la manifestări științifice;  
Participare la activitățile administrative, de învățământ, de consultanță  şi de 
cercetare ale colectivului;  
Activități de promovare și legătura cu mediul economic;  
Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica  
Fiziologia nutriției – Tulburările alimentare; Macronutrientii alimentari: 
Carbohidrați: Grăsimi; Proteine; Micronutrienti alimentari: Vitamine si Minerale; 
Valoarea nutritionala a principalelor grupe de alimente.; Metabolism energetic - 
Controlul greutatii; Piramida alimentatiei sanatoase; Obiceiuri alimentare; 
Legătura nutrienti si gene (Nutrigenomica-notiuni fundamentale); Coeficientul de 
utilizare digestivă a trofinelor calorigene (protide, lipide, glucide, etc.) 
Relația Doza-Răspuns; Principii generale de toxicologie (Absorbție, Transport, 
Depozitare, Eliminare); Biotransformarea; Testarea Toxicității; Substanțe toxice 
naturale prezente in alimente; 
Noțiuni generale de Inocuitatea Produselor Alimentare: Principii Fundamentale; 
Analiza riscului chimic in contextul inocuității alimentelor; Analiza riscului fizic 
in contextul inocuității alimentelor; Analiza riscului biologic in contextul 
inocuității alimentelor;  
Modalități de evaluare a toxicității alimentelor; Metode alternative pentru testele 
de toxicitate (studii de caz: substanțe toxice naturale prezente in alimente); 
Metode alternative pentru testele de toxicitate (studii de caz: Metode alternative 
pentru testele de toxicitate (studii de caz: substanțe toxice de poluare biologica); 
Metode alternative pentru testele de toxicitate (studii de caz: substanțe toxice de 
poluare si contaminare chimica); Metode alternative pentru testele de toxicitate 
(studii de caz: substanțe toxice rezultate in urma procesării alimentelor) 
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