
Titlu Proiect: Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar,  
                          prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele 
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Locaţia proiectului: 
 
– Regiunile:  
           Nord-Vest,  
           Sud-Vest,  
           Nord-Est 
 
 
– Judeţe:   
           Cluj,  
           Timisoara, 
            Iaşi 



Proiectul CALIMAS a contribuit la: 
 

• îmbunătăţirea calificării studenţilor prin sprijinirea formării profesionale 
de nivel master; 

 

• modernizarea sistemelor de educaţie de nivel masteral; 

 

• implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali în activităţile de 
formare profesională;  

 

• susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul 
agroalimentar. 
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Specializări cu profil agroalimentar selectate de către 
USAMV Iaşi (S3 şi  S6): 

 
• Expertiză pe filiera produselor alimentare (S3),  

 
• Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (S6). 

 



Categorie Denumire Facultate Universitate 

S3 

(6 programe) 

Ingineria alimentelor funcţionale 
Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare 
USAMVBT Timişoara 

Chimie alimentară aplicată 
Facultatea de Chimie Industrială 

şi Ingineria Mediului 

Univ.Politehnica 

Timişoara 

Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în 

industria alimentară, cosmetic şi farmaceutică 

Facultatea de Chmie, Biologie şi 

Geografie 

Universitatea de Vest 

din Timişoara 

Chimia şi managementul calităţii produselor 

de consum şi a mediului 

Facultatea de Fizică, Chimie, 

Electronică şi Tehnol. Petrolului 

Universitatea Ovidius 

din Constanţa 

Chimia mediului şi siguranţa alimentară Facultatea de Chimie 
Universitatea Al.I. 

Cuza din Iaşi 

Controlul şi avizarea produselor alimentare 
Facultatea de Chimie Industrială 

şi Ingineria Mediului 

Univ.Politehnica 

Timişoara 



Categorie Denumire Facultate Universitate 

S6 

(6 programe) 

Managementul calităţii şi inovaţiei 

în domeniul agroalimentar 

Facultatea de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură, Dezvoltare Rurală 
USAMV Bucureşti 

Managementul în agroturism şi 

alimentaţie publică 

Facultatea de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură/Dezvoltare Rurală 
USAMV Bucureşti 

Managementul procesării moderne 

a alimentelor 

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie 

Alimentară, Protecţia Mediului 

Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu 

Inginerie şi management în 

alimentaţie public şi agroturism 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Universitatea Dunărea 

de Jos din Galaţi 

Management în alimentaţie publică 

şi agroturism 
Facultatea de Management Agricol USAMVBT Timişoara 

Economie agroalimentară Facultatea de Horticultură  USAMV Cluj-Napoca 



Denumirea calificării: Managementul calităţii şi 

siguranţei alimentelor  

Nivelul calificării: MASTERAT 

        Ocupaţii posibile: 

213226. Inginer zootehnist 

213209. Consilier inginer zootehnist 

213210. Expert inginer zootehnist 

213211. Inspector de specialitate inginer zootehnist 

213212. Referent de specialitate inginer zootehnist 

213217. Proiectant inginer în zootehnie 

213254. Cercetator în zootehnie 

213255. Asistent de cercetare în zootehnie 

215201. Inginer în industria alimentară 

215206. Inspector de specialitate inginer industria alimentară 

215207. Referent de specialitate inginer industria alimentară 

215203. Proiectant inginer produse alimentare 

215204. Consilier inginer industria alimentară 

215205. Expert inginer industria alimentară 

214123. Cercetator în tehnologia prelucrării produselor agricole 

214124. Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 

214125. Asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 

224534. Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare 

214130. Auditor în domeniul calităţii 

214129. Specialist în domeniul calităţii 

214134. Consultant sistem de calitate 

214131. Analist calitate 

325714. Auditor în domeniul siguranţei alimentare 

243301. Analist cumpărări/consultant furnizori 

214951. Expert tehnic extrajudiciar 

335105. Expert / inspector vamal  

325706. Inspector pentru conformare ecologică 

233002. Profesor în învăţământul gimnazial 

233001. Profesor în învăţământul liceal şi postliceal 

232001. Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri 

231001. Asistent universitar 

propunere: Specialist în domeniul calităţii şi siguranţei alimentelor 

         Precondiţii de acces: Diploma de licenţă  

Anexa 1b 
Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti 
Domeniul de Studii: Zootehnie 
Programul de Studii: Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 
Grila 1M – Descrierea programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale 



Competenţe 

profesionale 

Competenţe explicitate prin  

descriptori de nivel 

Arii de 

conţinut 

Discipline de 

studiu 

Credite 

Pe disciplină Pe competenţă 

C1. Aplicarea 

tehnologiilor 

conventionale şi 

alternative în obţinerea 

produselor alimentare de 

origine animală 

C1.1 Explicarea conceptelor, metodelor şi tehnologiilor de lucru specifice 

producţiei animale  

C1.2 Utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnologiilor de lucru specifice 

producţiei animale în diferite sisteme de producţie (convenţionale şi alternative) 

în scopul diversificării şi eficientizării producţiei alimentare şi satisfacerii 

pretenţiilor consumatorilor. 

C1.3 Aplicarea conceptelor, metodelor şi tehnologiilor de lucru specifice 

producţiei animale pentru soluţionarea problemelor inginereşti şi 

tehnologice, inclusiv cele legate de siguranţa alimentelor  

C1.4 Evaluarea critică şi constructivă a condiţiilor, performanţelor şi limitelor 

proceselor specifice producţiei animale şi a caracteristicilor calitative şi 

cantitative ale producţiei  obţinute. 

C1.5 Elaborarea de studii de caz şi/sau de  proiecte tehnologice aplicative sau 

de cercetare în domeniul producţiei animale prin fundamentare ştiinţifică în 

scopul îmbunătăţirii performanţelor existente. 
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C2. Aplicarea principiilor 

şi sistemelor de manage-

ment al calităţii în filiera 

agroalimentară 

C2.1. Explicarea termenilor, conceptelor, principiilor, şi metodelor specifice 

managementului calităţii;  

C2.2. Utilizarea si aplicarea creativă a conceptelor, principiilor şi metodelor 

specifice în proiectarea, implementarea, conducerea şi monitorizarea unui 

sistem de management al calităţii în general şi cu aplicaţii în domeniul 

agroalimentar şi domenii conexe; explicarea şi interpretarea aspectelor specifice 

unor situaţii de caz. 

C2.4. Analiza critică şi evaluarea funcţionării unui sistem de management al 

calităţii şi a conformităţii faţă de cerinţele unui standard din domeniul calităţii 

C2.5. Elaborarea de proiecte de implementare, conducere şi monitorizare a unui 

sistem de management al calităţii în domeniul agroalimentar. 
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Anexa 2  
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi     
Facultatea de Zootehnie   
Calificarea: Expert managementul calităţii şi siguranţei alimentelor    
Nivelul de studii: Master 
Domeniul fundamental: Ingineria resurselor vegetale şi animale   
Domeniul de Studii: Zootehnie 
Programul de studii: Managementul Calităţii şi Siguranţei Alimentelor 



Denumirea calificării: Expertiză pe filiera 

produselor alimentare 

Nivelul calificării: MASTERAT 

Ocupaţii posibile: 

215201. Inginer în industria alimentară 

242307. Analist calitate 

215205. Expert inginer industria alimentară 

214904.Specialist documentaţie studii 

215206. Inspector de specialitate inginer industria alimentară 

214607. Referent de specialitate 

215203. Proiectant inginer produse alimentare 

242320. Auditor în domeniul siguranţei alimentare 

233201. Profesor în învăţământul gimnazial 

241907. Expert / inspector vamal 

24 1948. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 

242303. Auditor în domeniul calităţii 

215204. Consilier inginer industria alimentară 

252205. Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare 

215207. Referent de specialitate inginer industria alimentară 

propunere: Expert pe filiera produselor alimentare 

Precondiţii de acces: Diploma de licenţă 

Competenţe profesionale 

Descriptori de  

nivel ai elementelor  

structurale ale competenţelor 

profesionale 

C1. Identificarea, 

elaborarea, descrierea şi 

utilizarea adecvată a 

noţiunilor specifice 

expertizei pe filiera 

produselor alimentare 

C2. Elaborarea şi 

interpretarea 

documentaţiei tehnice, 

economice privind 

expertiza produselor 

alimentare 

C3. Planificarea, 

conducerea, analiza şi 

proiectarea 

tehnologiilor 

alimentare de la 

materii prime până la 

produs finit 

C4. Rezolvarea 

problematicii specifice 

activităţilor de 

conservare, procesare 

şi control a produselor 

de origine vegetală şi 

animală 

C5. Expertizarea 

produselor derivate 

din materii prime 

vegetale şi animale 

C6. Evaluarea calităţii 

produselor alimentare 

în concordanţă cu 

standardele şi 

procedurile Uniunii 

Europene 

CUNOŞTINŢE 

1. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de 

specializare şi, în cadrul acesteia, a 

dezvoltărilor teoretice, metodologice şi 

practice specifice programului; utilizarea 

adecvată a limbajului specific în 

comunicarea cu medii profesionale diferite 

C1.1. Descrierea şi 

utilizarea conceptelor, 

teoriilor şi metodelor de 

bază privind expertiza pe 

filiera produselor alimentare 

(definită în termeni 

multidisciplinari), 

referitoare la structura, 

proprietăţile si 

caracteristicile produselor 

alimentare. 

C2.1. Descrierea 

tehnicilor şi utilizarea 

conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază 

privind aparatele, 

instrumentele şi 

tehnicile de expertiză a 

calităţii produselor 

agricole şi alimentare. 

C3.1. Descrierea şi 

utilizarea conceptelor, 

teoriilor şi metodelor de 

bază privind 

tehnologiile 

agroalimentare. 

C4.1. Descrierea şi 

utilizarea teoriilor şi 

metodelor de obţinere a 

unor produse alimentare 

noi, precum şi a 

problematicii specifice 

activităţilor de 

conservare, control şi 

siguranţă a produselor 

alimentare. 

C5.1. Utilizarea 

conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de control a 

calităţii produselor 

alimentare în condiţiile 

utilizării unei 

management eficient al 

producţiei. 

C6.1. Elaborarea şi 

descrierea strategiilor şi 

politicilor 

agroalimentare, precum 

şi expertiza şi 

consultanţa în evaluarea 

trasabilităţii produselor 

agroalimentare. 

Anexa 1b 
Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti 
Domeniul de Studii: Ingineria produselor alimentare 
Programul de Studii: Expertiză pe filiera produselor alimentare 
Grila 1 – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale 
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descriptori de nivel 

Arii de conţinut Discipline de studiu Credite 

Pe 
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Pe 
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C1. Identificarea, elaborarea, 

descrierea şi utilizarea adecvată a 

noţiunilor specifice expertizei pe 

filiera produselor alimentare 

C1.1. Descrierea şi utilizarea conceptelor, 

teoriilor şi metodelor de bază privind 

expertiza pe filiera produselor alimentare 

(definită în termeni multidisciplinari), 

referitoare la structura, proprietăţile si 

caracteristicile produselor alimentare. 

C1.2. Explicarea şi interpretarea 

conceptelor, proceselor, modelelor şi 

metodelor utilizate în expertiza produselor 

alimentare. 

C1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor 

de bază din domeniul de expertizarea 

produselor, inclusiv cele legate de 

protecţia consumatorului. 

C1.4. Evaluarea caracteristicilor calitative 

şi cantitative, performanţelor şi limitelor 

proceselor specifice lanţului 

agroalimentar. 

C1.5. Elaborarea de proiecte tehnologice 

pe lanţul agroalimentar, prin 

fundamentare ştiinţifică în scopul 

îmbunătăţirii performanţelor existente. 
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Calitatea si siguranţa 
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Anexa 2  
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi      
Facultatea de Agricultură   
Calificarea: Expert management siguranţă alimentară    
Nivelul de studii: Master  

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti  
Domeniul de Studii: Ingineria Produselor Alimentare  

Programul de studii: Expertiză pe filiera produselor alimentare 
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