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Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul
de învățământ

Falsificări ale produselor alimentare și identificarea lor; Alimente funcționale 1;
Alimente funcționale 2; Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1; Autentificarea şi
falsificarea alimentelor 2; Ambalaje și design.

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziţia II/B/12, prevăzut în

statul de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de
11,00 ore convenţionale, asigurate cu un număr de 11,00 ore lucrări practice după
cum urmează:
Disciplina Falsificări ale produselor alimentare și identificarea lor efectuată cu
studenții din anul IV IPA semestrul I, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ore
convenționale/săptămână
Disciplina Alimente funcționale 2 efectuată cu studenții din anul IV CEPA
semestrul II, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ore convenționale/săptămână
Disciplina Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1 efectuată cu studenții din
anul III CEPA semestrul I, cu 1 oră de lucrări practice şi o medie de 1 oră
convenționale/săptămână
Disciplina Autentificarea şi falsificarea alimentelor 2 efectuată cu studenții din
anul III CEPA semestrul II, cu 1 oră de lucrări practice şi o medie de 1 oră
convenționale/săptămână
Disciplina Ambalaje și design efectuată cu studenții din anul I IPA semestrul I, cu 1
oră de lucrări practice şi o medie de 1 oră convenționale/săptămână
Disciplina Ambalaje și design efectuată cu studenții din anul I TPPA semestrul I, cu
1 oră de lucrări practice şi o medie de 1 oră convenționale/săptămână
Disciplina Ambalaje și design efectuată cu studenții din anul I CEPA semestrul I, cu
1 oră de lucrări practice şi o medie de 1 oră convenționale/săptămână
Disciplina Alimente funcționale 1 efectuată cu studenții din anul IV CEPA
semestrul I, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ore convenționale/săptămână

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Falsificări ale produselor alimentare și
identificarea lor; Alimente funcționale 2; Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1;
Autentificarea şi falsificarea alimentelor 2; Ambalaje și design; Alimente funcționale
1.
Pregătirea activităţii didactice;
Teste și verificari pe parcurs ;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
Asistenţă la examene;
Îndrumare lucrări de licenţă;
Elaborare materiale didactice;
Activitate de cercetare ştiinţifică;
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare
ale colectivului;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Falsificări ale produselor alimentare și identificarea lor
Definirea termenilor şi a criteriilor care definesc autenticitatea unui produs alimentar.
Autentificarea produselor de origine vegetalӑ: vin, ulei de mӑsline, cafea, cacao,
produse organice.
Autentificarea produselor de origine animalӑ: lapte și derivate, carne și derivate,
produse organice.
Tehnici avansate de analiză pentru autentificarea produselor alimentare (tehnici
enzimatice, proteomice, PCR, ADN).



Tehnici avansate cromatografice și spectroscopice pentru autentificare produselor
alimentare (cromatografia de gaze și lichide, spectrofotometrie).
Produse DOC, IGP, STG.

Ambalaje și design
Funcţiile ambalajelor. Factorii care determină alegerea ambalajului.
Materiale folosite pentru ambalajele produselor alimentare: hârtia și cartonul, sticla,
materiale plastice și metalice, materiale complexe: tipuri de ambalaje, proprietăţi.
Metode de verificare a calităţii ambalajelor.
Principalele metode de ambalare a produselor alimentare: ambalare sub vid,
ambalare ȋn atmosferă controlată, ambalarea aseptică.

Alimente funcționale 1
Aspecte generale privind sistemul digestiv, funcţiile microflorei intestinale şi
produsele lactate funcţionale: aparatul digestiv şi funcţiile sale, microbiota
intestinală, influenţa produselor lactate funcţionale asupra sănătăţii. Influenţa
probioticelor asupra diverselor boli ale oamenilor.
Probioticele, prebioticele, simbioticele, caracteristicile şi efectul probiotic al unor
bacterii lactice de origine intestinală - Lactobacillus acidophilus (caracteristici,
acţiuni fiziologice), Bifidobacteriile (caracteristici, acţiuni fiziologice)
Efectul hipocolesterolemiant determinat de consumul de produse lactate -
colesterolul şi colesterolemia (implicarea colesterolului la apariţia bolilor
cardiovasculare), indicele de masă corporală
Produse lactate probiotice: produse pentru copii și produse lactate acide cu
bifidobacterii (lapte Bifidus, lapte Bifidus-Acidofilus, lapte Bifidus-Temofilus, lapte
Bifidus-Acidofilus-Termofilus, lapte Acidofilus-Pediococcus, iaurt Bifidus sau iaurt
Bifidus-Acidofilus, lapte B-A-Streptococcus mezofil), laptele acidofil
Produse alimentare funcţionale din peşte oceanic

Alimente funcționale 2
Componente bioactive ale alimentelor
Alimente funcţionale din cereale
Tendinţe actuale ȋn domeniul uleiurilor si grasimilor funcţionale
Produse funcţionale pe bază de fructe şi legume
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