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Expertiza pe Filiera Produselor Alimentare 

Siguranță alimentară și protecția consumatorului 

Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentare 

Programarea susţinerii lucrărilor de disertaţie 

- marți, 7 iunie 2022 - 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Îndrumătorul Ora Titlul lucrării 

1. CREȚU Mădălina-Georgiana 
Prof. dr. Marius 

Giorgi 

USTUROI 

08
30

 – 

09
15

 

Expertiza unor specialități din 

carne de porc 

2. ȘENDREA Mădălina-Aurelia 

Expertiza cărnii de pasăre 

destinate lanțului de 

restaurante KFC 

3. CARPĂN Ana-Maria 

Șef lucr. dr. 

Steluța RADU 

Expertiza făinurilor și a 

produselor de panificație cu 

adaosuri de fortificare 

4. COJOCARU Denisa-Gabriela 
Expertiza sucurilor de mere 

organice și industriale 

5. RĂILEANU Andreea 

Expertiza sortimentelor de 

lapte obținut din soia, orez, 

migdale și a sortimentelor de 

lapte de origine animală 

6. ROTARU Andreea Svetlana 

Expertiza sortimentelor de 

bomboane de ciocolată 

clasice versus bomboane de 

ciocolată row-vegan 

7. AGACHI Ana Maria 

Șef lucr. dr. 

Vlad Nicolae 

ARSENOAIA 

09
15

 – 

10
00

 

Aspecte privind exploatarea 

în condiții de siguranță 

alimentară a liniei 

tehnologice de obținere a 

cașcavalului 

8. JUGLAN Alexandra-Iuliana 

Cercetări privind exploatarea 

din punct de vedere igienico-

sanitar a unei linii 

tehnologice de obținere a 

smântânii fermentate 

9. LUPU Andreea Roxana 

Cercetări privind exploatarea 

utilajelor din cadrul liniei 

tehnologice de obținere a 

ruladei Gloria în condiții de 

siguranță alimentară 

10. TINCĂ Iulian 

Cercetări privind exploatarea 

utilajelor din cadrul liniei 

tehnologice de obținere a 

cârnaților tip cabanos în 

condiții de siguranță alimentară 



11. ANDRONIC Daniel 

Conf. univ. dr. 

Florin-Daniel 

LIPȘA  

09
15

 – 

10
00

 

Studiu privind Salmonella 

Spp. și Listeria 

Monocytogenes în salamul 

de Sibiu obținut în cadrul 

S.C. SALSI S.A. Sinaia  

12. LAZĂR Ana 

Aspecte microbiologice și 

fizico-chimice ale cărnii 

utilizate ca materie primă în 

secția de microproducție 

preparate din carne din 

cadrul USV Iași 

13. ODĂGERIU Ana-Maria 
Prof. univ. dr. 

Teodor ROBU  

10
00

 –  

11
15

 

Studii privind 

neconformitățile de 

producție și riscurile la 

fabricarea unor produse de 

patiserie 

14. ACSINTE Cristina 

Asist. univ. dr. 

Ionuț-Dumitru 

VELEȘCU 

Aprecieri merceologice 

comparative a unor produse 

de patiserie 

15. 
CLICINSCHI Roxana-

Andreea 

Aprecieri merceologice 

comparative a unor produse 

de panificație 

16. ENEA Narcis-Constantin 

Evaluarea sistemului de 

management al siguranței 

alimentelor privind 

asigurarea trasabilității în 

cadrul S.C. Panclatim 

Dănești S.R.L. 

17. 
GORESCU Georgiana-

Daniela 

Necesitatea implementării și 

asigurării unui sistem de 

trasabilitate în atelierul de 

microproducție fabricare 

bere  

18. NECHITA Diana-Andreea 

Aprecieri merceologice 

comparative a unor produse 

din carne 

19. NECULA Diana 

Implementarea unui sistem 

de management al calității în 

cadrul unei unități de 

alimentație publică 

20. RĂȘCANU Ioana 
Aprecieri merceologice 

comparative a unor sortimente 

de brânzeturi maturate 

21. TUDORACHE Ionela 

Auditul extern a unui organism 

de inspecție și 

certificare”Ecosafe” S.R.L. de 

către MADR 

22. 
VRABIE Silviu-Adonis 

 

Analiza și controlul riscurilor 

în unitatea de procesare S.C. 

Gerard S.R.L. pentru 

prepararea cașcavalului 



23. 
BOBEICĂ Roxana-

Georgiana 
Conf. univ. dr. 

Carmen-

Mariana 

DIACONU 

11
15

 – 

12
00

 

Politici publice privind 

standardele legale de producere 

și comercializare a pateurilor 

din ficat de porc 

24. BOLBOACĂ Denisa 
Sisteme de siguranță alimentară 

privind tehnologia producerii 

puilor de carne 

25. CHEBAC Ramona 

Lector univ. dr. 

Eduard 

BOGHIȚĂ 

Studiu privind avantajele 

certificării produselor 

agroalimentare 

26. DRĂGAN Edit 

Strategii și politici de 

Securitate alimentară în 

contextul Politicii Agricole 

Comune actuale 

27. GULEAC Valeria 

Analiza factorilor cheie privind 

siguranța alimentară a unui 

produs și eficiența economică a 

acestuia 

28. IFTIMIE Ionuț-Lucian 
Piața produselor agroalimentare 

ecologice – evoluție și 

perspective- 

Pauză 12
00

 - 13
00

 

29. MEREDALIYEV Serdar 

Prof. univ. dr. 

Licia Carmen 

TRINCĂ 

13
00

 – 

14
00

 

Studiul implementării 

sistemului HACCP într-o 

unitate de creștere publică ca 

măsură de creștere a  

siguranței alimentare 

30. CHEBAC Lorena 
Șef lucr. dr. 

Elena IȘAN 

Cercetări privind evaluarea 

calitativă a unor produse de 

panificație obținute în cadrul 

USV Iași 

31. 
GĂNCEANU Roxana-

Georgiana 

Șef lucr. dr. 

Otilia-Cristina 

MURARIU 

Tehnici avansate de procesare a 

brânzeturilor 

32. 
GĂNCEANU Bogdan-

Dragoș 
Tehnici avansate de procesare 

în industria laptelui 

33. SOLOMON Paula-Maria 

Cercetări privind tehnici 

avansate de obținere a 

produselor de panificație 

inovative 

34. TALPĂ Sandu 
Șef lucr. dr. 

Dragoș ROBU 

Evoluția sistemelor de 

producție și influența acestora 

asupra indicatorilor economici 

ai S.C. Interfood Processing 

S.R.L. 

35. AILINCĂI Alexandru Petru 

Conf. univ. dr. 

Petru Marian 

CÂRLESCU 

Studiu asupra caracteristicilor 

fizice ale semințelor de cereale 

uscate cu ajutorul microundelor 

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în amfiteatrul A2, corp TPPA, et.2 începând 

cu ora 08
30

. 

Președintele Comisiei, 

Prof. univ. dr. Carmen Lucia TRINCĂ 


