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Testarea autenticității produselor, Toxicologie, Legislație agroalimentară,  Siguranța și
securitatea alimentelor, analiza HACCP

Domeniu stiintific Zootehnie

Descriere post

Postul vacant de șef lucrări, poziția I/A/14 din Statul de funcții al Departamentului de
Științe Fundamentale din cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-
Napoca, prevăzut pentru anul universitar 2015-2016, aprobat și validat de Consiliul de
Administrație și Senatul Universității. Postul de șef lucrări vacant pe perioadă nedeterminată
este constituit din o normă de 15.10 ore convenționale, din care 7.60 ore curs şi 7.50 ore
lucrări practice pe săptămână conform statului de funcţii la disciplinele: Testarea
autenticității produselor, Toxicologie, Legislație agroalimentară, Siguranța și securitatea
alimentelor, analiza HACCP.

În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
Disciplina: Testarea autenticității produselor, efectuată în semestrul II, cu studenții din

anul III de la specializările: Biotehnologii pentru industria alimentară, Biotehnologii
agricole, Biotehnologii medical veterinare, astfel: 2 ore de curs/săptămână (curs comun la
cele trei specializări) și 1 oră de lucrări practice/săptămână, 1 grupă pe fiecare specializare;

Disciplina: Toxicologie, efectuată în semestrul I, cu studenții din anul III de la
specializările: Biotehnologii pentru industria alimentară, Biotehnologii agricole,
Biotehnologii medical veterinare, astfel: 2 ore curs/săptămână (curs comun la cele trei
specializări) și 2 ore lucrări practice/săptămână - Biotehnologii agricole, Biotehnologii
medical veterinare; 1 oră lucrări practice/săptămână - Biotehnologii pentru industria
alimentară, 1 grupă pe fiecare specializare;

Disciplina: Legislație agroalimentară, efectuată în semestrul I, cu studenții din anul IV
de la specializările: Biotehnologii pentru industria alimentară, Biotehnologii agricole,
astfel: 1 oră curs/săptămână (curs comun la cele două specializări) și 1 oră lucrări
practice/săptămână, 1 grupă pe fiecare specializare;

Disciplina: Legislație agroalimentară, efectuată în semestrul II, cu studenții din anul IV
de la specializarea Biotehnologii medical veterinare, astfel: 1 oră de curs/săptămână și 2 ore
de lucrări practice/săptămână, 1 grupă;

Disciplina: Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP, efectuată în semestrul
II, cu studenții din anul IV de la specializările: Biotehnologii pentru industria alimentară,
Biotehnologii agricole, Biotehnologii medical veterinare, astfel: 2 ore curs/săptămână (curs
comun la cele trei specializări) și 2 ore lucrări practice/săptămână, 1 grupă pe fiecare
specializare;

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Testarea autenticității produselor; Toxicologie;
Legislație agroalimentară; Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP;

- Pregătirea activității didactice;
- Verificări pe parcurs;
- Consultații pentru studenți, asigurate la disciplinele din normă;
- Îndrumare proiecte de diplomă;



- Elaborare materiale didactice;
- Activitate de cercetare științifică;
- Participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
- Participare la manifestări științifice;
- Participare la activități administrative, de învățământ, de consultanță și de

cercetare;

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  in MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 26.11 4.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 4.12 9.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 8.01
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 11.01 15.01

Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01
Verificarea dosarelor de concurs privind producția
științifică 14.01

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 15.01

Avizare comisii de concurs 27.11 10.12
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12
Verificarea incompatibilitatii membrilor comisiilor 11.01
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12
Susţinerea probelor 25.01 27.01
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 1.02 5.02

Avizarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 8.02
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 29.01

Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 9.02 12.02
Numirea pe post – Decizia Rectorului 15.02
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de
numire.

15.02 19.02

Data publicării
anunţului în Monitorul

2015-11-25



Oficial

Perioada de  înscriere
Început Sfârșit
2015-11-25 2016-01-08

Data susținerii
prelegerii 26.01.2016

Ora susținerii
prelegerii 11

Locul susținerii
prelegerii Lab. Fiziologie

Perioada de  susținere
a probelor de concurs

Început Sfârșit
2016-01-25 2016-01-27

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit
2016-01-28 2016-01-29

Perioada de contestații
Început Sfârșit
2016-02-01 2016-02-05

Tematica probelor de
concurs

1. Noțiuni introductive în toxicologie. Definiție, scop; termeni specifici toxicologiei;
principiile fundamentale ale toxicologiei.

2. Mecanismul de acțiune al substanțelor toxice.
3. Intoxicații alimentare.
4. Alergii, intoleranțe alimentare.
5. Substanțe cancerigene alimentare și mecanismul lor de acțiune; Testarea toxicității.

Toxicitate acută, subcronică, cronică; metabolism.
6. Toxicologia alimentelor. Siguranța alimentelor în contextul inocuității și

toxicologiei alimentelor.
7. Substanțe toxice de poluare biologică (peptide toxice, aminoacizi toxici, proteine

toxice, alcaloizi, substanțe fenolice, substanțe cancerigene naturale).
8. Substanțe antinutritive prezente în alimente. Substanțe toxice de poluare biologică:

micotoxine (principalele micotoxine, factorii care influențează micotoxinele,
prezența micotoxinelor în alimente).

9. Substanțe toxice de poluare și contaminare chimică.
10. Pesticide (clasificare, mecanism de acțiune toxică; acțiunea pesticidelor asupra

organismului; contaminarea produselor alimentare cu pesticide).
11. Nitrații și nitriții din produsele vegetale și din produsele alimentare de origine

animală.
12. Efectele nocive ale nitraților și nitriților; alte efecte ale nitraților și nitriților.
13. Acțiunea toxică a nitrozaminelor. Sinteza nitrozaminelor. Factorii care influențează

conținutul de nitrozamine din alimente.
14. Metale cu potențial toxic. Prezenţa metalelor grele în alimente.
15. Contaminarea alimentelor cu aluminiu, cadmiu, cobalt, cupru, zinc, plumb, seleniu,

staniu, arsen. Mercurul - metal cu potenţial toxic. Conţinutul de metale grele din
furaje.

16. Hidrocarburile policiclice aromate (răspândire, formarea HPA, prelucrarea
alimentelor ca sursă de formare a HPA).

17. Antibiotice. Hormoni. Efecte toxicologice.
18. Aditivii alimentari (coloranți alimentari sintetici; antioxidanți; potențioatori de

aromă; emulgatori).
19. Produși toxici formați prin prelucrarea produselor alimentare (compuși toxici



formați prin prelucrare termică; modificări ale produselor alimentare sub infuența
tratării cu radiații; toxicitatea peroxizilor; aminele biogene).

20. Materialele plastice utilizate în industria alimentară (toxicitatea componentelor
maselor plastice).

21. Securitatea alimentară și suveranitatea alimentară.
22. Siguranţa alimentară (concept, definiţii, sistemul de management a siguranţei

alimentului).
23. Codurile de bune practici.
24. HACCP (aspecte generale, termenii utilizați, principiile HACCP, certificarea

sistemului HACCP).
25. Etapele unui studiu HACCP. Controlul riscului - conceptul de risc.
26. Aplicarea HACCP în industria laptelui şi produselor lactate.
27. Aplicarea HACCP în industria cărnii şi produselor din carne.
28. Aplicarea HACCP în industria peştelui (conservelor din peşte).
29. Aplicarea HACCP în industria de panificaţie.
30. Legislația Uniunii Europene în domeniul siguranței consumatorului.
31. Organismele internaţionale privind siguranţa alimentară.
32. Sistemele de prevenire şi control din industria alimentară; Acte normative privind

igiena alimentelor.
33. Directivele CE cu privire la aditivii alimentari autorizaţi, coloranţii şi îndulcitorii

utilizaţi în industria alimentară.
34. Etichetarea aditivilor şi coloranţilor alimentari.
35. Legislaţia privind atestarea produselor tradiționale. Definiţii şi termeni utilizaţi.
36. Legislaţia privind protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine

(D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.).
37. Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice

ale produselor vitivinicole aromatizate.
38. Utilizarea dioxidului de sulf – sulfiților (E 220-228) în produse aromatizate pe

bază de vin.
39. Organisme private de inspecţie şi certificare. Responsabilitățile organismelor

private de inspecţie şi certificare recunoscute.
40. Reglementările legislative privind producția ecologică și etichetarea produselor

ecologice. Utilizarea termenilor referitori la producția ecologică. Indicații
obligatorii. Cerințe specifice de etichetare.

41. Stategia Uniunii Europene în scopul protejării consumatorului. Organizaţiile la
nivel european pentru protejarea consumatorului.

42. Cadrul instituţional la nivelul României privind protecţia consumatorului din
domeniul produselor şi serviciilor alimentare.

43. Etichetarea anumitor substanțe sau produse care provoacă alergii sau intoleranțe.
44. Structura organizaţiilor pentru gestionarea riscurilor; Drepturile consumatorului şi

legislaţia în vigoare.
45. Reglementările privind ingredientele şi produsele alimentare tratate cu radiaţii

ionizate.
46. Autentificarea cărnii şi produselor din carne. Compoziţia chimică a cărnii la

diferite specii de animale. Autentificarea speciei/rasei de la care provine carnea.
Autentificarea originii geografice a cărnii.

47. Autentificarea laptelui şi produselor din lapte. Compoziţia fizico-chimică a laptelui
la diferite specii de animale.

48. Autentificarea speciei; Autentificarea originii geografice. Autentificarea
brânzeturilor, smântânii, untului, laptelui praf.

49. Autentificarea peştelui şi produselor de peşte. Autentificarea originii geografice;
falsificările întâlnite la peşte şi produsele din peşte; metodele şi tehnicile utilizate
pentru autentificare.

50. Autentificarea uleiurilor şi grăsimilor. Atentificarea originii botanice a uleiurilor;
autentificarea originii geografice a uleiurilor; Metodele utilizate în scopul



identificării originii botanice, tehnologiilor de procesare a materiilor prime şi
originii geografice a uleiurilor şi grăsimilor.

51. Autentificarea mierii de albine. Autentificarea mierii de albine în funcţie de
originea geografică; autentificarea originii botanice; falsificările mierii de albine şi
metode de identificare a falsificărilor.

52. Autentificarea băuturilor alcoolice. Metodele de analiză utilizate pentru
autentificare; falsificările băuturilor alcoolice şi metode de identificare.

53. Autentificarea cerealelor şi metodele de identificare a falsificărilor; autentificarea
unor produse cerealiere şi metode de identificare a falsificărilor.

54. Autentificarea cafelei. Autentificarea cafelei verzi şi prăjite; falsificările cafelei şi
metode de identificare a falsificărilor.

55. Autentificarea sucurilor de fructe şi produselor de fructe. Identificarea falsificărilor
sucurilor de fructe; autentificarea produselor de fructe conservate; metode de
identificare a falsificărilor.

Bibliografie:
1. Banu C., col, 2002, Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare. Editura

AGIR, Bucureşti
2. Banu C., Bordei D., Costin Gh., Segal B., 1974, Influenţa proceselor tehnologice

asupra calităţii produselor alimentare, vol. I. Editura Tehnică, Bucureşti.
3. Banu C., Bărascu E., Stoica A., Nicolau A., 2007, Suveranitate, securitate şi

siguranţă alimentară, Editura ASAB, Bucureşti.
4. Balalau D., 1997, Toxicologie. Editura Tehnoplast Company Bucuresti.
5. Bordei şi col., 2007, Controlul calităţii în industria panificaţiei, metode de analiză.

Editura Academică Bucureşti.
6. Bulancea M., Râpeanu G., 2009, Autentificarea şi identificarea falsificărilor

produselor alimentare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
7. Chira A., 2005, Sistemul de management al siguranţei alimentului conform

principiilor HACCP, Editura Conteca Grup, București.
8. Cotrău M., 1978, Toxicologie. Principii generale. Editura Junimea, Bucureşti.
9. Dănilă Gh., Cotrău M., Nechifor M., 1984, Ghid de date toxicologice. Editura

Medicală, Bucureşti.
10. Laslo C., 1997, Controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne. Editura ICPIAF,

Cluj-Napoca.
11. Iurcă I.M., Răducu C.M., 2000, Ghid practic de tehnologia industrializării laptelui

și produselor lactate, Editura ICPIAF, Cluj-Napoca.
12. Laslo C., 1995, Elemente practice de toxicologie alimentară, Tipo Agronomia,

Cluj-Napoca.
13. Loghin F, 2002, Toxicologie Generala, Editura Medicala Universitară „Iuliu

Hațieganu”, Cluj-Napoca.
14. Loghin F, Popa D, Kiss B, Anton R, 2003, Analize și Evaluări Toxicologice,

Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca.
15. Mihalca A., Iancu Gh., 2002, Mustul şi vinul în legislaţie. Metode pentru

identificarea falsificărilor, Editura Gutenberg, Arad.
16. Popa G., Popescu N., 1973, Ghid pentru controlul alimentelor de origine animală,

Editura Ceres Bucureşti.
17. Popa G., Dumitrache, S., Segal, B., Rodica Segal, Apostol, C., Teodoru, V., 1986,

Toxicologia produselor alimentare. Editura Academiei, Bucureşti.
18. Purcarea C., 2012, Controlul şi analiza cărnii, produselor din carne, peşte şi

produse piscicole, ouă şi produse avicole. Editura Universității Oradea.
19. Purcărea Cornelia, 2008, Transformări biochimice importante în produsele

agroalimentare în timpul procesării şi depozitării, Editura Universităţii Oradea.
20. Rotaru G., Sava N., 2007, Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare.

Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi.
21. Rotaru G., Moraru C., 1997, Analiza riscurilor punctelor critice de control, Editura



Academica, Galaţi.
22. Răducu C., 2014, Prelucrarea și controlul calității produselor de origine animală,

Editura AcademicPres, Cluj-Napoca.
23. Râpeanu G., 2010, Controlul falsificărilor produselor alimentare, Editura Didactică

şi Pedagogică, Bucureşti.
24. Savu C., Georgescu N., 2004, Siguranţa alimentelor - riscuri şi beneficii, Editura

Semne, Bucureşti.
25. Suharoschi R., 2013, Toxicologia alimentelor. Editura AcademicPres, Cluj-

Napoca.
26. Da-Wen Sun, 2008, Modern Techniques for Food Authentication, Academic Press.
27. Wexler P.: Encyclopedia of Toxicology. Second Edition, Elsevier Ltd. Oxford,

2005.
William Helferich and Carl K. Winter, 2001, Food toxicology, CRC Press LLC.

Descrierea
procedurii de
concurs

RC 37
Probele de concurs:
1. Prima proba de concurs (prelegere)
2. Proba a doua de concurs (susținere curs)
3. Proba a treia de concurs (susținere - lucrare practică)

Lista documente

 Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care
include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor
prezentate în dosar.

 Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de
identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop
echivalent cărții de identitate ori paşaportului.

 În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

 Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, master - foile matricole
(dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, (dupa caz) sau, în cazul în care diplomele
originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare
a acestora.

 Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului.
 Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic.
 Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format

tipărit minimum de articole solicitate pentru ocuparea postului, cele mai
importante).

 O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante
pentru realizările profesionale proprii.

 Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi
de cercetare obţinute prin competiţie.

 Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice.
 Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de

doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă
 Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la

concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat.
 O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de

vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare
a candidaţilor.

 Situarea pe o poziţie, în clasamentul final al evaluării pe facultate în prima
jumătate a clasamentului (50%). Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani
confirmate de Departamentul de Asigurare a Calităţii şi rezultatele evaluării
studenţilor, pentru candidaţii care provin din mediul universitar.



 Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor departamentelor/
instituţiilor în care candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi.

 Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie
europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru
toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplica la toate
funcțiile didactice si de cercetare si face referire la nivelul de competenta de
minim B2.

 Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in
invăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi la cursurile acestuia , fiind obligaţi să
finalizeze cursurile in primii doi ani de la angajare pe post,pentru functiile
didactice, incepând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinta DPPD.

 Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

 Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în
procedura de concurs. (se va depune la registratură după afişarea componenţei
comisiilor de concurs)

 CD anexat la dosar care să cuprindă:
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word)
- Curriculum vitae al candidatului
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Secretariatul Rectoratului, cu confirmarea
primirii

Comisie

PRESEDINTE COMISIE:
1. Prof. dr. Mireșan Vioara

MEMBRII COMISIEI:
2. Prof. dr. Oroian Teofil Eugen
3. Prof. dr. Negrea Octavian
1. Prof. dr. Muste Sevastița
4. Șef. lucr. dr. Semeniuc Cristina AnaMaria

MEMBRII SUPLEANȚI:
2. Prof. dr. Dezmirean Daniel Severus
5. Conf. dr. Suharoschi Ramona
3. Șef. dr. Mureșan Crina


