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Programul de studii universitare de licență
Controlul și expertiza produselor alimentare























Analist calitate - 214131;
Analist cumparari/consultant furnizori - 243301;
Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535;
Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125;
Auditor în domeniul calitatii - 214130;
Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714;
Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533;
Cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214123;
Consilier inginer industria alimentara - 214517;
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213;
Expert inginer industria alimentara - 214518;
Expert tehnic extrajudiciar - 214951;
Expert/ inspector vamal - 335105;
Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534;
Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124;
Inginer în industria alimentara - 214514;
Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519;
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001;
Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001;
Proiectant inginer produse alimentare - 214516;
Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520;
Alte ocupatii posibile:
 Funcţionar public-consilier pe probleme de alimentaţie cu atribuţii în
asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare; inginer de laborator.

Sursa: www.rncis.ro, http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php
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Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534;
Inginer în industria alimentara - 214514;
Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519;
Analist cumparari/consultant furnizori - 243301;
Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714;
Asistent de nutritie 226501
Asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie,
farmacologie - 226305
Consilier inginer industria alimentara - 214517;
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213;
Expert inginer industria alimentara - 214518;
Expert tehnic extrajudiciar - 214951;
Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 226307
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
Proiectant inginer produse alimentare - 214516;
Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520;
Alte ocupatii posibile:
Director de departament alimentatie - 141202;
Director de societate comerciala agricola - 112031;
Director societate comerciala - 112004;
Director vânzari - 112018;
Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala - 242404;
Tehnolog alimentatie publica - 311933;
sef birou aprovizionare-desfacere - 132443;
sef serviciu aprovizionare-desfacere – 132445.

Sursa: www.rncis.ro, http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php

Posibile ocupatii conform Clasificării ocupatiilor din Romania (COR)

Programul de studii universitare de licență
Protecția consumatorului și a mediului


























Auditor în domeniul calitatii - 214130;
Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714;
Asistent de nutritie 226501
Asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie,
farmacologie – 226305
Analist de mediu - 263203;
Asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului - 213147;
Auditor de mediu - 325703;
Cercetator în controlul calitatii produselor alimentare - 214533;
Consilier inginer industria alimentara - 214517;
Expert/ inspector vamal - 335105;
Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 226307
Evaluator si auditor de mediu - 314107;
Expert biochimist - 213122
Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 226302
Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534;
Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519;
Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520;
Consilier administratia publica - 242201;
Inspector pentru conformare ecologica - 325706;
Inspector protectia mediului - 325712;
Specialist documentatie studii - 214112;
Specialist în managementul deseurilor - 325713;
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001;
Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001;

Sursa: www.rncis.ro, http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php
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Programul de studii universitare de licență
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
 Analist în turism - 263204;
 Antreprenor în economia sociala - 112032;
 Conducator întreprindere mica-patron (girant) în activitatea hoteliera si
restaurante - 141101; Conducator întreprindere mica-patron (girant) în comert 142011;
 Consilier orientare privind cariera - 242306;
 Consultant în domeniul fortei de munca - 242307;
 Director adjunct societate comerciala - 112005;
 Director comercial - 112017;
 Director de departament alimentatie - 141202;
 Director de departament catering - 141203;
 Director de departament organizare evenimente - 143911;
 Director de societate comerciala agricola - 112031;
 Director proiect - 122313;
 Director societate comerciala - 112004;
 Director vânzari - 112018;
 Ghid turism ecvestru - 511309;
 Inginer economist - 263109;
 Inspector calitate productie culinara - 343405;
 Inspector de specialitate asigurari - 241242;
 Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala - 242404;
 Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001;
 Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001;
 Specialist în domeniul calitatii - 214129;
 Tehnolog alimentatie publica - 311933;
 sef birou aprovizionare-desfacere - 132443;
 sef birou marketing - 122102; sef departament logistica - 132442;
 sef serviciu aprovizionare-desfacere - 132445; sef serviciu marketing - 122101

Sursa: www.rncis.ro, http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php

