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Departament IV - Producții animale și sănătate publică veterinară 

Poziția în statul de funcții 6/IV 

Funcție Conferenţiar universitar, pe perioadă nedeterminată 

Disciplinele din planul de 
învățământ 

Igiena și tehnologie alimentară 2 (MV), Inspecția și controlul produselor 
alimentare de origine animală 2 (MV), Medicină veterinară și sănătate 
publică (MV), Inspection and control of foodstuff of animal origin 1  (MVE), 
Food hygiene and technology 1 (MVE), Veterinary medicine and public 
health (MVE). 

Domeniu stiintific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Tematica probelor de 
concurs 

      Food Hygiene and Technology I 
1. The raw milk: history; milk and dairy products production at worldwide 

levels; trophico-biological value and physico-chemical composition of milk; 
biological constituents of milk: cells and normal micro flora, fermentation lactic 
micro flora, pollution micro flora; the factors that influence the growth of 
microorganisms in milk and dairy products; abnormal milk categories; sources 
and contamination ways of the raw milk; the action of microorganisms on milk; 
quality requirements for the integral raw milk. 

2. The drinking milk: obtaining technology, quality requirements. 
3. The powdered milk: obtaining technology, quality requirements and 

defects. 
4. Acidic dairy products: obtaining technology, quality requirements, 

defects. 
5. The sour cream: obtaining technology, quality requirements and defects. 
6. The butter: obtaining technology, quality requirements and defects. 
7. The cheese: obtaining technology, quality requirements and defects. 
8. The honey: production process by bees, physico-chemical composition, 

industrial processing of honey, conservation, normal changes during 
conservation, quality requirements, microbiology of honey, alterations. 

9. Eggs for consumption: chemical composition, trophico-biological value, 
quality conditions, the eggs microbiology, modifications during storage. 
      Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2 
1. Legislația europeană în domeniu. Instituții cu rol important în protecția 

sănătății consumatorilor. Inspecţia şi controlul: laptelui și a produselor 
derivate, vânzării laptelui prin intermediul automatelor de lapte, ouălor de 
consum și a mierii de albine. 
2. Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, 

manipulează, transportă şi comercializează alimente; Înregistrarea sanitară 
veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi de vânzare cu amănuntul şi 
vânzare directă. 
3. Sisteme de asigurare a siguranţei alimentelor: sistemul HACCP (definire, 

identificarea pericolelor, stabilirea valorilor ţintă, stabilirea măsurilor 
corective, stabilirea sistemului documentar; proceduri asociate sistemului 
HACCP. 



4. Conservarea alimentelor – Tehnici de conservare ale alimentelor. 
Modificări care se produc în alimentele de origine animală supuse conservării. 
5. Trasabilitatea în industria alimentară; definirea conceptului, elemente de 

trasabilitate. Substanţe reziduale nocive în produsele alimentare de origine 
animală. 
      Medicină Veterinară și Sănătate Publică 

1. Sănătatea publică: noțiuni introductive, definiții, domenii de activitate. 
Principalele instituții la nivel european și național cu rol în sănătatea publică: 
cadrul legal privind siguranța alimentară. 

2. Conceptul One Health. Rolul medicului veterinar în domeniul sănătății 
publice în baza conceptului One Health. 

3. Boli de origine alimentară: terminologie, definiții. Principalele boli de 
origine alimentară cu etiologie infecțioasă. Toxiinfecții alimentare cauzate de: 
Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter 
spp. 

4. Toxiinfecții/Infecții alimentare cauzate de: Yersinia spp., Staphylococcus 
aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Shigella spp. 

5. Boli de origine hidrică: Criptosporidioza, Giardioza. 
6. Analiza evoluției bolilor transmisibile prin consumul de alimente aflate în 

supraveghere în România.  
7. Tendința de evoluție a bolilor transmisibile prin consumul de alimente la 

nivelul Uniunii Europene. 
      Veterinary Medicine and Public Health 
1. Veterinary Public Health: introductory notions, definitions, areas of 

activity. The main institutions at European and national level with a role in the 
veterinary public health: the legal framework on food safety and security. 
2. The One Health Concept. The role of veterinarians in area of public health 

in the basis of One Health Concept. 
3. Food-borne diseases: terminology, definitions.  
4. Main foodborne diseases with infectious etiology. Food poisoning caused 

by: Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter
spp.,  
5. Food poisoning caused by: Yersinia spp., Staphylococcus aureus, 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Shigella spp.  
6. Water- borne diseases: Cryptosporidiosis, Giardiosis. 
7. Analysis of the evolution of the food-borne communicable diseases at the 

European Union level: trends in their evolution. 
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