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Universitatea 

“Aurel Vlaicu” 

din Arad 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului 

Inginerie chimică Biotehnologii aplicate 

Ingineria produselor 

alimentare 

Managementul calităţii produselor alimentare 

Inginerie alimentară şi mediul înconjurător 

Universitatea 

din Craiova 

Facultatea de 

Horticultură 

Ingineria produselor 

alimentare 
Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Facultatea de 

Agricultură 
Agronomie 

Management în agroturism şi calitatea 

produselor agroalimentare 

Universitatea 

Valahia din 

Targovişte 

Facultatea de 

Ingineria Mediului şi 

Biotehnologii 

Ingineria produselor 

alimentare 
Controlul şi expertiza alimentelor 

Universitatea 

Politehnica din 

Timişoara 

Facultatea de Chimie 

Industrială şi Ingineria 

Mediului 

Inginerie chimică 

Controlul şi avizarea produselor alimentare 

Chimie alimentară aplicată 

Universitatea de 

Vest din 

Timişoara 

Facultatea de Chimie, 

Biologie şi Geografie 
Chimie 

Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria 

alimentară, cosmetic şi farmaceutică 

        Universitati cu programe de master in domeniul agroalimentar  



Universitatea 
de Ştiinţe 
Agricole şi 
Medicină 

Veterinară a 
Banatului din 

Timişoara 

Facultatea de 
Tehnologia 
Produselor 

Agroalimentare 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime 
agricole - TAP 

Sisteme de procesare ecologică multifuncţională 
integrată a principiilor bioactive natural - SPE 

Ingineria alimentelor funcţionale (IAF) 

Siguranţa şi biosecuritatea produselor 
agroalimentare (SBPA) 

Facultatea de 
Management 

Agricol 

Inginerie şi 
management 

Management în alimentaţie public şi agroturism 

Facultatea de 
Horticultură şi 

Silvicultură 
Horticultură 

Securitatea şi calitatea produselor horticole primare 

Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole 



Wageningen  University : MS in Food Safety  
( APPLIED FOOD SAFETY  and   FOOD SAFETY LAW)  

Wageningen  University: MS in Food Technology 
(INGREDIENT FUNCTIONALITY , PRODUCT DESIGN,  FOODINNOVATION AND MANAGEMENT, 

FOOD BIOTECHNOLOGY AND BIOREFINING ,  DAIRY SCIENCE AND TECHNOLOGY , SUSTAINABLE 
FOOD PROCESS ENGINEERING, GASTRONOMY, SENSORY SCIENCE, EUROPEAN MASTERS DEGREE 
IN FOOD STUDIES ) 

Hohenheim University:  MS in Food Technology   

Programe de master din Universitati de renume din Europa 







Elaborarea unor PSM cadru (directii) cu propuneri de 
includere in Registrul national al calificarilor din 
Romania 
 

S 2. Sisteme de Procesare si Biotehnologii Agroalimentare 
 
 
Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole 
 

S 4. Siguranta si Securitate Agroalimentara 
 
 
Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare 
 
 



Competentele Programului de Studii:   

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole (S2) 

Standarde 
minimale 

de 
performan
ţă pentru 
evaluarea 
competenţ

ei:  

  
 Elaborarea de studii, 

rapoarte şi sinteze 
de documentare, 
respectiv tehnico-

economice 
cu tematică 

referitoare la 
ingineria produselor  

agroalimentare 

  
Elaborarea  unui 

proiect tehnologic 
specific industriei 
agroalimentare 

  
Elaborarea unui 

protocol 
experimental 
complet de 
fabricare, 

caracterizare şi 
analiză a unui 

produs 
agroalimentar 

  
Modelarea unui 

proces de 
monitorizare, 

masurare-
automatizare a 

unui 
proces/etapă 

specific 
domeniului 

tehnologiilor 
avansate de 
prelucrare a 
resurselor 

agricole 

  
Elaborarea unui 

plan 
de afaceri 

pentru 
o întreprindere 

mică sau 
mijlocie 

în domeniul 
ingineriei 

agroalimentare 

Modelarea 
realizarii unui 
antrenament 
(training)   a 

unui colectiv de 
lucru  in 

cercetarea sau 
pregatirea 

profesionala in 
domeniul 

tehnologiilor 
avansate de 
procesare a 

materiilor prime 
agroalimentare 

         
Compete

nţe 
profesio

nale 
  

  
  
  

C1 
 Demonstrarea 
capacităţii de 
crea/optimiza  

produse 
agroalimentare cu 

valoare 
adaugată/tehnologii 
inovative in sistemul 

integrat al lanţului 
agroalimentar 

  

C2.   
Demonstrarea 
capacităţii de 

implementare a 
principiilor moderne  

de proiectare 
(produs, instalaţie ori 
proces tehnologic)  în 

domeniul 
tehnologiilor 

avansate 
agroalimentare și 

domeniilor conexe 

C3. 
 Identificarea, 
descrierea şi 

utilizarea proceselor 
tehnologice, 

tehnicilor analitice 
moderne adaptate 

domeniului  
tehnologiilor 

avansate 
agroalimentare si 

domeniilor conexe 
  

C4.   
 Utilizarea şi 
exploatarea 
aparatelor,  
instalaţiilor,  

sistemelor de 
măsurare, 

monitorizare şi 
automatizare a 
proceselor din 
industria  ag 
roalimentară 

C5.   
Asigurarea de 

expertiză şi 
consultantă 

manageriala in 
domeniul 

tehnologiilor 
avansate de 
procesare a 

materiilor prime 
agricole 

  
  

C6. 
 Efectuarea 
cercetarii 

stiintifice si a 
activitatilor 
didactice  in 

domeniul 
tehnologiilor 
avansate de 
procesare a 

materiilor prime 
agricole 



    Ocupaţii posibile identificate asociate calificării 

1. 121029 Manager,  domeniul AA 
2. 123506 Manager achizitii, domeniul AA 
3. 123509 Manager relaţii cu furnizorii, domeniul AA 
4. 123508 Manager aprovizionare,  domeniul AA 
5. 121018 Director vânzări, domeniul AA 
6. 123705 Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul AA 
7. 214518 Expert inginer industria alimentară,  
8. 214519 Inspector de specialitate inginer industria alimentară,  
9. 214520 Referent de specialitate inginer industria alimentară,  
10.214533 Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare,  
11.214534 Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare, 
12.214535 Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare    
13.231003 Expert centre de perfecţionare, domeniul AA 
14.232101 Profesor în invăţământul pre/universitar în condiţiile legii 



Competenţe 
profesionale 

  
  
  
  
  
  

C1.  
Demonstrarea 

cunoştiinţelor în 
securitatea şi 

siguranţa 
alimentară şi a 

expertizei în 
domeniul 

produselor 
agroalimentare 

C2.  
Demonstrarea 
capacităţii de 

implementare a 
sistemelor calităţii 
totale în ingineria 

produelor 
agroalimentare 

C3.  
Descrierea şi 

proiectarea de 
tehnologii şi 
instalaţii cu 

caracter inovativ 
pentru industria 
agroalimentară 

C4.    
Evaluarea şi 
exploatarea 
aparatelor, 

instalaţiilor şi 
proceselor din 

industria 
agroalimentară 

C5.  
Evaluarea şi 
exploatarea 

sistemelor de 
măsurare, 

monitorizare şi 
automatizare a 
proceselor din 

industria  
agroalimentară 

  

C6.  
Analizarea şi 
interpretarea 

activităţilor de 
management, 
marketing şi 

ştiinţa mărfurilor 
agroalimentare 

 
 

Competentele Programului de Studii: 

 Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare (S4)    

Standarde 
minimale de 
performanţă 

pentru evaluarea 
competenţei: 

Realizarea de 
referate, proiecte 
care să cuprindă 

descrierea 
conceptelor, 

teoriilor, 
metodelor şi 

aparaturii  utilizate 
în domeniul 
expertizei 

produselor 
agroalimentare 

  

 Realizarea de 
referate. Proiecte 
care să cuprindă 

descrierea 
conceptelor, 

teoriilor, 
metodelor şi 

aparaturii utilizate 
în domeniul 

analizei şi 
controlului 
produselor 

agroalimentare 

Elaborarea unui 
proiect 

tehnologic 
specific industriei 
agroalimentare, 

orientat spre 
domeniul 

siguranţei și 
biosecurităţii 

agroalimentare 

Realizarea unui 
proiect care să 

cuprindă procesele 
și  instalaţiile 

specifice industriei 
agroalimentare, cu 

explicarea 
principiilor de 
funcţionare a 

utilajelor specifice 
  
  
  
  
  

  Realizarea unui 
proiect care să 

cuprindă 
descrierea 

conceptelor, 
teoriilor şi 

metodelor de 
bază specifice 
sistemelor de 

măsurare,  
monitorizare şi 
automatizare a 
proceselor din 

industria 

Efectuarea unei 
analize  pe 

probleme de 
management,  
marketing şi 

ştiinţa mărfurilor 
în industria 
alimentară  



       Ocupaţii posibile identificate asociate calificării 

1. 121029 Manager,  domeniul AA 
2. 123506 Manager achizitii, domeniul AA 
3. 123509 Manager relaţii cu furnizorii, domeniul AA 
4. 123508 Manager aprovizionare,  domeniul AA 
5. 121018 Director vânzări, domeniul AA 
6. 123705 Sef formaţie cercetare-dezvoltare, domeniul AA 
7. 131515 Director de departament alimentaţie,  
8. 131516 Director de departament catering, 
9. 214518 Expert inginer industria alimentară,  
10.214519 Inspector de specialitate inginer industria alimentară,  
11.214520 Referent de specialitate inginer industria alimentară,  
12.214533 Cercetător în controlul calităţii produselor agroalimentare,  
13.214534 Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor agroalimentare, 
14.214535 Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor agroalimentare 
15.231003 Expert centre de perfecţionare, domeniul AA 
16.232101 Profesor în invăţământul preuniversitar /universitar in conditiile legii 



Activitati 

derulate 





CHESTIONAR PRIVIND OPORTUNITATEA PROGRAMELOR 
MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR ÎN SPECIALIZAREA 
ABSOLVENȚILOR DE STUDII LICENȚĂ 

CHESTIONAR PRIVIND PERCEPȚIA CALITĂȚII  
STUDIILOR MASTERALE 
  

Investigarea perceptiei mediului de afaceri fata de 
programele de master in domeniul AA 

Investigarea perceptiei studentilor fata de 
oportunitatea si calitatea  programelor de master in 
domeniul AA desfasurate in universitatile de profil  

               Studii de piaţă referitoare la: 





Perceptia mediului de afaceri  
fata de programele de master 
in domeniul AA 
Intalnirile cu agentii economici  



Încă provocari.... 
- Validarea noilor calificari cu pregatire masterala 
 

- Propunerea de noi ocupatii pentru absolventii de  
- studii masterale (ex. designer alimentar, ……?) 
 

- Creativitate si inovatie in pregatirea masteranzilor 
 
 
 

- Derularea unor activitati practice in sectiile de productie sau 
laboratoarele unitatilor de profil, Mastere profesionale ?  

 

- Amplificarea implicarii masteranzilor in activitatile de cercetare  
 

- Introducerea de noi specializari masterale (ex. Biosenzori alimentari, 
Imagistica alimentara, Legislatie alimentara la nivel de UE, ….) 

 



Echipa CALIMAS  
Timisoara 


