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Ingineria produselor alimentare 

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare.

240

Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară

Ştiinţe inginereşti

Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria produselor alimentare 

4 ani

Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pană la produs finit.

Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare

Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor

Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar

Elemente de identificare a calificării

Licenţă

(cf. RNCIS: http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Titlul şi denumirea calificării
Inginer 

Rezumatul referenţialului calificării

Competenţe profesionale:



Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii 
Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba română, cât şi 

într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue.

Facultăţi:

Competenţe transversale:
Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului , UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului , UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA

Ocupaţii posibile conform COR: Analist calitate - 214131; Analist cumparari/consultant furnizori - 243301; Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Funcţionar public-consilier pe probleme de alimentaţie cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare 

(datorită importanţei domeniului, cred că ar fi necesari astfel de specialişti în structurile administraţiei publice); inginer de laborator;

http://www.sia.ugal.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/saiapm/
http://www.upt.ro/

