
poziția I B/10
Asistent

1. Universitatea:
2. Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
3. Departamentul: Ingineria Produselor Alimentare
4. Poziția în statul de funcții: I/B10
5. Funcție: Asistent
6. Disciplinele din planul de învățământ: Utilaje în industria alimentară 1, Utilaje

în industria alimentară 2, Operaţii unitare în industria alimentară 1, Reologia
alimentelor, Controlul calit. prod. de origine vegetală 1, Controlul calit. prod.
de origine vegetală 2

7. Domeniul stiintific: IPA
8. Descriere post:

Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/10 B, prevăzut în
statul de funcţii aprobat pentruanul universitar 2015 – 2016, conţine o normă de
13,10 ore convenţionale, asigurate cu un număr de 13,10 ore lucrări practice de
laborator după cum urmează:

- Disciplina Utilaje în ind. alimentară 1, anul 2, sem 1, CEPA, 1 oră de lucrări
practice, 3 grupe, cu o medie de 1,50 ore convenţionale/ săptamână.

- Disciplina Utilaje în ind. alimentară 2, anul 2, sem 2, CEPA, 1 oră de lucrări
practice, 2 grupe, cu o medie de 1,00 oră convenţională/ săptamână.

- Disciplina Operaţii unitare în industria alimentară 1, anul 2, sem 1, CEPA
2 ore de lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 1,00 oră convenţională/
săptamână.

- Disciplina Reologia alimentelor, anul 1, sem 2, CEPA, 2 ore de lucrări
practice, 4 grupe, cu o medie de 4,00 ore convenţionale/ săptamână.

- Disciplina Controlul calităţii produselor vegetale 1, anul 4, sem 1, CEPA, 2
ore de lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 1,00 ore convenţionale/
săptamână.

- Disciplina Controlul calit. prod. de origine vegetală 2, anul 4, sem 2, TPPA,
2 ore de lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 0,83 ore convenţionale/
săptamână.

- Disciplina Utilaje în industria alimentara 2, anul 2, sem 2, CEPA, 2 ore de
lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 1,50 ore convenţionale/ săptamână.

- Disciplina Utilaje în industria alimentară 2, anul 2, sem 2, TPPA, 2 ore de
lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 1,50 ore convenţionale/ săptamână.

- Disciplina Utilaje în industria alimentară 2, anul 2, sem 2, IPA, 1 oră de
lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 0,75 ore convenţionale/ săptamână.

9. Atributiile/activităţile aferente:
Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la:
- Disciplina Utilaje în ind. alimentară 1, pentru studenţii din anul 2, programul

de studii CEPA.
- Disciplina Utilaje în ind. alimentară 2, pentru studenţii din anul 2, programul

de studii CEPA.
- Disciplina Operaţii unitare în industria alimentară 1, pentru studenţii din

anul 2, programul de studii CEPA.
- Disciplina Reologia alimentelor, pentru studenţii din anul I, programul de

studii CEPA



- Disciplina Controlul calităţii produselor vegetale 1, pentru studenţii din
anul 4, programul de studii CEPA.

- Disciplina Controlul calităţii produselor vegetale 2, pentru studenţii din
anul 4, programul de studii TPPA.

- Disciplina Utilaje în industria alimentară 2, pentru studenţii din anul 2,
programul de studii CEPA.

- Disciplina Utilaje în industria alimentară 2, pentru studenţii din anul 2,
programul de studii TPPA.

- Disciplina Utilaje în industria alimentară 2, pentru studenţii din anul 2,
programul de studii IPA.

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/ 01/25
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: 2016/01/25 sfârşit:

2016/01/25
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:

OPERAȚII UNITARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1

1. Mãrunţirea și amestecarea: generalitãţi, proprietãţile materialelor solide; factori
care influenţeazã operaţia de mãrunţire; metode și procedee de realizare a
mărunțirii; Maşini de mãrunţit care lucrează prin compresiune: moara cu
ciocane, moara cu un cilindru și placă de zdrobire, moara cu bile (desene, părți
componente, funcționare); Maşini de mãrunţit care lucrează prin frecare: moara
cu cilindri, elemente geometrice și modul de înclinare ale riflului; valțul dublu
automat VDA; elemente de calcul a diametrelor tăvălugilor la morile cu
cilindri;Mărunțirea: legătura între diametrul tăvălugului și diametrul particulei;
calculul turației optime a cilindrilor la morile cu cilindri; Mori utilizate ĩn
industria berii (moara cu doi cilindri cu măcinare umedă); Maşini de mãrunţit cu
trei perechi de valţuri tip Seeger; Amestecarea: generalitãţi, factori care
influenţeazã și caracterizează procesul; Amestecătoare fără elemente mobile:
pneumatice sau prin barbotare – barbotorul, amestecător cu injector și duză,
barbotoare de gaze sau vapori – tipuri constructive (desene, părți componente,
funcționare); Amestecătoare mecanice: tipuri constructive; amestecătoare cu



elice, turbină (desene, părți componente, funcționare);  Amestecătoare mecanice
verticale – cu brațe dispuse etajat, cu brațe cu mișcare simultană în sens invers,
amestecatoare planetare (desene, părți componente, funcționare);

2. Presarea și filtrarea: generalităţi; factori care influenţează operaţia de presare;
cerințe, clasificarea preselor; presa cu şurub şi piuliţă. Forțe ce acționează
asupra presei; presa cu melc; energia mecanică, lucrul mecanic, puterea utilă
pentru presare, debitul de material transportat; presa orizontală de tip Bucher;
presa hidraulică; elemente de calcul a preselor hidraulice;  presa pneumatică;
Prese cu acţiune combinată (mecano-hidraulică, mecano-pneumatică). Filtrarea:
considerații teoretice, schema simplificată a filtrării, factori referitori la
condițiile de realizare a filtrării; teoria filtrării, spălarea precipitatului; filtru
pentru filtrarea laptelui, cazanul de filtrare în industria berii; filtrul cu nisip
pentru apă, filtre presă cu plăci și rame cu plăci; filtrele sterilizante, filtrul
Sweetland; filtrul cu saci Seit-Komet; filtrul celular rotativ;

Bibliografie:
1. Banu C, ș.a. Manualul Inginerului de Industrie Alimentară, vol I și II,  Edit.

Tehnica, Buc. 2001
2. Mircea-Valentin Muntean, Operații Unitare în Industria Alimentara, Edit.

Risoprint, Cluj, 2015

Utilaje în Industria Alimentară 1
1. Utilaje şi instalaţii din industria cărnii. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea

primară a cărnii. Utilaje pentru mărunţirea grosieră. Utilaje pentru mărunţirea
fină  cărnii. Cutere: descriere, funcţionare şi schema cinematică. Cutere cu
discuri. Moara coloidală.

2. Instalaţii şi utilaje pentru industrializarea laptelui şi produselor lactate.
Consideraţii generale. Utilaje folosite la recepţia, condiţionarea şi filtrarea
laptelui. Utilaje pentru omogenizarea laptelui. Utilaje folosite la pasteurizarea
laptelui. Instalaţii pentru purificarea microbiologică a laptelui.

Bibliografie:
1. Banu C, ș.a. Manualul Inginerului de Industrie Alimentară, vol I și II,  Edit.

Tehnica, Buc. 2001

Reologie

1. Caracteristicile reologice ale produselor alimentare
2. Aplicaţii ale reologiei în procesarea produselor alimentare

Bibliografie:

Crina Mureșan 2013, Reologia alimentelor, Editura Academic Pres, Cluj-Napoca
Mateescu, C., 2001, Reologia produselor agroalimentare, Ed. Eurosptampa,
Timisoara

Controlul calitatii produselor vegetale 2



1. Controlul calitatii produselor de panificatie.
2. Controlul calitatii. uleiului si a margarinei.

Bibliografie
Banu C, 2002, Calitatea si controlul calitatii produselor alimentare, Editura Agir,
Bucureşti
Tofana Maria , Muresan Crina, 2012,  Controlul calitatii produselor de origine
vegetala,- Caiet de lucrari practice, Editura AcademicPres

19. Descrierea Procedurii de Concurs –
20. Lista Documente -
21. Adresa unde se transmite dosarul de concurs: -
22. Comisie:
Presedinte:
Conf. dr. Ṭibulcă Dorin
Membrii:
Prof. dr. Muste Sevastiṭa
Prof. dr. Stănilă Sorin
Sef lucr. dr. Mureşan Crina
Sef lucr. dr. Man Simona
Supleanti:
Sef lucr. dr. Jimborean Mirela
Prof. dr. Racolṭa Emil
Conf. dr. Păucean Adriana


