
poziția I B/13 
Asistent 
 

1. Universitatea:  
2. Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
3. Departamentul: Ingineria Produselor Alimentare  
4. Poziția în statul de funcții: I/B13 
5. Funcție: Asistent 
6. Disciplinele din planul de învățământ: Materii prime vegetale 1, Depozitarea 

produselor vegetale, Tehn. semiconserv şi conserv. 1, Tehnologia prelucrarii 
legumelor si fructelor 1, Principii si metode de conservare  

7. Domeniul stiintific: IPA 
8. Descriere post: 

Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/13 B, prevăzut în 
statul de funcţii aprobat pentruanul universitar 2015 – 2016, conţine o normă de 
13,00 ore convenţionale, asigurate cu un număr de 13,00 ore lucrări practice de 
laborator după cum urmează: 
 
- Disciplina Materii prime vegetale 1, anul 2, sem 1, CEPA,  1 oră de lucrări 

practice, 3 grupe, cu o medie de 1,50 ore convenţionale/ săptamână. 
- Disciplina Materii prime vegetale 1, anul 2, sem 1, IPA, 1 oră de lucrări 

practice, 2 grupe,  cu o medie de 1,00 ore convenţionale/ săptamână. 
- Disciplina Materii prime vegetale 1, anul 2, sem 1, TPPA, 1 oră de lucrări 

practice, 3 grupe,  cu o medie de 1,50 ore convenţionale/ săptamână. 
- Disciplina Depozitarea produselor vegetale, anul 4, sem 1, TPPA, 2 ore de 

lucrări practice, 2 grupe,  cu o medie de 2,00 ore convenţionale/ săptamână. 
- Disciplina Tehn. semiconserv şi conserv. 1, anul 4, sem 1, TPPA, 1 oră de 

lucrări practice, 2 grupe,  cu o medie de 1,00 ore convenţionale/ săptamână. 
- Disciplina Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1, anul 3, sem 1, 

IPA, 2 ore de lucrări practice, 2 grupe,  cu o medie de 2,00 ore convenţionale/ 
săptamână. 

- Disciplina  Principii si metode de conservare, anul 2, sem 1, CEPA, 2 ore de 
lucrări practice, 3 grupe,  cu o medie de 3,00 ore convenţionale/ săptamână. 

- Disciplina  Principii si metode de conservare, anul 2, sem 1, TPPA, 2 ore de 
lucrări practice, 1 grupă,  cu o medie de 1,00 ore convenţionale/ săptamână. 
 

9.  Atributiile/activităţile aferente: 
Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la: 
- Disciplina Materii prime vegetale 1, pentru studenţii din anul 2, programul 

de studii CEPA. 
- Disciplina Materii prime vegetale 1, pentru studenţii din anul 2, programul 

de studii IPA.  
- Disciplina Materii prime vegetale 1, pentru studenţii din anul 2, programul 

de studii TPPA. 
- Disciplina Depozitarea produselor vegetale, pentru studenţii din anul 4, 

programul de studii TPPA 
- Disciplina Tehn. semiconserv şi conserv. 1, pentru studenţii din anul 4, 

programul de studii TPPA. 
- Disciplina Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1, pentru studenţii 

din anul 3, programul de studii IPA. 



- Disciplina Principii si metode de conservare, pentru studenţii din anul 2, 
programul de studii CEPA. 

- Disciplina Principii si metode de conservare, pentru studenţii din anul 2, 
programul de studii TPPA. 
 

 Pregătirea activităţii didactice; 
 Verificări lucrări, proiecte şi colocvii; 
 Elaborare materiale didactice; 
 Îndrumare proiecte de licenţă; 
 Activitate de cercetare ştiinţifică; 
 Îndrumare practică de specialitate; 
 Participare la manifestări ştiinţifice; 
 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 
 

9. Salariu minim de incadrare 
10. Calendarul concursului – data publicarii anunţului in MO: 25.11.2015 
11. Perioada de inscriere: 25.11.2015- 08.01.2016 
12. Data susținerii prelegerii: 2016/ 01/26 
13. Ora susținerii prelegerii: 8:00 
14. Locul susținerii prelegerii: Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare, 

clădirea ICAR 
15. Perioadă susținere a probelor de concurs: inceput: 2016/01/26  sfârşit: 

2016/01/26 
16. Perioada comunicare rezultate: Inceput: 28/01/2016 – 29/01/2016 
17. Perioada de contestatii: 01/02/2016-05.02/2016 
18. Tematica probelor de concurs: 

 
Tehnolgia semiconservelor si conservelor 1 

 
1.Tehnologia conservelor sterilizate din legume si fructe 
2. Tehnologia produselor conservate cu adaos de zahar 
 

Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1 
 

1. Fructele si legumele - materii prime in industria conservelor 
2. Pregatirea materiilor prime pentru prelucrare (operatii preliminare) 

 
 

Materii prime vegetale 
 

1. Cereale folosite in obtinerea producelor de panificatie 
2. Legume radacinoase 

 
Depozitarea produselor vegetale 

 
1.  Criterii de apreciere a calitatii cerealelor; Critetii chimice, Criterii fizice 

(masa hectolitrica, masa relative, masa absoluta, masa specifica, sticlozitatea 
si fainozitatea boabelor, umiditatea, higroscopicitatea, capacitatea de curgere, 
autosortarea, caldura specifica, capacitatea de sorbtie a semintelor, 



termoconductibilitatea termica, rezistenta stratului masei de boabe la trecerea 
aerului sau a gazelor, suprafata specifica a boabelor); 

2. Tehnologia pastrarii si conservarii merelor, Pastrarea merelor in depozite 
frigorifice, pastrarea merelor in depozite frigorifice cu atmosfera controlata, 
Pastraea in depozite cu ventilatie naturala, pastrarea merelor pentru 
industrializare  
 

     Bibliografie: 
1. Depozitarea produselor vegetale, Editura AcademicPres, 2008 
2. Gherghei A., si colab., Cercetari privind calitatea si capacitatea de pastrare a 

merelor  si perelor in functie  de unele verigi ale tehnologiei de cultura. 
Lucrari stiintificeICPVILE, vol. XV, 1984 

3.  Mitre V., Pomicultura speciala, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2000
    

                         
Principii si metode de conservare 

 
1. Conservarea produselor alimentare prin deshidratare (Principiile generale ale 

deshidratării produselor alimentare; Modificări care apar în produsele 

alimentare deshidratate; Factorii care influenţează procesul de deshidratare) 

 

2. Conservarea produselor alimentare prin frig (Modificări care apar în produsele 

alimentare la depozitarea în condiţii de refrigerare; Modificări care apar în 

produsele alimentare la depozitarea în condiţii de congelare şi la decongelare; 

Factorii care influenţează calitatea produselor congelate) 

 

 

Bibliografie: 

Semeniuc, C.A. (2015) Principii şi metode de conservare a produselor alimentare-

Manual Didactic, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 77, ISBN 978-973-744-418-9. 

 
19. Descrierea Procedurii de Concurs –  
20. Lista Documente -  
21. Adresa unde se transmite dosarul de concurs: - 
22. Comisie:  
Preşedinte:  
Sef.luc.dr. Mureşan Crina 
Membrii: 
Prof.dr. Muste Sevastita 
Conf.dr. Paucean Adriana 
Sef.luc.dr. Semeniuc Cristina  
Sef. luc. dr. Jimborean Mirela  
Supleanti: 
Sef. luc. dr. Man Simona 



Prof.dr. Racolţa Emil 
Conf.dr. Tibulcă Dorin 

 


