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Hotărârea Consiliului FacultăŃii 
Nr. 4 din 07 februarie 2022 

 
 

Art.1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul anual de autoevaluare internă 2021. 

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea reprezentanŃilor FacultăŃii de 

ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor în Senatul UniversităŃii ”Dunărea de Jos” din GalaŃi pentru a 

prezenta propunerile Consiliului FacultăŃii privind: 

I.  stabilirea criteriilor pentru concursurile de intrare în sistem şi promovare profesională 

II. menŃinerea cadrelor didactice în sistem, după împlinirea vârstei a pensionare,  

după cum urmează: 

I. - Pentru ocuparea funcŃiei didactice de asistent universitar – creşterea cu 50% a criteriilor de 

la punctul 2 al Criteriilor specifice de ocupare prin concurs a posturilor vacante în 

cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor aprobate HS 285/16.11.2021  

- Pentru ocuparea funcŃiei didactice de şef-lucrări  – creşterea cu 50% a criteriilor de la 

punctul 2 al Criteriilor specifice de ocupare prin concurs a posturilor vacante în 

cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor aprobate HS 285/16.11.2021  

- Pentru ocuparea funcŃiei de conferenŃiar/profesor, creşterea cu 50% a contribuŃiilor, în 

calitate de autor principal, pentru articolele publicate în reviste cotate Web of Science,  

în acord cu cerinŃele CNATDCU, în vigoare la momentul concursului. 

II.  Pentru menŃinerea în sistem a cadrelor didactice după împlinirea vârstei de pensionare se 

propune respectarea condiŃiilor şi a criteriilor stipulate în Metodologia privind menŃinerea 

calităŃii de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de 

pensionare şi reîncadrarea personalului didactic pensionat aprobat HS 175/17.12.2020. 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul de autoevaluare a programului de 

master Inginerie şi management în alimentaŃie publică şi agroturism, în vederea evaluării periodice 

ARACIS. 
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Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea doamnei conf.dr.ing. Istrati Daniela 

– responsabil pentru domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, în locul 

doamnei conf.dr.ing. Mihalcea Liliana. 

Art. 5. Consiliul FacultăŃii de ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor a luat act de decizia de demisie a 

doamnei prof.dr.ing. Aprodu Iuliana din funcŃia de Director a Centrului Integrat de Cercetare, 

Expertiză şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA). Începând cu data 

07.02.2022 se numeşte Director interimar pe o perioadă de 1 lună,  dna SL.dr.biol. Gurgu-Grigore 

Leontina. 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, acordarea unui ajutor social ocazional 

studentei Lazăr V.V. Alexandra Emilia (cerere SIA 37/31.01.2022). 

 

DECAN, 

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gabriela Gavrilă             
PrezenŃi  9 din 11 membri ai CF  


