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Descrierea domeniului 

Conform tendinţelor şi cerinţelor tot mai exigente în ceea ce priveşte calitatea prelucrării alimentelor şi 
inocuitatea lor, este deosebit de importantă formarea de specialişti extrem de bine pregătiţi profesional, cu un 
bagaj de cunoştiinte teoretice şi tehnice de vârf în profil. De asemenea, restricţiile tot mai severe impuse de 
comunitatea internaţională în ceea ce priveşte materiile prime şi auxiliare specifice industriei alimentare cer 
specialişti cu cunoştiinţe temeinice atât din punct de vedere tehnic cât şi chimic, biochimic, microbiologic şi 
toxicologic 

Ţinând cont de toate acestea, corpul didactic al facultăţii în general şi cel al specializării în special este 
orientat spre formarea de ingineri absolvenţi care să posede cunoştinte solide de chimia alimentelor, biochimie şi 
microbiologie concomitent cu o pregătire tehnică fundamentală şi de profil superioară. 
 
Competenţe şi cunoştinţe dobândite 

Competenţele generale oferite de această specializare cuprind: a) Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor 
de matematicǎ, fizicǎ, chimie, ştiinţa materialelor,inginerie mecanicǎ, electricǎ şi electronicǎ, informaticǎ şi 
automaticǎ; b) Comunicare, lucru în echipǎ, cooperare interdisciplinrǎ şi inovare; c) Noţiuni de legislaţie, 
economie, management şi marketing.  

Competenţele specifice specializării includ:  a) pregătire de bază în domeniul ingineriei chimice 
organice; b)  însuşirea noţiunilor fundamentale de tehnologie şi dobândirea de deprinderi în aplicarea acestora în 
conducerea optimală a proceselor tehnologice din industria alimentară de profil şi ramuri conexe; c) iniţierea lor 
spre unele domenii de perspectivă : tehnologii economice şi nepoluante, obţinerea de produse alimentare sigure 
pentru sănătatea consumatorului, compatibile din punct de vedere ecologic şi cu o valoare nutritivă optimă, 
exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor, implementarea de tehnologii recuperative, de reciclare, nepoluante. 
. 
Discipline 
1.Chimie anorganică; 2. Fizică; 3. Chimie organică; 4. Chimie analitică; 5. Ştiinţa materialelor; 6. Matematici 
asistate de calculator; 7. Utilizarea şi programarea calculatoarelor; 8. Chimie-fizică; 9. Limbi străine; 10. 
Biochimie; 11. Hidrodinamică; 12. Electrochimie; 13. Transfer termic; 14. Chimia compuşilor naturali; 15. 
Chimia alimentelor; 16. Automatizări; 17. Optimizări; 18. Transfer de masă; 19. Enzimologia produselor 
alimentare; 20. Metode spectroscopice şi cromatografice; 21. Microbiologie; 22. Tehnologii fermentative; 23. 
Tehnologia produselor alimentare; 24. Industrii extractive; 25. Utilaje specifice. 
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Perspective ale absolvenţilor 
În condiţiile actuale nu putem vorbi de spre industria alimentară ca despre un domeniu izolat, singular. 

Trebuie să ţinem seama de impactul produselor alimentare asupra consumatorului (nutriţional, toxicologic) dar şi 
asupra mediului înconjurător prin produs în sine, prin reziduuri şi deseuri rezultate din prelucrare sau consum. 
Pornind de la aceste considerente, corpul didactic din cadrul specializării Chimie Alimentară şi Tehnologii 

Biochimice şi-a orientat preocupările spre formarea studenţilor atât spre domeniul industriei alimentare 
prelucrătoare, cât şi spre direcţii de perspectivă în ceea ce priveşte urmărirea calităţii produselor alimentare, 
asigurarea inocuităţii acestora, respectarea legislaţiei privind impactul industriei şi produselor alimentare, 
respectiv a reziduurilor rezultate asupra consumatorului şi a mediului, dezvoltarea de tehnologii nepoluante, 
managementul riscului etc. 
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