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Disciplinele din 

planul de învățământ 

Operații unitare în industria alimentară, Operații unitare în industria alimentară I,  

Operații unitare în industria alimentară II, Procese și operații tehnologice în industria alimentară 

 Processes and Unit Operation in Food Industry, Processes and Unit Operation in Food Industry  I, 

Processes and Unit Operation in Food Industry II,  

Processes and Unit Operation in Food Industry 

Domeniu stiintific Agronomie / Agronomy

 

Descriere post Postul de conferențiar universitar, pe perioadă nedeterminată, vacant,  poziţia I/B/2, prevăzut în statul 

de funcţiuni şi de personal didactic  al Departamentului de Științe Tehnice și Știința Solului aprobat în 

anul universitar 2015 – 2016 conţine o normă de 13,00 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs 



5,00 din care 3,00 ore de curs la specializarea Ingineria Produselor Alimentare şi 2,00 ore curs la 

specializarea Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie Alimentară și cu 8,00 

ore de lucrări practice de laborator, din care 7,0 la specializarea Ingineria Produselor Alimentare 

respectiv 1,0 la specializarea Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

- Disciplina Operații Unitare în industria alimentară 1, este efectuată în semestrul I cu studenţii din anul 

II de la programul de studii licenţă Ingineria Produselor Alimentare a Facultăţii de Știința și Tehnologia 

Alimentului, astfel: 1 oră curs fizic  = 2 ore convenționale timp de 14 săptămâni,  cu o medie totală de 

1 oră convenţională/an,  2 ore fizice de lucrări practice cu 5 grupe =10 ore de lucrări practice 

convenţionale/săptămână, timp de 14 săptămâni cu o medie totală de 5 ore convenţionale/an; 

- Disciplina Operații Unitare în industria alimentară 2, este efectuată în semestrul II cu studenţii din 

anul II de la programul de studii licenţă Ingineria Produselor Alimentare a Facultăţii de Știința și 

Tehnologia Alimentului, astfel: 2 oră curs fizic  = 4 ore convenționale timp de 14 săptămâni,  cu o 

medie totală de 2 ore convenţionale/an, 1 oră fizică de lucrări practice cu 4 grupe=4 ore de lucrări 

practice convenţionale/săptămână, timp de 14 săptămâni cu o medie totală de 2 ore convenţionale/an; 

- Disciplina Procese și operații tehnologice în industria alimentară, este efectuată în semestrul I cu 

studenţii din anul III de la programul de studii licenţă Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară, astfel: 2 ore curs fizic  = 4 ore convenționale timp de 14 săptămâni, 

cu o medie totală de 2 ore convenţionale/an,  2 ore fizice de lucrări practice cu 1 grupă= 2 ore de 

lucrări practice convenţionale/săptămână, timp de 14 săptămâni cu o medie totală de 1 oră 

convenţională/an; 

 The post of associate professor for indeterminate vacant position I/B/2 provided on estate position and 

teaching staff of the Department of Technical Sciences and Soil Sciences approved in the academic year 

2015 - 2016 contains a norm of 13,00 conventional hours, provided with 5,00 course hours, of wich 

3,00 course hours at Food Engineering study programand 2,00 course hours at Exploitation of 

Machinery for Agriculture and Food Industry study program and 8.00 hours of laboratory of wich 7,00 

hours laboratory at Food Engineering study program respectively 1,00 hours laboratory at Exploitation 

of Machinery for Agriculture and Food  Industry study program with the following distribution semester 

by discipline: 

- Unit operations in food processing part 1, is conducted in the first semester with students from the 

second year of the study program license Food Engineering at Food Science and Technology study 

program: 1 hours course being real  = 2 conventional hours over 14 weeks with an overall average for 

1 hour conventional / year, 2 hours  laboratory X 5 groups = 10 hours of practical conventional / week 

for 14 weeks with a total of 5 h conventional average / year; 

- Unit operations in food processing part 2, is conducted in the second semester withstudents from the 

second year of the study program license Food Engineering at Food Science and Terchnology study 

program: 2 hours course being real  = 4 conventional hours over 14 weeks with an overall average for 

2 hours conventional / year, 1 hour  laboratory X 4 groups = 4 hours of practical conventional / week 

for 14 weeks with a total of 2 h conventional average / year 

- Processes and Unit Operation in Food Industry is conducted in the first semester with students in the 

third year of the study program license Exploitation of Machinery for Agriculture and Food Industry 

study program, 2 hours course being real  = 4 conventional hours over 14 weeks with an overall 

average for 2 hours conventional / year, 2 hours  laboratory X 1 group = 2 hours of practical 

conventional / week for 14 weeks with a total of 1 h conventional average / year; 

Atributiile/activitatile 

aferente 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator  

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică; 

- întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 

-pregătirea activității didactice; 

- verificări, lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 

- Indrumare proiecte licenţă; 

- Elaborare materiale didactice; 

- Activitate de cercetare ştiinţifică; 

- Indrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 



- Participare la manifestări ştiinţifice; 

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul învăţământului; 

- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 -Preparing and conducting practical courses and laboratory disciplines including in the teaching norm; 

-creating course description and analytical programs; 

-preparing teaching curricula; 

-Laboratory Colloquium, Verifying knowledge; 

-Students guidance on individual study; 

-Development of teaching materials; 

-Scientific research activity; 

-Guidance students' scientific circles; 

-Participation in scientific teambuildings; 

-Participation in civic, cultural, administrative and assessment in support of education; 

-Other activities for theoretical and practical training of students. 

Tematica probelor de 

concurs 

Operațiile specifice industriei alimentare 

Operații mecanice: se referă la operațiile de depozitare, transport,  

dozare și măsurare a materiilor prime și materialelor de origine vegetală 

și animală 

Operații cu transfer de impuls: se referă la operațiile de mărunțire, amestecare,  

separare, sedimentare atât a materiilor prime cât și a amestecurilor utilizate în  

industria alimentară pentru obținerea produselor în vederea comercializării acestora  

sau subproduselor care mai suferă transformări ulterioare 

Operații cu transfer de căldură: se referă la operațiile de încălzire, răcire, evaporare, 

sterilizare, pasteurizare, fierbere, condensare, uscare 

Bibliografie 

1. Banu C., ș.a., Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.I și vol. II Editura Tehnică, București, 
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2. Bărbieru V. A., Instalații, utilaje și mașini pentru piscicultură, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2012; 

3. Brad Segal, Amarfi Rodica, ș.a.,  Utilajul tehnologic din industria de prelucrare a produselor horticole, 

Ed. Ceres, București, 1984; 

4. Bratu E.A., Operații unitare în ingineria chimică, vol II, Ed. Tehnică București, 1984 

5. Bratu E.A., Operații unitare în ingineria chimică, vol III, Ed. Tehnică. București, 1985; 

6. Gavrilă L., Operații Unitare în Industria Alimentară și Biotehnologii, Edit Univ. Bacău, 2001; 
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Ed. Tehnica-Info, Chișinău, 2000; 

8. Gherman V., Utilaje în industria alimentară, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1997; 

9. Ioancea L., Dinache P., ș.a., Mașini, utilaje și instalații în industria alimentară, Ed. Ceres, București, 

1986; 

10. Ivan Elisabeta, Craiu I., Onița N., Operații și Aparate în Industria Alimentară, Editura Mirton, 

Timișora 2003; 

11. Jinescu V.V., Utilaj tehnologic pentru industrii de proces, Ed. Tehnică București, 1989; 

12. Muntean M., Operatii unitare in industria alimentara, manual didactic,  Risoprint 2015, ISBN 978-

973-53-1576-4; 

13. Stănilă S., Utilaje în industria alimentară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013; 

14. Trașcă T.I., Operații unitare în industria alimentară, Ed. Eurostampa, Timișoara 2006; 

15.Trașcă T.I., Operații, aparate și utilaje în industria alimentară. Operații mecanice, hidro și 



aerodinamice, ed. Eurostampa, Timișoara 2006; 

16. Trașcă T.I., Utilaje în industria alimentară, ed. Eurostampa, Timișoara 2007; 

 Food industry specific operations 

Mechanical operations refers to storage operations, transport, dosing  

and measurement of raw materials and plant and animal origin 

Transfer phenomena operations: refers to milling, mixing, separation,  

sedimentation operations, both raw materials and mixtures used in the 

food industry for the manufacture of products in order to market them  

or by-products that undergo changes later 

Heat transfer Operation refers to the heating, cooling, evaporation, sterilization,  

pasteurization, boiling, condensation, drying operations 
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