
Nr.

 Crt.

Cadru didactic 

ccordonator
Teme proiect diploma Nume și prenume student

Linie tehnologică pentru obținerea vinurilor albe Munteanu Andra

Unitate experimentală pentru obţinerea unor produse dietetice din carne de pasăre Szabo Kriszta Maria

Cercetari privind optimizarea energetica a procesului de uscare a ciupercilor. Sosu Lavinia Georgiana

Linie tehnologica pentru produse de panificatie functionale Duca Elena Daniela

Linie tehnologica pentru extractia cu fluide la presiune subcritica Grancea Alina Elena

Comportarea la strivire a legumelor, în vederea optimizării condițiilor de depozitare Munteanu Georgiana

Fiabiltatea metrologică a mijloacelor de măsurare a presiunii Enache Andreea Cătălina

Studiu privind adaptarea atelierelor tradiționare de prelucrarea laptelui din zona Bran - Moieciu la 

cerințele de igienă actuale

Voinescu Mădălina

Conserve inedite din legume. Studiu de caz: dulceata /gem de dovleac Apostol Letiția

Studii privind obţinerea de produse dietetice hipoglucidice şi conţinutul de acrilamida al acestora Apostol Patricia

Șerbeturi din fructe de pădure. Aspecte biotehnologice Ciurea Arina Nicoleta

Siropuri tonice din fructe/legume neprocesate termic (extracte în soluții de zahăr invertit) Cazac Andrada Ioana
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1.
prof.dr.ing. Vasile 

PĂDUREANU Linie tehnologică pentru obținerea vinului spumant

2
prof.dr.ing. Nicoale 

ȚANE

Linie tehnologică pentru conservarea mazărei

3
prof.dr.ing. Carol 

CSATLOS

Secţie de procesare a cărnii şi organelor pentru obţinerea produselor dietetice 

umplute în membrane

Unitate cu capacitate redusă  pentru procesarea cărnii în vederea obţinerii specialităţilor rulate şi 

presate

Microunitate de procesare a laptelui în vederea obţinerii unor sortimente de brânzeturi proaspete 

cu adaos de fructe

4
Prof.dr.ing. 

Liviu Gaceu

5
Conf.dr.ing. 

Ioana Comănescu

6
Conf. dr.ing

Cristina Canja

Proiectarea unei linii tehnologice destinate prelucrării laptelui ecologic în vederea obținerii 

untului ecologic cu 82% grasime

7
Conf.dr. ing. Carmen 

Bădărău

Dumitru Iuliana

Clinciu Adrian Nicolae

Bertalan Andreea

Băluț Cosmin Mihai

Dodu Alexandra

Blendea Bogdan Gabriel



Proiectarea unui abator containerizat Dumitrache Miruna Elena

Proiectarea unui centru de procesare a laptelui de oaie containerizat Feraru Bianca Ioana

Concept inovativ privind diminuarea nivelului de nitriti din produsele din carne Miu Eduard Ionuț Cristian

Studiu privind utilizarea apei ozonificate în industria alimentară Berdei Diana Cristina

Metoda de laborator privind controlul microbiologic al cerealelor destinate industriei moraritului 

si panificatiei

Diac Robert Valentin

Controlul microbiologic de labolator al oualor destinate consumului uman Fefelov Marius

Cercetari privind controlul microbiologic al carnurilor tocate si preparate Boldeanu Monica

Expertizarea microbiologică a apei utilizată în unităţi de procesare carne Corciu Ana Maria

Expertizarea microbiologică a unor produse de panificaţie; Costea Dumitrița Alexandra

Expertizarea microbiologică a unor conserve alimentare Avram Marius Cătălin 

Expertizarea microbiologică a cărnii tocate Vatră George Alin

Verificarea eficienţei operaţiunilor de igienizare în unităţi de procesare Simion Cristi Daniel

Produse energizante din fructe deshidratate şi seminţe oleaginoase Vlădău Cristiana

Extracţia uleiurilor vegetale din seminţele cucurbitaceelor ( dovleac, pepene verde, galben etc.) Soos Gabriela Simona

Extracţia uleiului din seminţele fructelor de pădure (păducel) Țepeș Maria Nicoleta

Noi sortimente de zahăr obţinute din sfeclă şi trestie de zahăr Suciu Maria

Extracţia uleiului din seminţe de rodie Lefter Petruța Valentina

Sef. Lucr.dr. Dorin 

Enache

10
Sef. Lucr.dr. 

Necula Valentin

8
Sef. Lucr. dr.ing.

Daniel Ola

9

11
Sef. Lucr.dr. 

Gheorghe Puchianu

12
Asist. ing. dr.  

Nicolae Ormenisan

Ambalaje inteligente pentru produse alimentare Vasilescu Claudia 

Georgiana
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