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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Efectul adaosului de subproduse de tomate deshidratate asupra caracteristicilor de calitate ale pufuleților din 
porumb extrudați 

Prof.univ.dr.Nour Violeta 

2. Dezvoltarea și aplicarea de acoperiri edibile active pentru extinderea duratei de viață a fructelor Prof.univ.dr.Nour Violeta 
3. Efectul marinadelor pe bază de sucuri de fructe asupra caracteristicilor de calitate și stabilității oxidative ale 

cărnii 
Prof.univ.dr.Nour Violeta 

4. Cercetări privind influența adaosului unor extracte din plante asupra proprietăților fizico-chimice și 
senzoriale ale unor produse din pește și evoluția lor în timpul păstrării 

Prof.univ.dr.Nour Violeta 

5. Monitorizarea atacului produs de unele organisme dăunătoare cerealelor depozitate. Prof.univ.dr.Mitrea Ion 
6. Identificarea atacului produs de unele organisme dăunătoare semințelor de leguminoase depozitate Prof.univ.dr.Mitrea Ion 
7. Identificarea atacului produs de unele organisme dăunătoare fructelor și legumelor depozitate. Prof.univ.dr Mitrea Ion 
8. Monitorizarea atacului produs de gărgărița fasolei în unele spații de depozitare Prof.univ.dr Mitrea Ion 
9. Evoluția principalelor caracteristici fizico-chimice ale verzei pe parcursul creșterii și maturării a acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
10. Evoluția principalelor caracteristici fizico-chimice ale conopidei pe parcursul creșterii și maturării a acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
11. Evoluția principalelor caracteristici fizico-chimice ale cireselor pe parcursul creșterii și maturării a acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
12. Evoluția principalelor caracteristici chimice ale unor fructe deshidratate pe parcursul păstrării acestora Conf.univ.dr. Ionică Mira 
13. Controlul microbiologic al unor specii de plante aromate supuse unor tratamente de uscare Conf.univ.dr. Tutulescu Felicia 
14. Controlul microbiologic al fructelor Conf.univ.dr. Tutulescu Felicia 
15 Controlul microbiologic al legumelor Conf.univ.dr. Tutulescu Felicia 
16 Controlul microbiologic al laptelui Conf.univ.dr. Tutulescu Felicia 
17. Managementul calitatii produselor agro-alimentare ecologice Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
18. Managementul calitatii produselor cu indicaţii geografice protejate (IGP) Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
19. Managementul calitatii specialităţilor tradiţionale garantate (STG) Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
20. Managementul calitatii produselor de origine protejata (DOP) Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
21. Managementul calitatii produselor certificate FAMI-QS Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
22. Managementul calitatii produselor certificate GlobalG A.P Șef lucrări dr. Poenaru Maria Magdalena 
23. Proiectarea și implemantare sistemului de calitate HACCP în cadrul obținerii produsului ,,Pâine cu măsline" Șef lucrări dr. Capruciu Ramona 
24. Proiectarea sistemului de control al calității (HACCP) pentru produsul ,,Amandina,, Șef lucrări dr. Capruciu Ramona 
25. Analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP) pentru produsul …..,,Studiu de caz,, Șef lucrări dr. Capruciu Ramona 



26. Proiectarea sistemului de control al calității (HACCP) pentru produsul....... Șef lucrări dr. Capruciu Ramona 
23. Compuși biologic activi din produse naturale Conf.univ.dr.Trandafir Ion 
24. Controlul conținutului de compuși chimici din băuturile carbogazoase Conf.univ.dr.Trandafir Ion 
25. Cuantificarea conținutului de macro și micro elemente din produse naturale Conf.unv.dr.Trandafir Ion 
26. Compuși chimici nevolatili din cafea și ceai Conf.unv.dr.Trandafir Ion 
27. Cuantificarea calității apei plate din rețeaua comercială Conf.unv.dr.Trandafir Ion 
28. Contribuții la studiul parametrilor de calitate și autenticitate a unor tipuri de uleiuri Șef lucrări dr. Stoica Felicia 
29. Contribuții privind influența procesului de macerație asupra calității și autenticității 

vinurilor albe 
Șef lucrări dr. Stoica Felicia 

30. Contribuții privind influența procesului de deburbare asupra fermentației, calității și autenticității vinurilor 
albe 

Șef lucrări dr.Stoica Felicia 

31. Posibilităţi tehnologice de obţinere a distilatelor de vin pentru produsele de tip Cognac Șef lucrări dr. Stoica Felicia 
* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea masteranzilor. 
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