
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR 

Domeniul: INGINERIA  PRODUSELOR ALIMENTARE 

Programul de studii: 

Controlul şi expertiza alimentelor 

ACREDITAT 

Domeniul: INGINERIA  MEDIULUI 

 Programul de studii: 

Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului 

ACREDITAT 

 

 

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2022-2023 
 

Domeniul de  Studii universitare de masterat 
Programul de studii 

Locuri fără 
taxă 

 

Locuri 
cu taxă 

 

Ingineria Produselor Alimentare 
Controlul și expertiza alimentelor 

19 9 

Ingineria Mediului 
Sisteme de control și evaluare a calității mediului 

19 28 

 

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE A ABSOLVENŢILOR 
Oportunităţile de angajare în sectoarele care vizează calitatea alimentaţiei şi 
implicit a vieţii, asigură absolvenţilor următoarele calificări: 
 Experţi în controlul şi expertizarea calităţii produselor alimentare 
 Cercetători în institute de cercetare de profil 
 Ingineri tehnologi în toate sectoarele industriei alimentare (industria 

laptelui, vinului, berii, spirtului, amidonului, cărnii şi preparatelor din carne, 
panificaţiei, conservelor de legume şi fructe, morărit, extractive) 

 Cadre didactice învăţământul liceal şi universitar   
 

 

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE A ABSOLVENŢILOR 
Absolvenţii acestei specializări se pot angaja în sectorul public sau privat: 

 Agenţii de Protecţia Mediului 

 Garda de Mediu 

 Compania Naţională Apele Române 

 Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă 

 Institute de cercetare de profil 

 Toate sectoarele economiei 

 Servicii de mediu ale agenţilor economici 

 Cadastru 

 Învăţământ 

 

 

UNIVERSITATE DE STAT – Grad de încredere RIDICAT 
 

Informaţii:  

Sediu: Aleea Sinaia, nr. 13,Târgovişte, 130004 

Contact: Telefon: 0720-257201; 0769-076854 

      E-mail: fimbdec@valahia.ro 

      Site: http://fimsa.valahia.ro 

Facebook: 
http://www.facebook.com/valahia.fimsa.ro 

 

ÎNSCRIERILE  

se fac online pe site-ul valahia.ro sau la sediul  
Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor,  

în perioada 11 iulie – 17 septembrie 2022 
 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Programul de studii Controlul şi expertiza alimentelor se adresează absolvenţilor de 
învăţământ superior care activează în industria producătoare de alimente sau în organismele de 
control ale calităţii şi siguranţei alimentare. Obiectivele vizează perfecţionarea specialiştilor în 
domeniul analizelor moderne de control, cunoaşterii legislaţiei naţionale şi internaţionale în 
domeniu, implementării eficiente a sistemului HACCP specific fiecărui tip de întreprindere şi a 
metodelor moderne de modelare şi simulare. 

 
 

Programul de studii Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului se adresează absolvenţilor de 
învățământ superior care doresc dobândirea unor competențe aplicative în domeniul ingineriei și protecției 
mediului cu scopul de a susține capacitatea de regenerare a mediului înconjurător și a capitalului natural ale 
României. Programul asigură perfecţionarea și completarea cunoștințelor absolvenţilor de învățământ 
superior în scopul abordării, identificării și aplicării unor soluții optime de diminuare a impactului problemelor 
de mediu, de protecţie a componentelor de mediu şi de gestiune a resurselor naturale în contextul 
dezvoltării durabile și conform legislației de mediu la nivelul Uniunii Europene. 
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