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Descriere post 

 

 

Postul Asistent, pe perioadă determinată, vacant 4, prevăzut în statul 

de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2016 / 

2017 la departamentul de Tehnologii Alimentare, de la Facultatea de 

Tehnologia Produselor Agroalimentrare, conţine o normă de 13,88 ore 

convenţionale, asigurate cu ore de predare lucrări practice de laborator, 

cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

- disciplina: Aditivi și ingrediente în industria alimentară, 

efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programele de 

studiu Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza 

produselor alimentare și Protecţia consumatorului şi a mediului. 

- 2 ore laborator x 6 formaţii de lucru = 168 ore lucrări practice 

de laborator (medie 4.5 ore convenţionale / an);  

- disciplina: Principii și metode de conservare ale produselor 

alimentare, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la 

programele de studii Ingineria produselor alimentare, Controlul şi 

expertiza produselor alimentare şi Protecţia consumatorului şi a 

mediului. 

- 2 ore laborator x 6 formaţii de lucru = 168 ore lucrări practice 

de laborator (medie 4.5 ore convenţionale / an);  

- 1 oră proiect x 6 formaţii de lucru = 84 ore proiect (medie 3 

ore convenţionale / an);  

- disciplina: Fizica aplicată, efectuată în semestrul II cu 

studenţii din anul I de la programele de studii Ingineria produselor 

alimentare, Protecţia consumatorului şi a mediului și Extracte și aditivi 

naturali alimentari. 

- 1 oră laborator x 5 formaţii de lucru = 70 ore lucrări practice 

de laborator (medie 1.88 ore convenţionale / an); 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

o Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator și proiect pentru: 

- disciplina: Aditivi și ingrediente în industria alimentară efectuată 

în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programele de studiu 

Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor 

alimentare, Protecţia consumatorului şi a mediului. 

- disciplina: Principii și metode de conservare ale produselor 

alimentare, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la 

programele de studii Ingineria produselor alimentare, Controlul şi 

expertiza produselor alimentare şi Protecţia consumatorului şi a 



mediului  

- disciplina: Fizica aplicată efectuată în semestrul I cu studenţii din 

anul I Ingineria produselor alimentare, Protecţia consumatorului şi a 

mediului şi Extracte şi aditivi naturali alimentari. 

o Asistenţă la procesul didactic (lucrări practice, proiect); 

o Pregătirea activităţii didactice; 

o Verificări lucrări control; 

o Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 

o Asistenţă la examene; 

o Îndrumare proiecte licenţă; 

o Elaborare materiale didactice; 

o Activitate de cercetare ştiinţifică; 

o Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

o Îndrumare practică în cursul anului universitar; 

o Participare la manifestări ştiinţifice; 

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. 

Salariul minim de 

încadrare 

1974 RON 

Data susţinerii probei scrise 25.01.2017 

Ora susţinerii probei scrise 1000 

Locul susţinerii probei 

scrise 

Seminar 2 TPA 

Data susţinerii probei 

practice 

26.01.2017 

Ora susţinerii probei 

practice 

1000 

Locul susţinerii probei 

practice 

Laborator 2 TPA 

Tematica probelor de 

concurs 

Tematica în vederea concursului: 

1  Determinarea Vitaminei C cu 2,6 diclorfenolindofenol 

2. Determinarea Vitaminei C prin metoda iodometrică 

3. Determinarea coloranților naturali prin cromatografia pe strat subțire 

4. Determinarea dioxidului de sulf (SO2) liber 

5. Determinarea dioxidului de sulf (SO2) total 

6. Determinarea acidului benzoic și a sărurilor acestuia din conserve și 

sucuri 

7. Determinarea clorurii de sodiu (NaCl ) 

Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 

Secretariat Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Calea Aradului nr. 119, Cod 300645, localitatea Timişoara, judeţul 

Timiş 
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