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Departamente 

  Facultatea are un corp  profesoral  format din 34 
de cadre didactice titulare, acestea fiind repartizate 
în cadrul a 3 departamente: 

 Departamentul  de Controlul şi Expertiza Alimentelor 

 Departamentul de Ştiinţa Alimentului 

 Departamentul  de Tehnologii Alimentare 



        Situaţia       
 cadrelor 
 didactice   pe  
departamente 

  

  

Grad Didactic 

  

Dep. CEA 

  

Dep. ŞA 

  

Dep. TA 

  

Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Profesori 2 20 2 15,38 3 27,27 7 20,58 

  

Conferenţiari 

3 30 6 46,15 4 36,36 13 38,23 

Şef lucrări 

(lectori) 

5 50 4 30,77 4 36,36 13 38,23 

  

Asistenţi 

- - 
 

1 - - - 1 2,94 

  

Total 

  

10 

  

100 

  

13 

  

100,0 

  

11 

  

100 

  

34 

  

100 



Situaţie 
posturi 
perioada 
2016-2020 

Total/an 

universitar 
Total posturi Profesori Conferenţiari Şef lucrări Asistenţi 
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Total 

facultate 

2016/2017 

47 35 12 8 8 - 13 11 2 14 9 5 12 7 5 

Total 

facultate 

2017/2018 

50 35 15 8 8 - 12 12 - 18 9 9 12 6 6 

Total 

facultate 

2018/2019 

51 35 16 8 8 - 12 12 - 18 9 9 13 6 7 

Total 

facultate 

2019/2020 

57 34 23 7 7 - 13 12 1 25 13 12 12 2 10 

Total 

facultate 

2020/2021 

57 34 23 7 7 - 13 13 - 26 13 13 11 1 10 



Promovarea 
cadrelor 
didactice 

In perioada 2016-2020 au avut loc 9 promovări : 

  

  -  3 pentru postul de Conferenţiar 

  - 5 pentru postul de Şef lucrări 

  - 2 pentru postul de Asistent 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
LICENŢĂ: 
Ingineria produselor 
alimentare (I.P.A.) 

 Programul de licenţă I.P.A. are la origine prima 
specializare a Facultăţii de Inginerie Alimentară, 
redenumită în anul 2012 Ingineria Produselor 
Alimentare, ocazie cu care este reacreditată.  

 Programul de licenţă I.P.A. este cuprins în lista 
domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare 
de licenţă apărută în “Nomenclatorul domeniilor de 
studii universitare de licenţă și al specializărilor ” (M.O. 
nr. 447/2013).  

 Acest program a fost evaluat periodic de catre ARACIS 
(3085/23.05.2018) în anul 2018 și a primit calificativul de 
încredere. 

 

 Titlul obţinut: inginer  

 Domeniu fundamental: 
Știinţe inginerești 

 Număr locuri bugetate: 29  

 Număr locuri cu taxă:  31 

 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
LICENŢĂ: 
Ingineria produselor 
alimentare (I.P.A.) 

 Competenţe profesionale: identificarea, descrierea și 
utilizarea adecvată a noţiunilor specifice știinţei alimentului 
și siguranţei alimentare; conducerea proceselor generale de 
inginerie, exploatarea instalaţiilor și echipamentelor de 
industrie alimentară; conducerea, analiza și proiectarea 
tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs 
finit; proiectarea de produse alimentare noi; managementul 
producţiei; managementul tehnologiilor de valorificare a 
subproduselor și deșeurilor alimentare și asigurarea 
protecţiei mediului. 

 Ocupaţii posibile conform COR: inginer în industria 
alimentară - 214514; analist cumpărări/consultant furnizori - 
243301; expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
europene - 242213; expert inginer industria alimentară - 
214518; inginer de cercetare în controlul calităţii produselor 
alimentare - 214534; inspector de specialitate inginer 
industria alimentară - 214519; proiectant inginer produse 
alimentare – 214516. 

Titlul obţinut: inginer  

Domeniu fundamental: Știinţe 
inginerești 

Număr locuri bugetate:  25 

Număr locuri cu taxă:   

25 (zi) și 25 (IFR) 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL)  

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


PROGRAMUL STUDII 
DE LICENŢĂ: 
Controlul și expertiza 
produselor alimentare 
(C.E.P.A.) 

 Programul de licenţă “Controlul și Expertiza Produselor 
Alimentare”, primul program de acest tip din 
România, are o tradiţie de 20 de ani în pregătirea 
inginerilor de industrie alimentară specializaţi în 
controlul şi asigurarea calităţii şi siguranţei produselor 
alimentare.  

 Programul de licenţă C.E.P.A. este cuprins în lista 
domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare 
de licenţă apărută în Nomenclatorul domeniilor de 
studii universitare de licenţă și al specializărilor (M.O. 
nr. 447/2013).  

Acest program a fost evaluat periodic de catre ARACIS 
(5355/08.09.2015) în anul 2015 și a primit calificativul de 
încredere. 

 

Titlul obţinut: inginer  

Domeniu fundamental: Știinţe 
inginerești 

Număr locuri bugetate:  28 

Număr locuri cu taxă:  47 

 



PROGRAMUL STUDII 
DE LICENŢĂ: 
Controlul și expertiza 
produselor alimentare 
(C.E.P.A.) 

 Competenţe profesionale: identificarea, descrierea și 
utilizarea adecvată a noţiunilor specifice știinţei alimentului 
și siguranţei alimentare; conducerea proceselor generale 
de inginerie, exploatarea instalaţiilor și echipamentelor de 
industrie alimentară; conducerea, analiza și proiectarea 
tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs 
finit; proiectarea, implementarea și monitorizarea 
sistemelor de managementul calităţii și siguranţei 
alimentare; realizarea controlului și expertizei produselor 
alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor. 

 Ocupaţii posibile conform COR: analist calitate - 214131; 
auditor în domeniul calităţii - 214130; auditor în domeniul 
siguranţei alimentare - 325714; consilier inginer industrie 
alimentară - 214517; expert accesare fonduri structurale și 
de coeziune europene - 242213; expert inginer industrie 
alimentară - 214518; inspector vamal - 335105; inginer în 
industria alimentară - 214514. 

Titlul obţinut: inginer  

Domeniu fundamental: Știinţe 
inginerești 

Număr locuri bugetate:  25 

Număr locuri cu taxă:   

15 (zi) și 50 (IFR) 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL)  

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


PROGRAMUL 
STUDII DE 
LICENŢĂ: 
Protecţia 
consumatorului şi a 
mediului (P.C.M.) 

 Programul de licenţă “Protecţia Consumatorului şi a 
Mediului” este al doilea program de acest tip înfiinţat 
în România, ca răspuns la solicitările venite de pe piaţa 
muncii, respectiv ca răspuns a noilor cerinţe legislative 
în domeniu. 

 Programul de licenţă P.C.M. este cuprins în lista 
domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare 
de licenţă apărută în Nomenclatorul domeniilor de 
studii universitare de licenţă și al specializărilor (M.O. 
nr. 697/2011). 

 Oferta educaţională a programului de licenţă P.C.M. 
cuprinde pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, pe 
lângă locurile bugetate, și locuri nebugetate. 

 Acest program a fost acreditat ARACIS 
(3076/23.05.2018) în anul 2018 cu calificativ de încredere 

Titlul obţinut: inginer  

Domeniu fundamental: Știinţe 
inginerești 

Număr locuri bugetate:  28 

Număr locuri cu taxă:  47 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
LICENŢĂ: 
Protecţia 
consumatorului şi  
a mediului (P.C.M.) 

 Competenţe profesionale: aplicarea normelor ISO de 
asigurare a calităţii totale, de protecţie a consumatorului şi 
a mediului; elaborarea, implementarea şi gestionarea de 
proiecte în domeniul protecţiei consumatorului şi a 
mediului; aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 
dezvoltarea capacităţii de a identifica şi localiza problemele 
de mediu; stabilirea interacţiunii factorilor naturali şi 
antropici şi evaluarea impactului generat de aceştia asupra 
mediului natural, antropic şi a siguranţei alimentare. 

 Ocupaţii posibile conform COR: expert inginer industria 
alimentară - 214518; inginer producţie - 215205; inspector 
de specialitate inginer industria alimentară - 214519; expert 
accesare fonduri structurale și de coeziune europene - 
242213; auditor de mediu - 325703; analist de mediu - 
263203; asistent de cercetare în ecologie şi protecţia 
mediului - 213147; inspector protecţia mediului - 325712. 

Titlul obţinut: inginer  

Domeniu fundamental: Știinţe 
inginerești 

Număr locuri bugetate:  28 

Număr locuri cu taxă:  47 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
MASTER: 
 
ALIMENT  
NUTRIŢIE UMANĂ 

(A.N.U.)  
 

•     Competenţe profesionale: identificarea, elaborarea, 
descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
expertizei nutriţiei umane; evaluarea nutriţională a 
produselor derivate din materii prime vegetale și 
animale; identificarea și analiza aspectelor nutriţionale 
pe grupe de vârstă; recunoașterea dezechilibrelor 
nutriţionale și stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de 
vârstă; proiectarea de alimente adaptate cerinţelor 
nutriţionale pentru diferitele grupe de consumatori 
alimentari; gestionarea sistemelor de informaţii bazate 
pe indicatori nutriţionali, aplicând adecvat legislaţia 
sanitară în domeniu. 

• Ocupaţii posibile conform COR: asistent de cercetare în 
tehnologia prelucrării produselor agricole - 214125; 
cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole - 
214123; expert centre de perfecţionare - 231006; 
proiectant inginer produse alimentare – 2145. 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
MASTER: 
 
SIGURANŢA SI 
BIOSECURITATEA 
PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE 

(S.B.P.A.)  
 

     Competenţe profesionale: demonstrarea cunoștinţelor în 
securitatea și siguranţa alimentară și a expertizei în domeniul 
produselor agroalimentare; demonstrarea capacităţii de 
implementare a sistemelor calităţii totale în ingineria 
produselor agroalimentare; descrierea și proiectarea de 
tehnologii și instalaţii cu caracter inovativ pentru industria 
agroalimentară; evaluarea și exploatarea aparatelor, 
instalaţiilor și proceselor din industria agroalimentară; 
evaluarea și exploatarea sistemelor de măsurare, monitorizare 
și automatizare a proceselor din industria agroalimentară; 
analizarea și interpretarea activităţilor de management, 
marketing și știinţa mărfurilor agroalimentare. 

• Ocupaţii posibile conform COR: asistent de cercetare în 
controlul calităţii produselor alimentare - 214535; cercetător în 
controlul calităţii produselor alimentare - 214533; expert 
inginer industria alimentară - 214518; inginer de cercetare în 
controlul calităţii produselor alimentare - 214534; inspector de 
specialitate inginer industria alimentară - 214519; referent de 
specialitate inginer industria alimentară - 214520. 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
MASTER: 
 
TEHNOLOGII 
AVANSATE DE 
PROCESARE  A 
MATERIILOR 
PRIME AGRICOLE 

(T.A.P.)  

     Competenţe profesionale: capacitatea de optimizare a 
produselor agroalimentare cu valoare adăugată/tehnologii inovative 
în sistemul integrat al lanţului agroalimentar; implementarea 
principiilor moderne de proiectare în domeniul tehnologiilor avansate 
agroalimentare și domeniilor conexe; identificarea, descrierea şi 
utilizarea proceselor tehnologice, tehnicilor analitice moderne 
adaptate domeniului tehnologiilor avansate agroalimentare și 
domeniilor conexe; utilizarea și exploatarea aparatelor, instalaţiilor, 
sistemelor de măsurare, monitorizare şi automatizare a proceselor 
din industria agroalimentară; efectuarea cercetării știinţifice și a 
activităţilor didactice în domeniul tehnologiilor avansate de 
procesare a materiilor prime agricole. 

 Ocupaţii posibile conform COR: asistent de cercetare în 
tehnologia prelucrării produselor agricole - 214125; cercetător în 
tehnologia prelucrării produselor agricole - 214123; expert centre de 
perfecţionare - 231006; expert inginer industria alimentară - 214518; 
inspector de specialitate inginer industria alimentară - 214519; 
proiectant inginer produse alimentare - 214516; referent de 
specialitate inginer industria alimentară - 214520. 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
MASTER: 
 
SISTEME DE 
PROCESARE 
ECOLOGICĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ 
INTEGRATĂ  A 
PRINCIPIILOR 
BIOACTIVE NATURALE  

(S.P.E.)  

     Competenţe profesionale: cunoașterea principalelor 
tehnologii de obţinere și procesare a principiilor bioactive naturale; 
exploatarea principalelor tipuri de utilaje folosite în obţinerea și 
procesarea principiilor bioactive naturale; cunoașterea și 
dezvoltarea de noi direcţii de utilizare a principiilor bioactive 
naturale (în industria alimentară ca înlocuitor a aditivilor sintetici, în 
cosmetică și industria farmaceutică); studiul procedeelor de 
obţinere a unor aditivi și ingrediente de aditivare ecologică 
multifuncţională; cunoașterea prevederilor legislaţiei naţionale și 
europene referitoare la controlul utilizării aditivilor în aliment. 

• Ocupaţii posibile conform COR: consilier inginer chimist - 
214504; expert inginer chimist - 214505; expert inginer industria 
alimentară - 214518; inginer producţie - 215205; inspector de 
specialitate inginer chimist - 214506; inspector de specialitate 
inginer industria alimentară - 214519; referent de specialitate 
inginer chimist - 214507; referent de specialitate inginer industria 
alimentară - 214520. 



PROGRAMUL 
STUDII DE 
MASTER: 
 
TEHNICI MODERNE DE 
GASTROTEHNIE SI 
CATERING (TMGC) 

     Competenţe profesionale: Capacitatea de a optimiza 

principalii parametri tehnologici care influenţează proprietăţile fizico-
chimice ale unui produs alimentar şi implicit tehnicile  gastronomice 
utilizate: demonstrarea unei abilităţi de a selecta cea mai potrivită 
tehnică gastronomică; capacitatea de a realiza organizarea de 
evenimente; cunoaşterea principiilor de funcţionare a aparaturii de 
laborator utilizate în gastrotehnie; capacitatea de implementare a unei 
afaceri în domeniul gastronomiei şi cateringului. 

• Ocupaţii posibile conform COR: Director de departament 
alimentaţie – 141202; Director de departament catering - 141203;  
Consultant nutriţionist - 226504; Director dezvoltare afacere în 
domeniul agroalimentar – 112038;  Expert inginer industria alimentară - 
214518; Director restaurant – 141111; Conducător întreprindere mică - 
patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante - 141101; 
Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare - 214533;  
Consilier inginer industria alimentară - 214517; Manager consorţiu 
turistic - 263218; Maestru în arta culinară -  512004; Director cofetărie, 
patiserie - 141121. 
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PROGRAMUL 
STUDII 
 DE MASTER: 
 
INGINERIA PRODUSELOR 
ALIMENTARE – 
SUSTENABILITATE ÎN 
AGRICULTURĂ, PRODUCŢIA 
ALIMENTARĂ ŞI 
TEHNOLOGIA ALIMENTARĂ 
ÎN REGIUNEA DUNĂRII – (ÎN 
LIMBA ENGLEZĂ - 
SUSTAINABILITY IN 
AGRICULTURE, FOOD 
PRODUCTION AND FOOD 
TECHNOLOGY IN THE 
DANUBE REGION – JOINT 
DEGREE)  
(D.A.F.M. ) 

 

 Programul de studiu Sustenabilitate în agricultură, producția 
alimentară și tehnologia alimentară în regiunea Dunării – Joint 
Degree (Danube Agri-Food Master – DAFM) (în limba engleză) - 
Sustainability in Agriculture, Food Production and Food 
Technology in the Danube Region - Joint Degree (Danube Agri-
Food Master – DAFM) dezvoltat pentru a completa oferta 
educaţională a Facultății de Inginerie alimentară, Universitatea de 
Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I 
al României’’ din Timișoara este unic pe ţară, în acest moment 
neexistând altă universitate care să oferteze un astfel de 
program, în prezent existând un acord operaţional de 
colaborare cu alte 10 universităţi din Europa pentru 
desfășurarea acestei specializări. A fost propus în iulie 2018, 
evaluat de către comisia ARACIS în perioada 03-06.12.2018 şi 
acreditat conform avizului ARACIS nr.777/08.02.2019. 



PROGRAMUL 
STUDII 
 DE MASTER: 
 
INGINERIA PRODUSELOR 
ALIMENTARE – 
SUSTENABILITATE  ÎN 
AGRICULTURĂ, PRODUCŢIA 
ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGIA 
ALIMENTARĂ ÎN REGIUNEA 
DUNĂRII – (ÎN LIMBA ENGLEZĂ - 
SUSTAINABILITY IN 
AGRICULTURE, FOOD 
PRODUCTION AND FOOD 
TECHNOLOGY IN THE DANUBE 
REGION – JOINT DEGREE)  
(D.A.F.M. ) 

Absolvenţii programului de masterat dobândesc următoarele cunoștințe și competențe 
personale: 

•  au o cunoaștere profundă a agriculturii și a producţiei alimentare sub aspectul 
sustenabilităţii în regiunea Dunării; 

• sunt capabili să se conecteze și să schimbe cunoștinţele cele mai actuale despre agricultură, 
producţia de alimente și tehnologia alimentară din punct de vedere al sustenabilităţii; 

• înţeleg relevanţa principiului sustenabilităţii în general, și în special pentru regiunea Dunării; 

• înţeleg dezvoltarea regiunii Dunării din punctul de vedere al ecologiei, dezvoltării rurale și 
istoriei culturale; 

• au capacitatea de a selecta și de a aplica în mod critic metode adecvate de sustenabilitate în 
agricultură, producţia alimentară și tehnologia alimentară; 

• sunt capabili să analizeze interacţiunile sociale într-un context intercultural. Ei sunt 
conștienţi de diferenţele și neînţelegerile interculturale care ar putea rezulta din acestea. Ei 
au atins o deschidere faţă de persoanele de altă naţionalitate. Datorită competenţei 
interculturale obţinute, absolventul este capabil să fie singurul responsabil pentru îndrumarea 
unor echipe internaţionale într-un proiect; 

• cunosc fluent limba engleză; 

• sunt capabili să participe în echipe de proiecte de cercetare, să întocmească rapoarte și 
lucrări știinţifice. 

 



PROGRAMUL  STUDII 
 DE MASTER: 
 
INGINERIA PRODUSELOR 
ALIMENTARE – SUSTENABILITATE  ÎN 
AGRICULTURĂ, PRODUCŢIA 
ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGIA 
ALIMENTARĂ ÎN REGIUNEA DUNĂRII – 
(ÎN LIMBA ENGLEZĂ - 
SUSTAINABILITY IN AGRICULTURE, 
FOOD PRODUCTION AND FOOD 
TECHNOLOGY IN THE DANUBE 
REGION – JOINT DEGREE)  
(D.A.F.M. ) 

Din punct de vedere al calificărilor profesionale, se 
poate menţiona că absolvenţii au cunoștinţe, 
competenţe și abilităţi interdisciplinare în domeniul 
agricol și / sau știinţa alimentelor, cu un accent deosebit 
pe sustenabilitate și tehnologii sustenabile. Calificări 
suplimentare constau în învăţarea interculturală, care 
permite absolvenţilor o mai profundă înţelegere a 
dezvoltării culturale și sociale și în regiunea Dunării. 

 

Ocupaţii posibile conform COR: Inginer în industria 
alimentară-214514; Proiectant inginer produse 
alimentare -  214516; Referent de specialitate inginer 
industria alimentară – 214520. 

 



PROGRAMUL  STUDII 
 DE MASTER: 
 
 

Domeniul de masterat Ingineria 
Produselor Alimentare a fost evaluat de 
către ARACiS (Hotărârea Consiliului 
ARACIS din data de 27.02.2020), primind 
menţinerea acreditării cu calificativ 
încredere 



Situaţia 
financiară 

Anul  Venituri extrabugetare 

FIA 

Venituri  

extrabugetare 

Universitate 

% venituri 

FIA/Universitate 

2016 944.620 9.108.903 10,37%    

2017 315.495 4.998.058 6,31% 

2018 1.546.350 10.325.548 14,95% 

2019 1.723.235  12.435.345 13,85 

2020 1.825.435 14.342.587 12,72 

Total 6.355.135  42.102.441 Medie 11,64 % 



Studenţi An de studiu Licenţa zi Master Doctorat 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

I 99 83 106 117 81 71 91 84 7 8 6 6 

II 102 73 62 90 53 66 63 88 3 7 8 6 

III 96 102 73 62 - - - - 4 3 7 7 

IV 99 100 103 75 - - - - 2 3 5 15 

AN IV+V 

Total 396 358 344 344 134 137 154 172 16 18 26 34 

An 2017/2018 546 

An 2018/2019 513 

An 2019/2020 527 

An 2020/2021 550 



Promovabilitate 
licenţă 

An 
universitar 

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV 

NR. 
STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 

PROMOVA-
BILITATE 

% 

NR. 
STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 

PROMOVA-
BILITATE 

% 

NR. 
STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 

PROMOVA-
BILITATE 

% 

NR.  
STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 

PROMOVA
-BILITATE 

% 

2016/2017 128   
78,12 

  

99 94,94 
  
  

88 95,45 84 91,66 

2017/2018 99 71,71 
  
  

102 97,05 
  
  

96 95,83 95 84,21 

2018/2019 83 73,49 
  
  

73 94,52 
  
  

102 94,11 100 91 

2019/2020 106 82,07 62 95,16 73 95,89 103 96,11 



Promovabilitate 
examen licenţă An universitar NR. STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 
PROMOVABILITATE 

% 

2016/2017 83 100 

2017/2018 75 100 

2018/2019 88 98,86 

2019/2020 97 100 



Promovabilitate 
master 

An universitar ANUL I ANUL II 

NR. STUDENŢI 
ÎNSCRIŞI 

PROMOVABILITATE 

% 
NR. STUDENŢI 

ÎNSCRIŞI 
PROMOVABILITATE 

% 

2016/2017 77 81,81 47 74,46 

2017/2018 81 80,24 53 67,92 

2018/2019 83 87,95 66 78,78 

2019/2020 91 87,91 63 88,88 



Promovabilitate 
examen de 
disertaţie 

An universitar NR. STUDENŢI 
ÎNSCRIŞI 

PROMOVABILITATE 

% 

2016/2017 42 100 

2017/2018 35 100 

2018/2019 49 100 

2019/2020 43 100 



Insertia pe 
piata muncii 

Specificare 

2019 2020 

Nr. absolvenţi  % Nr. absolvenţi % 

  Facultatea de Inginerie Alimentară 

Total absolvenţi 89 100 97 100 

Inserţia pe piaţa muncii 79 88,76 86 88,6 

în ţară 77 86,51 86 88,6 

în U.E. 2 2,24 0 0,00 

în alte ţări 0 0.00 0 0,00 

În domeniu 66 83,54 72 74,22 

în ţară 65 82,27 72 74,22 

în U.E. 1 1,26 0 0,00 

în alte ţări 0 0.00 0 0,00 

Licenţă 

Master 

Specificare 

2019 2020 

Nr. absolvenţi  % Nr. absolvenţi % 

  Facultatea de Inginerie Alimentară 

Total absolvenţi 89 100 97 100 

Inserţia pe piaţa muncii 79 88,76 86 88,6 

în ţară 77 86,51 86 88,6 

în U.E. 2 2,24 0 0,00 

în alte ţări 0 0.00 0 0,00 

În domeniu 66 83,54 72 74,22 

în ţară 65 82,27 72 74,22 

în U.E. 1 1,26 0 0,00 

în alte ţări 0 0.00 0 0,00 



Studii 
universitare de 

doctorat 

Teze de abilitare:    

   Prof. dr. ing. Nicoleta Gabriela Hădărugă 

                 Prof. dr. ing. Atena Mariana Poiană 

   Prof. dr. ing. Ersilia Călina Alexa 

   Conf. dr. ing. Mihaela Begea 

  8 conducători de doctorat în domeniul IPA 

           22 teze finalizate în domeniul IPA,  

  34 doctoranzi în domeniul IPA 



 
 
 

Un pas in 
carieră 

Oportunităţi de 
dezvoltare a 
carierei 
profesionale 



Oportunităţi 
de dezvoltare 
a carierei 
profesionale 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNITĂŢI DE 
DEZVOLTARE  A 
CARIEREI 
PROFESIONALE 
Programul 
postuniversitar de 
formare şi dezvoltare 
profesională: 
 Auditor în domeniul 
siguranţei alimentare 

Titlul obţinut: Auditor în domeniul 
siguranţei alimentare  (COR 
242320) conform standardului 
ocupaţional I29 - Auditor în 
domeniul siguranţei alimentare 

• Preocuparea continuă de a crea noi avantaje absolvenţilor 
noştri la inserarea pe piaţa muncii a determinat înfiinţarea 
Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională: “Auditor în domeniul siguranţei 
alimentare” (forma de învăţământ: cu frecvenţă) conform 
cerinţelor standardului ocupaţional I29 - Auditor în 
domeniul siguranţei alimentare. 

• Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională are rolul de a instrui absolvenţii noştri în 
domeniul siguranţei alimentului conform cerinţelor 
standardului internaţional ISO 22000:2005  şi 
Regulamentului 178/2002 CE, respectiv Regulamentului 
852/2004 CE. 



Avantajele absolvirii programului postuniversitar de formare 
şi dezvoltare profesională “Auditor în domeniul siguranţei 
alimentare” (forma de învăţământ cu frecvenţă) : 
•practicarea ocupaţiei de Auditor în domeniul siguranţei 
alimentare - cod COR 242320; 
•angajarea facilă în companiile din sectorul alimentar, 
deoarece implementarea și menţinerea unui sistem de 
management al siguranţei alimentelor în industria 
alimentară reprezintă o cerinţă legală; 
•dezvoltarea unei cariere independente ca auditor în 
domeniul siguranţei alimentare sau a unei cariere în cadrul 
unui organism de certificare naţional. 

OPORTUNITĂŢI   DE 
DEZVOLTARE   A 
CARIEREI 
PROFESIONALE 
Programul 
postuniversitar de 
formare şi dezvoltare 
profesională: 
 Auditor în domeniul 
siguranţei alimentare 

Titlul obţinut: Auditor în domeniul 
siguranţei alimentare  (COR 
242320) conform standardului 
ocupaţional I29 - Auditor în 
domeniul siguranţei alimentare 



 
CERCETARE 

 
Obiective specifice 

vizate 

• Implicarea IMM-urilor şi a comunităţii locale (OG şi ONG-uri) în 
cercetare şi crearea de parteneriate. 

• Îmbunătăţirea continuă în implementarea sistemelor de asigurare a 
calităţii în cercetare. 

• Dezvoltarea competenţei în industria alimentară, siguranţa şi 
securitatea alimentară şi controlul şi expertiza alimentelor. 

• Modernizarea continuă a infrastructurii de cercetare. 

• Dezvoltarea de proiecte de cercetare din planul naţional şi la nivel 
internaţional. 

• Dezvoltarea unor competenţe pentru managementul proiectelor 
naţionale şi internaţionale. 

• Realizarea unor parteneriate cu universităţi din străinătate şi centre 
de cercetare din aria internaţională pe domeniul Ingineria produselor 
alimentare. 

• Transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu 
de activitate, consultanţă, marketing şi servicii, în domeniul de profil. 



 
 

CERCETARE 
 

Direcţii de cercetare 

 

 

Chimia, tehnologia şi biotehnologia prelucrării produselor alimentare cu 
următoarele tematici de cercetare: 

• Chimia, tehnologia şi biotehnologia  produselor de morărit şi 
panificaţie; 
• Chimia, tehnologia şi biotehnologia  produselor fermentative şi 
extractive; 
• Chimia, tehnologia şi biotehnologia cărnii şi a produselor din carne; 
• Chimia, tehnologia şi biotehnologia de prelucrare /procesare / 
conservare a legumelor şi fructelor; 
• Tehnologii şi biotehnologii de obţinere a produselor alimentare 
ecologice; 
• Alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de 
alimentaţie; 
• Recepturi alimentare dietetice; 
• Utilaje în industria alimentară; 
• Reologia produselor alimentare. 



 
 

CERCETARE 
 

Direcţii de cercetare 

 

 

Controlul şi expertiza alimentelor cu următoarele 
tematici de cercetare: 

• Identificarea punctelor critice de control în tehnologia 
produselor alimentare; 
• Promovarea unor noi bioresurse agricole în industria 
alimentară; 
• Identificarea organismelor modificate genetic şi a 
proteinelor vegetale; 
• Asigurarea disponibilităţilor alimentare în corelaţie cu 
cerinţele pieţii pentru diverse categorii de consumatori; 
• Evaluarea riscului microbiologic în lanţul alimentar; 
• Elaborarea unor sisteme de control eficiente în vederea 
verificării declaraţiilor producătorilor şi a prevenirii fraudelor 
alimentare (metode utilizând microorganisme); 
• Toxicologie alimentară. 



 
 

CERCETARE 
 

Direcţii de cercetare 

 

 

Siguranţa, securitatea şi biosecuritatea produselor alimentare cu 
următoarele tematici de cercetare: 

• Siguranţa alimentară pe filiera producerii şi procesării legumelor şi 
fructelor; 
• Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul 
alimentar; 
• Migraţia apei şi barierelor/membranelor pentru microorganisme în 
alimentul ambalat; 
• Metodologii cu acurateţe înaltă, fezabile, senzitive, rapide, de 
detectare a reziduurilor şi contaminanţilor;  
• Evaluarea riscului de producere a unor compuşi toxici în timpul 
procesării alimentelor;  
• Influenţa alimentelor care conţin organisme modificate genetic şi a 
celor convenţionale asupra sănătăţii oamenilor; 
• Contaminarea minerală şi radioactivă a produselor agroalimentare 
(radiochimie şi radiotoxicologie); 
• Efectul iradierii alimentelor asupra componenţilor alimentari 
esenţiali şi asupra sănătăţii organismului. 



 
 
CERCETARE 
 
Direcţii de cercetare 

 

 Tehnologii avansate de prelucrare şi procesare a materiilor prime 
de origine animală şi vegetală cu următoarele tematici de cercetare: 

 Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul 
produselor alimentare, grupurilor biocatalitice şi de obţinere a unor noi 
enzime şi microorganisme cu efecte secundare minimale asupra 
sănătătii; 
 Chimia, tehnologia şi biotehnologia laptelui şi a produselor din lapte; 
 Chimia, tehnologia şi biotehnologia de procesare şi conservare a 
peştelui şi produselor din peşte, melci, respectiv a altor produse marine 
(alge, scoici, icre etc.); 
 Valorificarea subproduselor din tehnologiile alimentare de origine 
animală, vegetală şi diferite produse marine (alge marine), obţinerea de 
biocombustibili, concentrate pentru hrana animalelor, etc.). 
 Chimia, tehnologia şi biotehnologia de procesare şi conservare a 
produselor tradiţionale (produse din vânat, brânzeturi tradiţionale, etc.). 



LABORATOARE DE 
CERCETARE 

 
 

 LABORATOR   DE   DETECȚIA   AFLATOXINELOR   
DIN  PRODUSELE    ALIMENTARE  

 
Acest laborator realizează încercări pentru implementarea unor 
metode moderne de detecţie (HPLC cu detectare în fluorescenţă; 
LC/MS) a aflatoxinelor din produsele alimentare, metode 
nestandardizate, în vederea validării in-house şi integrării lor în 
conformitate cu standardele europene în domeniu. Obiectivele 
principale ale acestui laborator sunt dezvoltarea unei infrastructuri 
moderne pentru testarea unor metode instrumentale avansate, 
acreditarea RENAR a laboratorului pentru determinarea unor 
contaminanţi alimentari (aflatoxine), în conformitate cu standardul 
EN ISO/CEI 17025/2005 elaborat de către ISO Committee on 
Conformity Assessment (CASCO). Aceste încercări se referă la un 
domeniu de studiu reglementat de Uniunea Europeană, fiind în 
concordanţă cu legislaţia, standardele şi regulamentele europene . 



LABORATOARE DE 
CERCETARE 

 

OBȚINEREA  UNOR   NANOCOMPOZITE / NANOCRISTALE 
CU  APLICAȚII  ÎN  BIOTEHNOLOGIE,  AGRICULTURĂ, 

ALIMENTAȚIE,  SĂNĂTATE   ŞI  PROTECȚIA  MEDIULUI  
  
 În cadrul acestui laborator s-au pus la punct 
procedee de obţinere şi analiză a nanoparticulelor 
compuşi naturali-ciclodextrine utilizând biosisteme din 
clasa ADITIVILOR NATURALI ALIMENTARI, 
BIOCOMPUŞILOR NATURALI, produse cu proprietăţi 
excelente comparativ cu materialele iniţiale: stabilitate la 
oxidare, termică şi la radiaţii, eliberare controlată a 
biocompuşilor, hidrosolubilizarea biocompuşilor 
hidrofobi, reducerea higroscopicităţii, eliminarea 
gusturilor şi mirosurilor neplăcute, compoziţii stabile, 
standardizabile, dozare şi manipulare uşoară a pulberilor .  



LABORATOARE DE 
CERCETARE 

 

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE MODERNE DE 
OBŢINERE A ALIMENTELOR FĂINOASE  DIETETICE 

 

IMPLEMENTAREA 
SISTEMELOR 
TEHNOLOGICE MODERNE 
DE OBŢINERE A 
ALIMENTELOR FĂINOASE  
DIETETICE 



FIŞA  SINTETICĂ  
CERCETARE  TPA 

2016 - 2020 

An 

Contracte cercetare 

nationale 

(Parteneriate) Lei 

Contracte cercetare 

internationale Lei 

Brevete 

Mediu 

economic Lei 

2016 1 50000 1 21344 - 3 53500 

2017 2 284350 1 21344   4 109800 

2018 1 159750 1 366768   2 22500 

2019 1 275217 2 1174944   2 14000 

TOTAL 4 769317 5 1584400 11 199800 

TOTAL 

2016-2019 2.553.517 lei /531.982.71 Euro 

Anul Articole ISI IF (cumulativ) ISI Proceedings Articole BDI Conferinţe 

internaţionale 

2016 9 15.53 16 27 17 

2017 11 20.48 5 43 26 

2018 13 25.224 4 39 36 

2019 14 32.98 1 28 35 

Total 47 94.214 26 137 114 



Raport de 
cercetare - 
sumar 
 

Nr. 

crt 

2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 Total facultate Din care:prim 

autor/Autor 

corespondent*/ 

Director 

proiect** 

1 Lucrări Web of Science in extenso in 

zona roșie 

1+1* 1+1* 1 1* 6 3* 

2 Lucrări Web of Science in extenso in 

zona galbenă 

1+1* 1 2+2* 4+3* 14 6* 

3 Lucrări Web of Science in extenso in 

zona albă/gri 

3+2* 7+1* 6+2* 4+2* 27 7* 

4 Lucrări ISI Proceedings 7+9* 2+3* 4* 1* 26 13* 

5 Abstracte indexate WOS 1+2* 2* - - 5 4* 

6 Lucrări știinţifice indexate BDI 8+19* 14+29* 12+27* 12+16* 137 91* 

7 Lucrări prezentate în cadrul unor 

Conferinţe naţionale/internaţionale 

(nepublicate în volume) 

3+14* 5+21* 10+26* 11+24* 114 85* 

8 Cărţi/capitole de cărţi în edituri 

internaţionale* 

1 1 1* 1 4 1* 

9 Cărţi/capitole de cărţi in edituri 

naţionale* 

2+2* 1* 3* 3* 11 9* 

10 Brevete/cereri de brevete*** - 1* 1*** 1 2/1*** 1* 

11 Contracte de cercetare câștigate în 

competiţii  

1* 2* 1* - 4 4* 

12 Contracte de cercetare/consultanţă 

încheiate cu terţi 

3* 4* 2* 2* 11 11* 

13 Contracte cercetare/ERASMUS# 

internationale 

1*# 1*# 1*#+1* 1*# 5 5* 

14 Contracte de dezvoltare instituţională 

(POCU, FDI, ROSE, POC, MADR) 

- - - 1* 1 1* 



Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice la nivel de 
facultate este dat de numărul important de lucrări ştiinţifice în 
jurnale internaţionale de top, cu factor de impact care le 
situează pe cele mai bune poziţii din domeniu în clasamentele 
europene şi mondiale.  

Astfel, un număr important de lucrări ştiinţifice  au fost 
publicate în următoarele reviste: 
- Food Chemistry  (Elsevier); 
- LWT – Food Science and Technology  (Elsevier); 
- Food Research International (Elsevier); 
- Beilstein Journal of Organic Chemistry (Beilstein Institute); 
- International Journal of Food Properties (Taylor and Francis); 
- Carbohydrate Polymers (Elsevier). 

 

 
 

Diseminare 
rezultate 
cercetare 



Diseminare 
rezultate 
cercetare 

 

• Editarea în 4 volume anuale a Journal of 
Agroalimentary Processes and Technologies, jurnalul 
Facultăţii, jurnal indexat BDI, IFIS – International Food 
Information Service; CAS – Chemical Abstracts Service 
(CAS ref; 163659); Food Science Central – from the 
publishers of FSTA – Food Science and Technology 
Abstracts®; CABI – Publishing Website Serials Cited 
Submission; European Virtual Institute for Speciation 
Analysis (EVISA); Science and Engineering Journal 
Abbreviations; Index Copernicus, unde sunt publicate 
peste 60 de articole. 



 
 

Acorduri de 
parteneriat cu 

49 de licee 

  

1 

. 

Timiș 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ  TIMIŞOARA 

1. Arad COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

1. 

Caraş-Severin 

COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ 

2 COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REȘIȚA 

3 LICEUL TEORETIC "DIACONOVICI-TIETZ" REȘIȚA 

4 COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

5 COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA ELIADE” REȘIȚA 

6 COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ 

7 LICEUL TEORETIC ”TRAIAN VUIA” REȘIȚA 

8 
LICEUL TEORETIC GENERAL DRAGALINA ORAVIȚA 

9 LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI NOVAC ORAVIȚA 

10 
LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU 

11 
LICEUL TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ 

12 LICEUL TEORETIC “TATA OANCEA”  BOCȘA 

13 LICEUL TEHNOLOGIC BOCȘA 

14. COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN LALESCU" REŞIŢA 

15. LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REŞIŢA 



Acorduri de 
parteneriat cu 

49 de licee 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Gorj 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI 

2. COLEGIUL "GHEORGHE TĂTĂRESCU" ROVINARI 

3 

LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI 

4 COLEGIUL NAŢIONAL “SPIRU HARET” TÂRGU-JIU 

5 
COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU" 

TÂRGU-JIU 

6 COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU-JIU 

7 COLEGIUL NAŢIONAL “ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU-JIU 

8 
COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU" 

TÂRGU-JIU 

9 COLEGIUL NAȚIONAL ”GEORGE COȘBUC” MOTRU 

10 COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI 

11 COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

12 COLEGIUL NAŢIONAL “SPIRU HARET” TÂRGU-JIU 

13 COLEGIUL NAŢIONAL “TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU-JIU 

14 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" TÂRGU-JIU 

15 
GRUP ŞCOLAR ENERGETIC NR.1 "EC. TEODOROIU" TÂRGU-

JIU 

16 LICEUL TEORETIC NOVACI 

17 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TÂRGU-JIU 

18 COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ” TÂRGU-JIU 

19 COLEGIUL ”MIHAI VITEAZU” BUMBEȘTI-JIU 



Acorduri de 
parteneriat cu 

49 de licee 

1. 

Hunedoara 

COLEGIUL NAŢIONAL ”I.C. BRATEANU” HAȚEG 

2 
COLEGIUL ECONOMIC ”E. GOJDU” HUNEDOARA 

  

3 COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA 

4 COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA 

5 GRUP ŞCOLAR "OVID DENSUŞIANU" CĂLAN 

6. LICEUL TEORETIC GHELARI 

7 COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ”ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU 

9 GRUP ŞCOLAR ”GRIGORE MOISIL” DEVA 

10 GRUP ŞCOLAR ”HOREA” DEVA 

Satu-Mare LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

”GHEORGHE EMIL PALADE” SATU-MARE 



Seminarii   ṣi 
Workshop-uri 

organizate 



Seminarii   ṣi 
Workshop-uri 

organizate 

Workshop - ,,Facultatea – pepiniera viitorilor 
ingineri”  8 aprilie 2020 
 
 
 

Workshop - ,,Prezentarea experienţei 
antreprenoriale” cadru didactic versus 
antreprenor oportunităţi și dificultăţi, 28 mai 
2020 
 
 



Seminarii   ṣi 
Workshop-uri 

organizate 

 
 

Atelier de carieră - ,,New jobs opportunities 
for graduated in EU” –  10 iunie 2020 
 
 
 
Workshop consiliere profesională ”Cariera vs 
Vocatie ” 8 iulie 2020 
 
 



Seminarii   ṣi 
Workshop-uri 

organizate 

Webinar “CRĂCIUNUL TRADIȚIONAL”  
8 decembrie 2020 
 
 
Workshop ,,FIA CHRISTMAS 
EXHIBITION”  – concurs lansat pentru 
obţinerea unor materiale decorative din 
paste făinoase  - decembrie 2020 
 



Seminarii   ṣi 
Workshop-uri 

organizate 

Premierea și licitaţia exponatelor premiate la 
concursul ,,FIA CHRISTMAS EXHIBITION” și 
sesiune de donaţii pentru un centru de copii 



Conferinţe 
 
Concursuri 
studenţeşti 

The 5th Student Conference: „Life Sciences – 
Food Processing” 30th of June 2020 

 

 International Symposium "Young people and 
multidisciplinary research in applied life 
sciences“  27 November 2020 
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Timişoara 300645, Calea Aradului, nr. 119 

Tel: 0256/277327, 0256/277004 

Fax: 0256/277326 

Web: http://tpa.usab-tm.ro 

Email: secretariatftpa@usab-tm.ro 

Facebook: www.facebook.com/tpa.timisoara 

ALIMENTE PENTRU VIAŢĂ. PROIECTARE. PRODUCŢIE. CONTROL 

Vă  mulțumesc! 


