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de învățământ

Gastrotehnie și catering, Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară,
Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară 2, Tehnologii în obtinerea și
utilizarea aditivilor alimentari, Catering, Tehnologii în obținerea și utilizarea
aditivilor alimentari 1, Gastronomie și tehnica servirii.

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. II/13 B, prevăzut în statul

de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de 14.80 ore
convenţionale, asigurate cu un număr de 14.80 ore lucrări practice de laborator după
cum urmează:
- Disciplina Gastrotehnie și catering, semestrul 1, programul de studii: licenta
Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul IV, cu 1 ore  lucrări practice, 2
grupe, cu o medie de 1.00 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară,
semestrul 1, programul de studii: licenta - Controlul şi expertiza produselor
alimentare, anul III, cu 2 ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.
- Disciplina Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară2,
semestrul 2, programul de studii: licenta - Controlul şi expertiza produselor
alimentare, anul III, cu 2 ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.
- Disciplina Tehnologii în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari,
semestrul 1, programul de studii: licenta - Tehnologia prelucrării produselor agricole,
anul III, cu 2 ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.
- Disciplina Catering, semestrul 2, programul de studii: master -
Gastronomie, Nutriţie şi Dietetică Alimentară, anul I, cu 1 ore  lucrări practice, 1
grupe, cu o medie de 0.75 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Tehnologii în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari,
semestrul 2, programul de studii: licenta - Tehnologia prelucrării produselor agricole,
anul III, cu 2 ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.
- Disciplina Tehnologii în obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari1,
semestrul 1, programul de studii: licenta - ZI Ingineria produselor alimentare, anul
III, cu 2 ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.
- Disciplina Gastronomie si tehnica servirii, semestrul 1, programul de studii:
licenta - Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, anul IV, cu 2
ore  lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Gastronomie si tehnica servirii, semestrul 1, programul de studii:
licenta - Inginerie şi management în industria turismului, anul IV, cu 2 ore  lucrări
practice, 1 grupe, cu o medie de 1.00 ore convenţionale/săptamână.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la:
- Disciplina Gastrotehnie si catering, pentru studenţii din anul IV programul
de studii CEPA.
- Disciplina Aditivi alimentari si ingrediente in industria alimentara, pentru
studenţii din anul III programul de studii CEPA
- Disciplina Tehnologii in obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari, pentru
studenţii din anul III programul de studii TPPA
- Disciplina Catering, pentru studenţii din anul I programul de studii MSc
GNDA
- Disciplina Tehnologii in obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari, pentru
studenţii din anul III programul de studii TPPA
- Disciplina Tehnologii in obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari1, pentru
studenţii din anul III programul de studii IPA



- Disciplina Gastronomie si tehnica servirii, pentru studenţii din anul IV
programul de studii IMAPA
- Disciplina Gastronomie si tehnica servirii, pentru studenţii din anul IV
programul de studii IMIT

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.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară

1. Conservanţii alimentari: definitie, clasificare, reprezentanţi.
2. Antioxidanţii: definitie, clasificare, reprezentanţi.
3. Emulgatori si sisteme alimentare emulsionate: proprietăţi, clasificare,

reprezentanţi.
4. Hidrocoloizii: proprietăţi funcţionale, reprezentanţi.

Gastrotehnie și catering/ Gastronomie si tehnica servirii
1. Planificarea si organizarea activitatii de productie
2. Echipamente utilizate in gastronomie/gastrotehnie
3. Vase si ustensile utilizate in gastronomie/gastrotehnie
4. Preparate  culinare  utilizate  în  alimentaţia  publică
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