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INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE/INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE 

 
Nr. 

crt 

Direcţia de cercetare Obiective urmărite Temele de cercetare/2015-2016 

I Calitatea şi Expertiza 

Alimentelor 
- biotehnologie şi biosecuritatea alimentară 

- siguranţă şi securitate alimentară; 

- stabilirea unor noi metode şi procedee de 

control a nivelului unor toxici alimentari; 

- tehnici de decelare a unor falsuri alimentare; 

- îmbunătăţirea calităţii unor produse agro-

alimentare; 

- conceperea si punerea in practica a programelor 

de tip HACCP; 

- microbiologie alimentară; 

- elucidarea mecanismelor biochimice ale 

contaminării produselor agroalimentare cu 

contaminanţi chimici; 

- impactul unor tratamente tehnologice asupra 

sistemelor antioxidante   

Abordări tehnologice integrate în scopul elaborării unor reţete 

de fabricaţie şi specificaţii tehnice ale unor produse gelificate şi 

negelificate din fructe  

The energy effect of CreAmino® in comparison to enzymes in 

broiler diets, Contract Research Agrement  

Programe doctorale si postdoctorale pentru promovarea 

excelentei in cercetare, dezvoltare si inovare in domeniile 

prioritare – agronomic si medical veterinar, ale societatii bazate 

pe cunoastere  

II. Ingineriei şi ştiinţei   

alimentului 
- studii privind obţinerea unor alimente funcţionale; 

- speciaţia unor complecşi ai aluminiului cu liganzi 

policarboxilaţi şi aminopolifosfonici, sinteza şi 

Studii de fezabilitate privind utilizarea unor preparate 

biotehnologice în îmbunătăţirea produselor fabricate de SC 
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caracterizarea lor; 

- utilizarea culturi starter în industria alimentară; 

- modelare şi optimizarea unor procese şi bioprocese; 

- studiul unor complecşi ai metalor 3d şi relevanţa lor 

biologică; 

- aplicaţii ale metodelor reologice în domeniul 

alimentului; 

- studiul mecanismelor moleculare în oncogeneză şi în 

terapia citostatică; 

Internationalizing CASEE network by  introducing innovative 

mobility activities and defining quality criteria (CASEE-In), 

Parteneriat IMPULSE Specific program The New Cooperation 

Programme for Higher Education  

Studiul bioactivității sinergice a unor premixuri antioxidante cu 

rol în fortifierea bolnavilor de Parkinson  

Dezvoltarea unor premixuri de panificație pe bază de fructe 

deshidratate cu proprietăți senzoriale și nutritive superioare 

Evaluarea şi implementarea unor sisteme de calitate pe filiera 

obţinerii unor produse din lapte de oaie 

D-glucitoli polietoxilați omogen, derivatizați lipidic. Sinteză. 

Caracterizare sechestrantă 

Evaluarea posibilităţilor de implementare a unui sistem de 

trasabilitate al laptelui şi diversificarea gamei sortimentale a 

produselor lactate  
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