
Nr.

 Crt.

Cadru didactic 

coordonator
Teme proiect diploma Nume și prenume student

Cercetări teoretice și experimentale privind utilizarea ultrasunetelor in vinificatie
Golovei Silvia

Unitate de recepţie a laptelui de la ferme mici cu posibilitatea obţinerii branzeturilor sărate. Pavăl Denisa - Marilena

Linie tehnologică pentru obţinerea unor sortimente de brânzeturi topite. Drăgușin Raluca Ioana

Microunitate de procesare a laptelui în vederea obţinerii unor sortimente de îngheţată cu fructe Cotiș Andreea

Unitate de microproducţie pentru obţinerea cremelor de unt cu diverse adaosuri. Barabas-Csiki Monica 

Magdalena

Linie tehnologică pentru obţinerea sucului de cătină Adam Amalia Iolanda

Linie tehnologică pentru obţinerea extractelor din subproduse ale cătinei Voicilă Alexandra Luiza

Studii privind oportunitatea utilizării făinii de sorg în produsele de panificație Ținea Nicoleta Maria

Studiu privind dezvoltarea unui produs tip funcțional - iaurt cu tărâțe de psyllium Mitrofan Mădălina Nicoleta

Expertizarea unor caracteristici de calitate ale produselor lactate fermentate  - tip Kefir 

comercializate în România

Belciu Andreea

 Evaluarea și valorificarea potențialului agroturistic rural. Studiu de caz comuna Hălchiu Ilie Mădălina Cristina

Frigea Elena Iuliana

Bercuci Alexandra

5
Conf.dr.ing. Ec. 

Nicolae Boian

 Managementul siguranței alimentare în organizarea de evenimente. Evaluarea și diminuarea 

riscului 

4
Conf. dr.ing

Cristina Canja
Studii privind valorificarea superioară a deșeurilor din industria pâinii în vederea dezvoltării 

de noi produse

3
prorf.dr.ing. Nicoale 

ȚANE

Suciu Erika Ginga

2.
prof.dr.ing. Carol 

CSATLOS

Facultatea de Aliemntație și Turism

Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului

Repartizare proiect diploma an universitar 2018/2019 - Program de Studii - Controlul si 

Expertiza Produselor Alimentare

1.
prof.dr.ing. Vasile 

PĂDUREANU

Cercetări teoretice și experimentale privind analiza calității vinului



Studii privind potenţiale utilizări ale lavandei/ plantelor de Aloe în industria alimentară Ispas Lavinia Mihaela

Valorificarea în preparate culinare frunzelor provenite de la diferite soiuri de cartofi dulci. 

Studii comparative privind conţinutul de vitamine / pigmenţi al acestor surse vegetale

Vlad Claudia Maria

Oportunitatea utilizării unor surse vegetale (morcov, sfecla roşie, spanac) sub formă de 

pulbere ca alternativă pentru coloranţii alimentari. Studiu de caz: produse de panificaţie 

colorate

Duca Georgiana Cristina

Calitatea nutriţională a unor ciuperci utilizate în industria de conserve Bartha Istvan

Oţeturi aromate din zmeură / coacăze bogate în antioxidanti Iacob Andreea

Influenţa unor adaosuri de semințe de cânepă asupra unor indicatori de calitate la unele 

produse alimentare (ciocolată).

Rusu Cristina Georgiana

Polifenoli din surse vegetale utilizați pentru obținerea unor produse lactate. Aspecte 

biotehnologice

Tudose Simona Karina

Studiu comparativ privind tehnici de analiza riscurilor alimentare Dumitrașcu Mirela

Cercetari privind eficienta tehnicilor de monitorizare a parametrilor microbiologici in 

procesarea pestelui 

Ceaușu Cătătlina Elena

Proceduri food defense în industria alimentară Puchianu Alexandra - 

Andreea

Controlul si monitorizarea  pah-urilor pe lantul alimentar Runceanu Gabriela

Cercetari privind variatia procentului de proteina din salamurile crud – uscate si din unele 

produse carnate tratate termic

Dumitrache Rodica Ștefania

Cercetari privind determinarea procentului de colagen din carnea tocata si unele preparate din 

carne. 

Cîrstea Mădălina Elena

Cercetari microbiologice privind controlul de laborator al branzeturilor Preda Ana-Maria

Cercetari privind controlul produselor alimentare tratate termic destinate consumului uman. Ivan Raluca Elena

Controlul de laborator al produselor de patiserie cu umpluturi Macadan Crina

Crineanu Călin Ion

Manta Ioana Daniela

Roșca Silvia

Cercetari privind eficienta tehnicilor de monitorizare a parametrilor microbiologici in 

procesarea carnii 

8
Sef. Lucr.dr. 

Necula Valentin

Studiul privind izolarea si identificarea bacteriilor din genul Lysteria din branzeturi obtinute 

prin metoda traditionala

7
Sef. Lucr.dr. Dorin 

Enache

Cercetari privind eficienta tehnicilor de monitorizare a parametrilor microbiologici in 

procesarea laptelui 

6
Conf.dr. ing. Carmen 

Bădărău



Cercetări privind detecţia bacteriilor din genul Salmonella din carcasele de pasăre Chițu Sorina Georgiana

Expertizarea microbiologică a unor produse din carne crud uscate Ciobotaru Adelina Georgiana

Expertizarea microbiologică a unor condimente utilizate în procesarea alimentelor Maftei Andreea Elena

Expertizarea microbiologică  a laptelui de oaie Filip Bianca

Expertizarea microbiologică a unor cărnuri provenite de la animale sălbatice Cimpoca Bianca Gabriela

Extracţia uleiurilor vegetale din alune de pădure Porumb Adriana Cătătlina

Uscarea produselor vegetale cu ajutorul frigului artificial Pogan Gabriela Valentina

Produse vegetale concentrate prin uscare şi presare  (ciuperci, legume etc.) Mihaly Kinga

Produse de cofetărie gelifiate cu diferite sortimente de zahăr Kacso Zsuzsanna 

Samoilă Nicoleta Raisa

10
Asist. ing. dr.  

Nicolae Ormenisan

9
Sef. Lucr.dr. 

Gheorghe Puchianu

Cerecetări experimentale privind activitatea antimicrobiană şi antioxidantă a extractelor

hidrosolubile şi liposolubile din fructe de cătină


