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Microbiologie generală, Microbiologia alimentelor.

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. II/11 B, prevăzut în statul

de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de 15.00 ore
convenţionale, asigurate cu un număr de 15.00 ore lucrări practice de laborator după
cum urmează:

- Disciplina Microbiologie generală, semestrul 1, programul de studii:
licenta - Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul II, cu 2 ore
lucrări practice, 4 grupe, cu o medie de 4.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Microbiologie generală, semestrul 1, programul de studii:
licenta - Tehnologia prelucrării produselor agricole, anul II, cu 2 ore  lucrări
practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Microbiologia alimentelor, semestrul 2, programul de studii:
licenta - Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul II, cu 2 ore
lucrări practice, 4 grupe, cu o medie de 4.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Microbiologia alimentelor, semestrul 2, programul de studii:
licenta - ZI Ingineria produselor alimentare, anul II, cu 2 ore  lucrări
practice, 1 grupa, cu o medie de 1.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Microbiologia alimentelor, semestrul 2, programul de studii:
licenta - Tehnologia prelucrării produselor agricole, anul II, cu 2 ore  lucrări
practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Microbiologia generala, semestrul 1, programul de studii:
licenta - ZI Ingineria produselor alimentare, anul II, cu 2 ore  lucrări
practice, 2 grupe, cu o medie de 2.00 ore convenţionale/săptamână.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la:
- Disciplina Microbiologie generală, pentru studenţii din anul II programul de
studii CEPA, TPPA, IPA.
- Disciplina Microbiologia alimentelor, pentru studenţii din anul II programul
de studii CEPA, TPPA, 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.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
A. Factori care influenţează microorganismele din alimente

Factori de mediu. Factori intrinseci. Compoziţia chimică şi structurală a alimentului.
Constituenţi antimicrobieni naturali. Valoarea aw. Aciditate şi pH. Factori de
prelucrare. Factori extrinseci. Microclimatul din spaţiile de depozitare. Efectele
acţiunii combinate a factorilor de mediu.

B. Microbiologia laptelui şi produselor lactate
Semnificaţia microorganismelor care contaminează laptele. Microorganisme
nepatogene. Microorganisme patogene. Modificări organoleptice ale laptelui şi
produselor lactate produse de microorganisme. Influenţa diferitelor prelucrări



termice asupra microorganismelor din lapte. Culturi selecţionate folosite la
fabricarea produselor lactate.

C. Lucrări practice
Tehnica examinării caracterelor morfologice şi tinctoriale ale microorganismelor.
Tehnica executării preparatelor umede. Tehnica executării frotiurilor. Metode de
colorare.  Metode uzualeşi metode  speciale.
Analiza microbiologică microaeroflore, suprafeţelor de lucru şi a tegumantelor
palmare.  Analiza microbiologică a produselor de origine animala
Analiza microbiologică a laptelui şi a produselor lactate. Analiza microbiologică a
berii şi a vinului
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