
 

Descrierea postului conferenţiar – Stiinţa si Tehnologia Alimentelor 
Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
Departament Ingineria Produselor Alimentare  
Poziţia în statul de 
funcţii  

I/B/6 

Funcţie Conferenţiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învăţământ  

Microbiologie generală; Microbiologie specială; Boli transmisibile prin alimente 
la om 1; Boli transmisibile prin alimente la om 2; Boli transmisibile prin alimente 
la om 

Domeniul ştiin ţific Ingineria Produselor Alimentare 
Descriere post  Postul de Conferenţiar universitar, poziţia I/B/6, are în componenţă:  

• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Microbiologie generală (anul 2, 
semestrul 1, specializările CEPA, TPPA, IPA);  
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Microbiologie specială (anul 2, 
semestrul 2, specializările CEPA, TPPA, IPA);  
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Boli transmisibile prin alimente la 
om 1 (anul IV, semestrul 1, specializarea CEPA);  
• 1 oră de curs pe săptămână la disciplina de Boli transmisibile prin alimente la 
om 2 (anul IV, semestrul 2, specializarea CEPA); 
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Boli transmisibile prin 
alimente la om 1 (anul IV, semestrul 1, 4 grupe, specializarea CEPA); 
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Boli transmisibile prin 
alimente la om 2 (anul IV, semestrul 2, 4 grupe, specializarea CEPA); 
• 1 oră de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Boli transmisibile prin 
alimente la om  (anul IV, semestrul 1, 1 grupă, specializarea TPPA); 
• 2 ore de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Microbiologie generală 
(anul 2, semestrul 1, specializarea CEPA); 
 
 
Predarea în cadrul disciplinei de Microbiologie generală are ca obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la descrierea taxonomică, 
a caracterelor morfologice şi a comportamentului fiziologic a principalelor grupe 
de microorganisme cu implicaţii practice precum şi studiul condiţiilor fizico-
chimice şi biologice de dezvoltare a microorganismelor şi a comportamentului 
metabolic în funcţie de particularităţile fiziologice şi condiţiile de creştere. 
Scopul lucrărilor practice este însuşirea de către studenţi a deprinderile practice 
necesare pentru munca de laborator, să realizeze o determinare urmând o 
procedură standard şi să interpreteze în mod critic rezultatele obţinute. 
Predarea în cadrul disciplinei de Microbiologie specială are ca obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la condiţiilor 
microbiologice de producere a alimentelor în condiţii care să asigure stabilitatea 
biochimică, inocuitatea şi siguranţa alimentară, utilizarea microorganismelor utile 
pentru diversificarea gamei de produse alimentare, conservarea şi îmbunătăţirea 
valorii nutritive şi a caracterului funcţional. Cunoaşterea normativelor şi a 
criteriilor microbiologice de apreciere a calităţii şi a metodelor de control 
microbiologic al alimentelor. 
Predarea în cadrul disciplinei de Boli transmisibile prin alimente la om 1, are ca 
obiectiv principal trasmiterea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor 
referitoare la principalele boli transmisibile prin intermediul agenţilor etiologici 



de natură bacteriană şi virală. Cunoaşterea fiziologiei, morfologiei, rezistenţei 
microorganismelor la condiţiile de mediu precum şi a posibilităţii de evitare a 
prezenţei şi multiplicării acestora în alimente, cunoaşterea caracterelor 
morfologice şi a comportamentului fiziologic al principalelor grupe de 
microorganisme cu implicaţii practice. Scopul lucrărilor practice este însuşirea de 
către studenţi a deprinderile practice necesare pentru munca de laborator, să 
realizeze o determinare urmând o procedură standard şi interpretarea în mod 
critic a rezultatelor obţinute. 
Predarea în cadrul disciplinei de Boli transmisibile prin alimente la om  , are ca 
obiectiv principal trasmiterea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor 
referitoare la principalele boli transmisibile prin intermediul agenţilor etiologici 
de natura prionică şi parazitară. Cunoaşterea fiziologiei, morfologiei, rezistenţei 
microorganismelor la condiţiile de mediu, cunoaşterea caracterelor morfologice şi 
a comportamentului fiziologic al  microorganismelor cu implicaţii practice. 
Scopul lucrărilor practice în cadrul disciplinei de Boli transmisibile prin alimente 
la om specializarea TPPA, este însuşirea de către studenţi a deprinderile practice 
necesare pentru munca de laborator, să realizeze o determinare urmând o 
procedură standard şi interpretarea în mod critic rezultatele obţinute şi discutarea 
unor studii de caz privind bolile bacteriene, virale, prionice şi parazitare. 
 

Atribu ţiile/ 
activităţile aferente  

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrărilor practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de: Microbiologie generală; 
Microbiologie specială, Boli transmisibile prin alimente la om 1, Boli 
transmisibile prin alimente la om 2, Boli transmisibile prin alimente la om.   
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 lucrări 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. 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica  
Factori care influenţează microorganismele din alimente 
Factori de mediu. Factori intrinseci. Compoziţia chimică şi structurală a 
alimentului. Constituenţi antimicrobieni naturali. Aciditate şi pH. Factori de 
prelucrare. Factori extrinseci. Microclimatul din spaţiile de depozitare. Efectele 
acţiunii combinate a factorilor de mediu. 
Grupa bacteriilor cu formă de bacili, Gram negative  aerobe şi facultativ anaerobe  
familia Enterobacteriaceae: genul Escherichia, Salmonella şi Shigella 
Microbiologia laptelui şi produselor lactate 
Semnificaţia microorganismelor care contaminează laptele. Microorganisme 
nepatogene. Microorganisme patogene. Modificări organoleptice ale laptelui şi 
produselor lactate produse de microorganisme. Influenţa diferitelor prelucrări 



termice asupra microorganismelor din lapte. 
Toxiinfecţiile alimentare  
Toxiinfecţii alimentare produse de Escherichia coli –Răspândire, etiologie, 
patogenitate, manifestări clinice şi diagnostic, epidemiologia manifestărilor 
clinice. Toxiinfecţii alimentare produs de Escherichia coli  EPEC, ETEC, EIEC 
EHEC- Patogeneza, Toxinele shiga-like sau verotoxinele. 
Toxiinfecţiile alimentare - toxiinfecţii alimentare produse de Salmonella- 
Răspândire, etiologie, toxigenitate, manifestări clinice şi diagnostic. 
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