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Hotărârea Consiliului FacultăŃii 
Nr. 19 din 08 iulie 2021 

 
 
 

Art. 1   Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate planul de învăţământ, 

ciclul II studii universitare de masterat, domeniul Ingineria produselor 

alimentare, program Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor, 

începând cu  anul universitar 2022/2023. 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Fişele de disciplină 

pentru programul de masterat  Inginerie şi management în alimentaţie 

publică şi agroturism  din domeniul Inginerie şi management în agricultură 

şi dezvoltare rurală - locaţie geografică Buzău. 

Art. 3  Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate dosarul de încadrare în 

domeniu a programului de studiu Inginerie şi management în alimentaţie 

publică şi agroturism  din domeniul Inginerie şi management în agricultură 

şi dezvoltare rurală - locaţie geografică Buzău. 

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate propunerile criteriile 

specifice ale Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor pentru acordarea 

burselor speciale prevăzute la art. 7 lit. d) din Metodologia de acordare burse 

aprobată HS 140/21.04.2022: 

- Implicarea activă în activităţi de voluntariat iniţiate de Facultatea Ştiinţa 

şi Ingineria Alimentelor  şi/sau Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
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(acţiuni de promovare a ofertei educaţionale, organizarea de evenimente 

profesionale ştiinţifice, şcoli de vară, acţiuni umanitare etc.) 

- premii naţionale şi/sau internaţionale obţinute în activităţi 

extracurriculare, cu afilierea Facultăţii SIA şi/sau a Universităţii „Dunărea 

de Jos” din Galaţi (concursuri profesionale, sportive etc.) 

Art. 5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate propunerea pentru 

comisia de finalizare studii, domeniul Inginerie şi management în agricultură şi 

dezvoltare rurală, program de studii Inginerie şi management în alimentaţie 

publică şi agroturism – master, serii anterioare, pentru sesiunile septembrie 

2022 şi februarie 2023, cu următoarea componenţă: 

1. Prof.dr.ing. Elisabeta BOTEZ - preşedinte comisie 

2. Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU – membră 

3. Conf.dr.ing. Daniela ISTRATI – membră 

4. Conf.dr.ing. Liliana MIHALCEA – membră 

5. SL.dr.ing. Doina ANDRONOIU – membră 

6. SL.dr.ing. Mihaela PRICOP – secretară comisie 

Membri supleanţi: SL.dr.ing. Dana MORARU 

       SL.dr.ing. Oana NISTOR 

 

DECAN, 

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gabriela Gavrilă             
Vot exprimat de 13 din 13 membri ai CF  


