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UNIVERITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „Regele Mihai I al 
Romaniei”  TIMIŞOARA 
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (T.P.A) 
 

 

PLAN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT A FACULTĂŢII 
TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE (T.P.A.) 

PE ANUL 2012/2013 
 

 INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
Nr. 
crt 

Direcţia de cercetare Obiective urmărite Temele de cercetare (an) Responsabil 
temă 

 

Forma de 
valorificare 

Valoare 
(lei) 

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; 

Aplicatiile bio-medicale ale compusilor 

metalelor – METALLOMICS (2012) 

Hadaruga 

Nicoleta 

Nr. 2 / 2010, cod 

CNCSIS 

ID_PCCE_140 

250000 

(2013) 

Cercetari privind obtinerea si formularea 

unor agenti de igienizare alimentara pe 

baza de sapunuri neionice (2012) 

Jianu Calin Tip: PD – cod 

63/2010 

121289 

Aplicatiile bio-medicale ale compusilor 

metalelor – METALLOMICS (2013) 

 

Hadaruga 

Nicoleta 

Nr. 2 / 2010, cod 

CNCSIS 

ID_PCCE_140 

100000 

(2013) 
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II. Ingineriei şi ştiinţei   
alimentului 

- studii privind obţinerea unor alimente 

funcţionale; 

- speciaţia unor complecşi ai aluminiului cu 

liganzi policarboxilaţi şi aminopolifosfonici, 

sinteza şi 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; 

Systems to reduce mycotoxin 

contamination of cereals and medicinal 

plants in order to preservation native 

species and traditional products in 

Romania-Serbia-Croatia (2012) 

Alexa Ersilia SEE-ERA139/01 104664 

TOTAL (lei) 
Finanţare de stat 

Finanţare sector privat 

Finanţare internat. 

745853 
587289 

53900 

104664 

                        
                DECAN,                       PRODECAN CERCETARE, 

 Prof. Dr. Ing. Adrian RIVIŞ                       Conf. Dr.Ing. Nicoleta HADARUGA 
 


