
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi 

Facultatea: Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu” 

Departamentul: Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară 

 
 

 

            Substanţe biologic active 

            Microbiologie aplicată 

            Materiale biocompatibile 

            Produse cosmetice: obţinere, aplicare 

• Extracţia principiilor active din surse naturale 

• Aditivi pentru produse farmaceutice şi cosmetice 

• Metode de caracterizare şi testare 

• Formularea şi condiţionarea produselor farmaceutice şi cosmetice 

• Procedee moderne de separare a compuşilor biologic activi 

 

 

 

 

 

 

• Reologia produselor farmaceutice şi cosmetice 

• Senzori chimici şi biochimici 

• Calitatea produselor şi protecţia consumatorului 

• Siguranţa exploatării instalaţiilor industriale 

• Marketingul produselor şi comportamentul consumatorului 

• Managementul  afacerilor şi transferului tehnologic  

• Principiile proiectării produselor farmaceutice şi cosmetice 

• Eliberarea controlată a principiilor active 

• Strategia cercetării. Creativitatea ştiinţifică. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice 

Despre ce vom învăţa ? 

Oportunitãţi  de  angajare 

De ce ? Imi va plăcea ? 

Liquid Chromatography System HPLC 

Gas Chromatograph System 

Photobioreactor Diachrom  

Automatic Nitrogen Analyzer 

Kinexus Rheometer 

Microbiological hood BioActiva  

 

Programul de master Produse Farmaceutice şi Cosmetice are drept misiune 

aprofundarea cunoştinţelor absolvenţilor de învăţământ superior tehnic în 

domeniul ingineriei chimice, formarea de specialişti cu înaltă competenţă 

profesională capabili  să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare, 

industrie şi antreprenoriat  

 Da, pentru cã vor fi cunoscute tehnologiile în continuã dezvoltare dintr-un 

domeniu de vârf al industriei chimice 

 Da, pentru cã informaţiile dobândite permit conceperea şi conducerea 

proceselor specifice domeniului studiat 

 Da, pentru cã vor fi însuşite tehnici moderne de analizã şi control a produselor 

farmaceutice şi cosmetice 

 Da, pentru posibilitatea participãrii la proiecte de cercetare şi inginereşti de 

specialitate 

 

 

Photobioreactor Diachrom  

Master       Produse Farmaceutice si Cosmetice 

 

 

 

 

 Industria produselor farmaceutice şi cosmetice reprezintã cea mai dinamicã 

ramurã a industriei chimice, cu o creştere anualã medie de 8% la nivelul UE 

 Capacitatea de a genera, organiza şi stimula cercetarea ştiinţificã, inovarea şi 

dezvoltarea industrialã 

 Sectorul produselor farmaceutice şi cosmetice este o sursã de prosperitate şi 

locuri de muncã înalt calificate şi joacã un rol major în dezvoltare şi inovare 

 Realizarea unei pregãtiri interdisciplinare care permite abordarea flexibilã şi 

adaptivã a corelaţiilor dintre procesul de învãţãmânt, cercetare, proiectare, 

industrie şi management 

 Înţelegerea influenţei activitãţilor inginereşti asupra vieţii şi mediului şi 

demonstrarea unei abordãri etice şi morale a sarcinilor inginereşti şi 

manageriale 

 

 
 

• Obţinerea unor produşi de sinteză organică fină pe baza relaţiilor  

     structură – reactivitate – aplicare 

• Studiul biotehnologiilor de obţinere a antibioticelor, acizilor carboxilici,  

     aminoacizilor, polizaharidelor 

• Determinarea performanţelor bioreactoarelor şi comportării  

     reologice a mediilor de fermentaţie 

• Metode moderne de bioseparare: extracţie reactivă şi directă,  

     separarea prin membrane 

• Aromatizanţi naturali şi sintetici 

• Sinteza şi caracterizarea de noi compuşi biologici activi 

Soxhlet - Gerhardt Extractor  

Research Laboratory Bioseparations 

Puncte tari 

Infrastructura 

Direcţii de cercetare 

- Industria farmaceuticã şi cosmeticã 

- Marketingul produselor farmaceutice şi cosmetice 

- Consultanţã şi managementul proiectelor 

- Continuarea studiilor prin doctorat 

- Învãţãmânt preuniversitar şi universitar 

- Laboratoare de analiză şi controlul produselor farmaceutice şi cosmetice 

- Institute de Cercetare, Proiectare Tehnologicã şi de Echipamente 

http://www.ch.tuiasi.ro/cercetare/parteneriate/alcat/index.html

