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Departament Tehnologii Alimentare 

Poziţia în statul de funcţii 1/III 

Funcţie Conferenţiar universitar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Tehnici de investigare a factorilor de mediu, Identificarea punctelor 
critice de control în tehnologiile de procesare a alimentelor, 
Proiectarea unui aliment eco-inovativ, Managementul cercetării şi 
dezvoltării, Managementul cercetării 

Domeniu ştiinţific Ingineria resurselor vegetale şi animale - Ingineria produselor 
alimentare 

Descriere post 
 
 

Postul Conferenţiar, pe perioadă nedeterminată, vacant 1, prevăzut 
în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 
2016 / 2017 la departamentul Tehnologii Alimentare, de la Facultatea 
de Tehnologia Produselor Agroalimentrare, conţine o normă de 11,88 
ore convenţionale, asigurate cu ore de predare curs şi lucrări practice 
de laborator, cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

- disciplina: Tehnici de investigare a factorilor de mediu, 
efectuată în semestrul I  cu studenţii din anul III de la programele de 
studiu Protecţia consumatorului şi a mediului: 

- 2 ore curs (medie 2 ore convenţionale / an); 
- 1 oră laborator x 2 formaţie de lucru = 28 ore lucrări practice 

de laborator (medie 0,75 ore convenţionale / an); 
- disciplina: Identificare punctelor critice de control în 

tehnologiile de procesare a alimentelor, efectuată în semestrul I cu 
studenţii din anul I de la programul de studii masterale Siguranţa şi 
biosecuritatea produselor agroalimentare: 

- 2 ore curs (medie de 1,88 ore convenţionale / an); 
- disciplina: Proiectarea uni aliment eco-inovativ, efectuată în 

semestrul II cu studenţii din anul III de la programele de studiu 
Protecţia consumatorului şi a mediului şi Controlul şi expertiza 
produselor alimentare: 

- 2 ore curs (medie de 2 ore convenţionale / an); 
- disciplina: Managementul cercetării şi dezvoltării, efectuată 

în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii 
masterale Administrarea afacerilor agricole: 

- 2 ore curs (medie 2,5 ore convenţionale / an); 
- 1 oră laborator x 1 formaţie de lucru = 21 ore lucrări practice 

(medie 0,75 ore convenţionale / an); 
- disciplina: Managementul cercetării, efectuată în semestrul II  

cu studenţii din anul III de la programul de studiu Inginerie economică 
în agricultură: 

- 2 ore curs (medie 2 ore convenţionale / an); 
- 2 ore laborator x 1 formaţie de lucru = 28 ore lucrări practice 
(medie 1oră convenţională / an); 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

o Efectuarea orelor de curs, lucrări practice de laborator 
pentru: 

- disciplina: Tehnici de investigare a factorilor de mediu, 
efectuată în semestrul I  cu studenţii din anul III de la programele de 
studiu Protecţia consumatorului şi a mediului. 



- disciplina: Identificare punctelor critice de control în 
tehnologiile de procesare a alimentelor, efectuată în semestrul I cu 
studenţii din anul I de la programul de studii masterale Siguranţa şi 
biosecuritatea produselor agroalimentare. 

- disciplina: Proiectarea uni aliment eco-inovativ, efectuată în 
semestrul II cu studenţii din anul III de la programele de studiu 
Protecţia consumatorului şi a mediului şi Controlul şi expertiza 
produselor alimentare. 

- disciplina: Managementul cercetării şi dezvoltării, efectuată 
în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii 
masterale Administrarea afacerilor agricole.  

- disciplina: Managementul cercetării, efectuată în semestrul II  
cu studenţii din anul III de la programul de studiu Inginerie economică 
în agricultură 

o Asistenţă la procesul didactic (curs, lucrări practice); 
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 2437 RON 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 

28.11.2016 

Perioadă înscriere 25.11.2016 - 13.01.2017 

Data susţinerii prelegerii  02.02.2017 

Ora susţinerii prelegerii 1200 

Locul susţinerii prelegerii Seminar 2 TPA 

Perioadă susţinere a probelor 
de concurs 

30.01.2017 – 02.02.2017 

Perioadă comunicare 
rezultate 

03.02.2017 

Perioadă de contestaţii 06.02.20167 – 10.02.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica în vederea susţinerii prelegerii: 
1. Principiile managemenului cercetării şi dezvoltării. 
2. Sustenabilitatea procesului de cercetare-dezvoltare. 
3. Proiectarea unui produs inovativ. 
4. Manualul sistemului de management al siguranţei alimentului 

ISO 22000.  
5. Analiza şi evaluarea riscurilor în industria alimentară. 
6. Identificarea punctelor critice de control în industria 



alimentară. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Secretariat Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 
Calea Aradului nr. 119, 
Cod 300645, localitatea Timişoara, judeţul Timiş 

 
D E C A N, 
Prof.Dr.Ing. Adrian Riviş 


