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Conducător științific Teme lucrare de disertație

Studii privind influența operației de filtrare asupra proprietăților fizico -chimice ale unor sortimente 

de vin obținute în laborator

Obținerea vinurilor cu o concentrație alcoolică redusă 

 Optimizarea energetica a unei linii tehnologice din industria panificatiei.

Cercetari privind utilizarea extractelor din materii prime vegetale pentru obținerea de produse 

alimentare functionale.

Cercetări privind reutilizarea unor deșeuri din industria produselor vegetale pentru obținerea de noi 

produse de panificație

Studii privind obținerea unor brânzeturi  din materii prime și condimente locale

Studii privind analiza calității cârnaților de casă 

Cercetări privind conservabilitatea unor produse lactate obtinute cu diferite culturi starter

Cercetări privind obținerea unor sortimente de ciocolata cu proprietăți funcționale

Cercetări privind obtinerea unor sortimente de suc de roșii aromatizate cu plante medicinale și condimentare

5. Conferențiar dr. Laura CISMARU
Utilizarea modelului matriceal Ansoff in conceperea strategiilor de marketing. Studiu de caz: 

Cartofisseria.

Valorificarea subproduselor din indutria alimentara în procesul tehnologic de obținere a cidrului

Valorificarea mustului de strugure in industria produselor zaharoase

Valorifcarea fuctelor de Aronia în industria ceaiului

7. Șef lucrări dr. ing. Daniel DĂNILĂ
Contributii privind determinarea zonelor cu potential de vatamare mecanica a cartofilor in fluxul de 

conditionare

8. Șef lucrări dr.ing. Daniel OLA Dezvoltarea unui ambalaj inovator ce ofera noi functionalitati produsului agro-alimentar

Conferențiar dr. ing.  Mirabela Ioana 

LUPU
6.

Profesor dr. ing. Liviu GACEU

4.

Conferențiar dr. ing Cristina Maria 

CANJA

Conferențiar dr. ing. Carmen Liliana 

BĂDĂRĂU

3.

2.

Facultatea de Alimentație și Turism

Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului

Teme lucrari de disertație an universitar 2022/ 2023 - Program de studiu master Sisteme de Procesare și 

Controlul Calității Produselor Agroalimentare

1.
Profesor dr. ing. Vasile 

PĂDUREANU



Studiu privind Analiza Pericolelor și Controalelor Preventive, bazate pe risc, pentru alimentele 

procesate.

Cercetari privind implementarea Programului Safe Quality Food (SQF),intr-o unitate de procesarea 

alimentelor.

Studiu privind devoltatrea unor bacterii din genul Seratia și implicațiile acesteia în sănătatea 

consumatorilor 

Aspecte microbologice privind dezvoltarea unor specii de fungi cu poential toxicogen ridicat în 

unele făinuri estinate industriei panificației.

Cercetări privind realizarea unor produse tartinabile din materii prime oleaginoase

Cercetări privind extracția uleiurilor vegetale din plante aromate

Cercetări privind creșterea gradului de extracție a sucurilor din produse vegetale

11.
Șef lucrări dr. ing. Nicolae Alexe 

ORMENIȘAN

10. Șef lucrări dr. Valentin NECULA

9.
Șef lucrări dr. Dorin Valter 

ENACHE


