
 
ŢIBULCĂ DORIN, Conf. univ. dr. ing. - Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, 

USAMV Cluj-Napoca 

Informații personale. Data naşterii 21.03.1964; Naționalitate: Română; Statut civil: 

căsătorit; 

e-mail: dorin.tibulca@usamvcluj.ro, dorin.tibulca@yahoo.com  

 

Domenii de competență. Procesarea cărnii (tranşare, conservare a cărnii, obţinerea preparatelor din 

carne), Procesarea laptelui (obţinerea produselor lactate acide, a brânzeturilor, a smântânii de consum, a 

untului, a îngheţatei, a produselor lactate probiotice), Obţinerea semiconservelor şi conservelor din carne 

şi peşte, Consiliere/asistenţă tehnică privind efectuarea de teste de utilizare a aditivilor şi a derivatelor 

proteice în tehnologia de fabricaţie a preparatelor din carne, Proiectare de produse noi, Proiectare de 

fluxuri tehnologice pentru unităţi de procesare a laptelui şi a cărnii, Tehnologii în obţinerea alimentelor 

funcţionale, Igiena în industria alimentară 

Educație şi formare 

Studii  
DIPLOMĂ DE DOCTOR în domeniul Medicină Veterinară (2006) - Universitatea de Ştiințe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca, titlul tezei: “Cercetări privind condiţiile de igienă şi a sanitaţiei pe flux 

tehnologic în unităţi de tăiere a bovinelor şi porcinelor” 

DIPLOMĂ DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE (2002) - specializarea „Informatică 

Aplicată şi Programare”, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca  
DIPLOMÃ DE INGINER în profilul Tehnologia produselor alimentare (1987) - Facultatea de Tehnologia 

şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă, Secţia Tehnologia şi Chimia Produselor 

Alimentare, Universitatea din Galaţi 

DIPLOMÃ DE BACALAUREAT, profil chimie industrială (1982) - Liceul „Petru Rareş”, Suceava 

Specializări şi calificări  
Certificat de atestare a competentelor profesionale (2015) - proiect POSDRU 155/ 1.2./G/ 139950, 

program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă in cadrul Centrului Pilot de 

Formare Perfectionare USAMVCN, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, USAMVCN partener  
Certificat de absolvire a cursurilor de instruire în utilizarea platformei „Asistent - ID” pentru tutori (2014, 

2010, 2009) - Spot Communication SRL, SC Software ITC, Cluj SA 

Certificat de competenţe profesionale – Manager de proiect (2016) 

Certificat nr. C 36.27/2017 - Implementarea si auditarea sistemelor de management al calitătii conf. 

standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 19011:2011 (2017) 

Experienţa profesională  
- octombrie 2008 - prezent: Conferenţiar universitar, USAMV Cluj-Napoca; 

- februarie 1999 - octombrie 2008: Şef lucrări, USAMV Cluj-Napoca; 

- ianuarie 1995 - februarie 1999: Director tehnic, SC Topagra SRL, SC Secu SRL, Bistriţa (unităţi de 

procesare a cărnii); 

- septembrie 1990 - mai 1994: Şef secţie fabrică de preparate din carne, SC Carbis SA Bistriţa; 

- aprilie 1987 - septembrie 1990: Inginer tehnolog la I.I. Cărnii Bistriţa; 

- octombrie 2012 - aprilie 2016: Director departament IPA, Facultatea STA, USAMV Cluj-Napoca 

Proiecte de cercetare / dezvoltare instituţională  
1. Proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0785, 132 CI/2017, “Dezvoltarea unui preparat nou din carne de raţă de 

tip specialitate afumată şi pasteurizată” – Director de proiect 

2. Proiect PN-III-P2-2.1-CI-2018-1547, 268 CI/2018, „Dezvoltarea unui preparat inovativ din carne de 

porc din rasa mangaliţa de tip salam crud uscat cu adaos de aronia şi fenicul” – Director de proiect 

3. Contract prestări servicii nr. 19274/ 19.12.2012 cu S.C. REVIVA IMPORT EXPORT S.R.L. (2012-

2013): „Obţinerea preparatelor din carne prin utilizarea adaosurilor proteice de natură vegetală şi a 

mixurilor de aditivi şi condimente obţinute la SC REVIVA IMPORT EXPORT SRL, pentru stabilirea 

reţetelor optime de fabricaţie a preparatelor din carne” - Responsabil de proiect 

4. Contract prestări servicii nr. 14365/ 21.10.2011 cu S.C. REVIVA IMPORT EXPORT S.R.L. (2011-

2012): „Obţinerea preparatelor din carne prin utilizarea adaosurilor proteice de natură vegetală şi a 
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mixurilor de aditivi şi condimente obţinute la SC REVIVA IMPORT EXPORT SRL, pentru stabilirea 

reţetelor optime de fabricaţie a preparatelor din carne”- Responsabil de proiect 

Membru în proiect 

2017 - Proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0331, Contract de cercetare 57 CI/2017, “Valorificarea superioară a 

făinurilor de linte în vederea obținerii de preparate din carne inovative prin fortifierea acestora” 

2017 - Proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0343, Contract de cercetare nr. nr. 58 CI/2017, “Preparate din carne 

inovative fortifiate” 

2015-2018 - Proiect de cercetare aplicativă şi consultanţă: „Optimizarea utilizării unor produse complete 

pe bază de adaosuri proteice, mixuri de aditivi şi condimente în fabricaţia preparatelor din carne”, 

Executant USAMVCN, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Nr. 15327/28.09.2015. 

2006 – 2010, Proiect Banca Mondială: „Modernizing Agricultural Knowledge and Information System” 

(Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură) MAKIS for the North West and 

Central Zone; atribuţii: trainer la cursurile privind procesarea laptelui şi a cărnii. 

2008 – 2010, Programul IMPACT tip B, nr. 529: “Sistem integrat de modelare, estimare şi conducere 

avansată a bioproceselor de obţinere a izolatelor proteice” (SIMECO) 

2007 – 2008, Proiect EU INPLISTA (INFORMATION PLATFORM on INTERNATIONAL 

STANDARDS) pentru IMM-uri în sectorul alimentar; Atribuţii: trainer seminarii şi studii de caz în 

domeniul “Carne şi produse din carne” 

Proiect PN II Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare, titlu proiect: „De la ADN la brânză: studiul 

impactului polimorfismului markerului genetic cazeina alfa-s1 la rasa de caprine carpatina asupra 

calităţii laptelui, randamentului de obţinere al brânzeturilor şi proprietăţilor senzoriale”, acronim 

CAPRIROGEN 

Proiect PN II Programul IDEI contract nr. 22-094/2008 - Proiecte de cercetare exploratorie (PN II – ID – 

PCE), titlu proiect: „Caracterizarea polimorfismelor proteinelor din laptele speciilor de fermă şi 

studierea posibilităţii utilizării lor ca markeri genetici de identificare a autenticităţii declarate a 

produselor lactate” 

Proiect PN II: Parteneriate in domenii prioritare: Tehnologie de transesterificare enzimatică destinată 

obţinerii de biocarburanţi de generaţia a 2-a, CARENZI Conducător proiect: INCDO-INOE2000, filiala 

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-Napoca 

CEEX-modul IV, proiect nr. 159/2005 (2005-2007), Programul “Dezvoltare laborator pentru controlul şi 

siguranţa alimentului” (DLICSA) 

INFRAS, proiect nr. 209/2004 (2004-2006), Programul Consolidarea infrastructurilor standardizării şi 

calităţii “Laborator de încercări pentru calitatea şi siguranţa alimentului„ (LICSA) 

2003-2004, Trainer curs: „Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor”, Programul PHARE 2000 

„Coeziune economică şi socială” – Centru de pregătire multifuncţională pentru diversificare rurală, 

finanţare fonduri PHARE 

Membru în Asociații Profesionale. Asociația Specialiştilor de Industrie Alimentară din România 

(ASIAR,Galați) 

Limbi străine. Engleză (Înțelegere - bine; Vorbire - mediu; Scriere - bine 

Competenţe personale. Abilităţi bune de comunicare și muncă în echipă, de autoperfecţionare şi de 

valorificare a experienţei dobândite, de analiză şi sinteză, capacitate de implementare, de a rezolva eficient 

probleme, de asumare a responsabilităţilor, de planificare, creativitate şi spirit de iniţiativă, competenţă în 

gestionarea resurselor alocate, capacitate de a oferi consiliere/asistenţă tehnică privind efectuarea de teste 

în tehnologia de fabricaţie a preparatelor din carne şi a produselor lactate 

Competenţe utilizare PC. 

Aplicaţii MS OFFICE (Word, Excel, Power Point); Bazele programării în limbajul C; Aplicaţii multimedia 

şi documente hipertext (site-uri Web); Baze de date relaţionale (Access); Tehnologia prelucrării informaţiei 

(Labview, Corel Draw şi Photo Shop); Programare în Java şi Java script. 

Publicații.  
- 78 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anale din care 26 prim autor; 22 articole 

în reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume indexate ISI proceedings; 

- 18 manuale didactice, din care 9 prim autor; 

- 9 îndrumătoare de lucrări practice. 



Informaţii suplimentare 

 2012-2013, 2016-2019 preşedinte comisie de licenţă pentru programul de învaţământ Tehnologia 

Prelucrării Produselor Agricole, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, USAMV Cluj-Napoca; 

 2013-2016, preşedinte comisie de licenţă pentru programul de învaţământ Ingineria Produselor 

Alimentare, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, USAMV Cluj-Napoca; 

 1999-2012, 2014-2016, membru în comisiile de licenţă ale programul de învaţământ Tehnologia 

Prelucrării Produselor Agricole, Facultatea de Agricultură, USAMV Cluj-Napoca; 

 Membru în comisii de licenţă la examenele susţinute la USAMV Bucureşti, Facultatea de Zootehnie, 

specializarea TPPA (3 participări, în anii 2003, 2004 şi 2005); 

 Membru în comisii de licenţă la examenele susţinute la USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 

Facultatea de Agricultură, specializarea TPPA (3 participări în anii 2007, 2008, 2009); 

 Membru în comisii de licenţă la examenele susţinute la Universitatea din Oradea, Facultatea de 

Ingineria şi Protecţia Mediului, specializările TPPA şi CEPA (3 participări în anii 2007, 2008, 2009); 

 Membru în comisiile de disertaţie a USAMV Cluj-Napoca, 2009-2016, master: Sisteme de procesare şi 

controlul calităţii produselor alimentare; 

 Membru comisie (cordonator stiintific) lucrare gradul didactic I (2012); 

 Preşedinte/membru comisii grad didactic ştiintific; 

 2012-2016, membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

 Îndrumător ştiinţific la 139 proiecte de diplomă şi 54 lucrări de disertaţie 

 Referent ştiinţific la următoarele cărţi, cursuri universitare, îndrumătoare de lucrări practice: 

1. Igiena unităţilor de industrie alimentară, autori: Ghe. Şteţca, Cornel Laslo, Cristina Semeniuc, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca, 2004; 

2. Laptele şi produsele lactate, ed. a II-a, autoare: Camelia Guş, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 

3. Igiena unităţilor de industrie alimentară, ediţie completată şi revizuită, autori: Ghe. Şteţca, Cornel 

Laslo, Gina Pascu, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2006; 

4. Materii prime animale, autori: Nicolae Marcu, Daniel Mierliţă, Ovidiu Ludu, Ed. Risoprint, Cluj-

Napoca, 2008; 

5. Stabilirea calităţii laptelui şi a produselor lactate, ediţia a II-a, autoare: Camelia Guş şi Cristina 

Anamaria Semeniuc, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010; 

6. Valorificarea subproduselor din industria alimentară, autoare: Mirela Anamaria Jimborean, Ed. 

AcademicPres, Cluj-Napoca, 2010; 

7. Tehnologia şi controlul calităţii pe fluxul tehnologic de fabricaţie a produselor din carne, autor: 

Claudiu-Dan Sălăgean, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011; 

8. Îndrumator de proiect pentru Tehnologia moraritului, autoare: Simona Man, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca, 2012; 

9. Reologia alimentelor, curs, autoare: Crina Carmen Mureşan, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2013; 

10. Materii prime de origine animală PRACTICUM, Îndrumător de lucrări practice, autori Şteţca Gheorghe 

Coldea Teodora Emilia, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2014; 

11. Râncezirea oxidativă şi lipolitică a produselor lactate deshidratate, autoare: Cristina Anamaria 

Semeniuc, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2015; 

12. Ambalaje și design, manual didactic - ȊNVĂŢĂMȂNT LA DISTANŢĂ, autoare: Mirela Anamaria 

Jimborean, Editura AcademicPres Cluj-Napoca 2015; 

13. Influenţa derivatelor proteice din soia asupra calităţii preparatelor din carne, autor: Claudiu-Dan 

Sălăgean, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2015; 

14. Ambalaje şi materiale de ambalare în industria alimentară, manual didactic, autoare: Mirela Anamaria 

Jimborean, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2016; 

15. Modificări biochimice în timpul maturării brânzeturilor, autoare: Mirela Anamaria Jimborean, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca 2016  

 


