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1. Descrierea postului 
Postul de Şef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/B/14, prevăzut în statul de 
funcţii şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2012 – 2013 conţine o normă de 
16,10 ore convenţionale, asigurate cu ore de lucrări practice de laborator, practică 
tehnologică, proiect şi cursuri cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 
 

� Disciplina Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 1, efectuată în 
semestrul I, anul III de studiu la specializarea Ingineria Produselor Alimentare 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 1 formaţie de lucru x 2 ore = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie 
de 1,00 ore convenţionale/an; 

o 2 ore de curs pe săptămână, cu o medie de 2 ore convenţionale/an; 
 

� Disciplina Reologia alimentelor, efectuată în semestrul II, anul II de studiu la 
specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 2 formaţii de lucru x 1 oră = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie  
de 1,00 oră convenţională/an; 

 
� Disciplina Reologia alimentelor, efectuată în semestrul II, anul II de studiu la 

specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 3 formaţii de lucru x 1 oră = 3 ore lucrări practice de laborator, cu o medie  
de 1,50 ore convenţionale/an; 

 
� Disciplina Reologia alimentelor, efectuată în semestrul II, anul II de studiu la 

specializarea Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi 
Tehnologia Alimentelor 

o 2 formaţii de lucru x 1 oră = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie  
de 1,00 oră convenţională/an; 

 
� Disciplina Gastrotehnie şi catering, efectuată în semestrul I, anul IV de studiu la 

specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 2 formaţii de lucru x 1 oră = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie 
de 1,00 oră convenţională/an; 

 



� Disciplina Tehnologia conservelor şi semiconservelor 1, efectuată în semestrul 
I, anul IV de studiu la specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 3 formaţii de lucru x 1 oră = 3 oră de lucrări practice, cu o medie de 1,50 
ore convenţionale/an; 

 
� Disciplina Tehnologia morăritului şi panificaţiei 1, efectuată în semestrul I, 

anul III de studiu la specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 2 formaţie de lucru x 2 ore = 4 ore de lucrări practice de laborator, cu o 
medie de 2,00 ore convenţionale/an; 

o 2 ore de curs pe săptămână, cu o medie de 2 ore convenţionale/an; 
 

� Disciplina Tehnologia produselor vegetale 1, efectuată în semestrul I, anul III de 
studiu la specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 4 formaţii de lucru x 1 oră = 4 oră de seminar, cu o medie de 2 ore 
convenţionale/an; 

 
� Disciplina Practică tehnologică, efectuată în semestrul II, anul III de studiu la 

specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

o 1 formaţii de lucru x 30 ore = 30 ore de lucrări practice, cu o medie de 
1,07 ore convenţionale/an; 

 
2. Activităţi aferente postului  
o Efectuarea orelor de curs pentru: 

Disciplina Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 1, pentru studenţii 
din anul III de studiu de la specializarea Ingineria Produselor Alimentare din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
Disciplina Tehnologia morăritului şi panificaţiei 1, pentru studenţii din anul III 
de studiu la specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 

 
o Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator pentru: 

Disciplina Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 1, pentru studenţii 
din anul III de studiu de la specializarea Ingineria Produselor Alimentare din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
Disciplina Reologia alimentelor, pentru studenţii din anul II de studiu la 
specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare şi Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
Disciplina Gastrotehnie şi catering pentru studenţii din anul IV de studiu de la 
specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 



Disciplina Tehnologia conservelor şi semiconservelor 1 pentru studenţii din 
anul IV de studiu de la specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
Disciplina Tehnologia morăritului şi panificaţiei 1 pentru studenţii din anul III 
de studiu de la specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
Disciplina Tehnologia produselor vegetale 1 pentru studenţii din anul III de 
studiu de la specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 

 
o Efectuarea orelor de practică tehnologică pentru: 

Disciplina Practică tehnologică pentru studenţii din anul III de studiu de la 
specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor; 
 

o Îndrumare proiecte licenţă; 
o Elaborare materiale didactice; 
o Activitate de cercetare ştiin ţifică; 
o Îndrumare cercuri ştiin ţifice studenţeşti; 
o Îndrumare practică în cursul anului universitar; 
o Participare la manifestări ştiin ţifice; 
o Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
o Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 
învăţământului; 
o Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 
 
 
3. Tematica pentru probele de concurs 

1. Pregătirea cerealelor pentru măciniş; 
2. Formarea partidelor de macinis; 
3. Operaţii tehnologice în moară; 
4. Fazele procesului tehnologic de măciniş; 
5. Formarea tipurilor de făină şi controlul tehnologic final; 
6. Pregătirea şi măcinarea secarei; 
7. Analize fizico-chimice în industria conservelor şi semiconservelor vegetale; 
8. Întocmirea fişelor tehnologice pentru diferite categorii de preparate culinare. 
9. Determinarea însuşirilor reologice ale grâului.  
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