FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

Centrul de Cercetare pentru Siguranţă Alimentară - CSA
Globalizarea lanţului alimentar determină apariţia constantă de noi provocări şi riscuri pentru
sănătatea şi interesele consumatorilor europeni.
Centrul de cercetare pentru Siguranţă Alimentară a luat fiinţă în 2007, având ca punct de pornire
obiectivul principal al politicii Uniunii Europene privind siguranţa alimentară adică, atingerea celui
mai înalt grad posibil de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor în ceea ce
priveşte alimentele.
Principiul de bază al politicii UE privind siguranţa alimentară este aplicarea unei abordări integrate,
de tipul „de la fermă la consumator", care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar - inclusiv
producţia de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară,
trecerea substanţelor toxice de-a lungul lanţurilor alimentare cu posibilitatea de acumulare la
anumite nivele ale acestora, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, vânzarea cu amănuntul,
precum şi importul şi exportul acestora. Această abordare cuprinzătoare şi integrată, în cadrul căreia
responsabilităţile operatorilor din sectorul produselor alimentare şi al furajelor, precum şi cele ale
autorităţilor competente sunt clar definite, reprezintă o politică alimentară mai coerentă, mai
eficientă şi mai dinamică.
Domeniul de activitate: Stiinte ingineresti aplicate în industria alimentara, chimica si biochimica
Obiectivele specifice vizate:
•

formarea tinerilor cercetători pentru companii din regiunea de Nord Est prin programele de
masterat organizate de FIA, programe de iniţiere în cercetare, programe formative de scurta
durata;

•

stimularea efectuării de parteneriate cu alte universitati , institute de cercetare , agenti
economici;

•

implicarea tinerilor ( studenti, masteranzi , doctoranzi ) in activitatea de cercetare –
dezvoltare in controlul si expertiza produselor alimentare.;

•

soluţionarea unor teme precise de cercetare, propuse de către mediul de afaceri şi
administraţia publică din regiunea de Nord Est, privind siguranţa alimentară;

•

creşterea numărului de propuneri de granturi (depuse la competiţiile CNCSIS; PNCD, Banca
Mondială, Uniunea Europeană, etc)

•

creşterea numărului de contracte cu agenţi economici economici;

•

publicarea rezultatelor activitătii de cercetare – dezvoltare – inovare in reviste de
specialitate, reviste cotate ISI şi BDI anual, respectiv aparţinând fluxului principal de
informaţii;

•

implicarea tinerilor ( studenti, masteranzi , doctoranzi ) in activitatea de implementare, şi
auditare a sistemelor de casigurare a calităţii;

•

prezentarea rezultatelor cercetarii la manifestari stiintifice nationale si internationale, elaborarea
de brevete de inventii etc.
Direcţii de cercetare:

-

concepţia şi realizarea de noi mijloace moderne de analiză instrumentală.

-

contaminanti chimici si microbiologici

-

ecotoxicologie,

-

biosenzori;

-

modelarea matematică a calităţii;

Conducere de doctorat: Ingineria materialelor
Programe de masterat: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Managementul Securităţii
Mediului şi Siguranţă Alimentară, Managementul Igienei, Controlul Calităţii Produselor Alimentare
şi Asigurarea Sănătăţii Populaţiei
Relaţii de colaborare : Universitatea de Ştiinţe Aplicate Fachhoschule Aalen - Germania,
Universitatea Tehnică Trier – Germania, Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria
Alimentară - Universitatea Tehnică a Moldovei, The College of Agriculture and Life Sciences - Iowa
State University of Science and Technology - SUA, Universitatea Miguel Hernandez de Elche Spania, Universidad de Salamanca – Spania, Universitatea Catolică Portuguesa - Portugalia,
Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii Lille – Franţa, State Engineering University of Armenia,
Yerevan - Armenia, European Regional Academy in the Caucasus – Armenia, Yerevan State
University of Architecture and Construction – Armenia, Suleyman Demirel University, Isparta Turcia; Piri Reis Maritime University, Istanbul - Turcia; Technology Development Centre Osijek –
Croaţia; University of Food Technologies, Plovdiv - Bulgaria; National Academy of Packaging –
Bulgaria.
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