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Art. 1  Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate înființarea programului de master Expertize 

tehnice, juridice și economice pentru combaterea fraudelor alimentare, locație geografică –

Buzău, în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Planul de învățământ pentru programul de 

master Expertize tehnice, juridice și economice pentru combaterea fraudelor alimentare, locație 

geografică –Buzău, în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, având 

în vedere observațiile formulate privind denumirea unor discipline. (Anexa 1) 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate transmiterea dosarului de  validare calificare 

către ANC a programului de master Expertize tehnice, juridice și economice pentru combaterea 

fraudelor alimentare, locație geografică –Buzău, în domeniul Inginerie și management în 

agricultură și dezvoltare rurală. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea planului de învățământ a 

programului de master Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, domeniul 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, în vederea evaluării periodice. (Anexa 

2) 

Art. 5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea planului de învățământ pentru 

programul de licență din Domeniul Ingineria produselor alimentare, specializarea Ingineria 

produselor alimentare, începând cu anul universitar 2022 – 2023, având în vedere observațiile 

formulate privind denumirea unor discipline. (Anexa 3) 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea planului de învățământ pentru 

programul de licență din Domeniul Ingineria produselor alimentare, specializarea Controlul și 

expertiza produselor alimentare, începând cu anul universitar 2022 – 2023, având în vedere 

observațiile formulate privind denumirea unor discipline. (Anexa 4)  
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Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea planului de învățământ pentru 

programul de licență din Domeniul Ingineria produselor alimentare, specializarea Tehnologie și 

control în alimentație publică, începând cu anul universitar 2022 – 2023, având în vedere 

observațiile formulate privind denumirea unor discipline.(Anexa 5) 

Art. 8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea planului de învățământ pentru 

programul de licență din Domeniul Ingineria produselor alimentare, specializarea Pescuit și 

industrializarea peștelui, începând cu anul universitar 2022 – 2023, având în vedere observațiile 

formulate privind denumirea unor discipline. (Anexa 6) 
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Întocmit: Gabriela Gavrilă             
Vot electronic exprimat de 11 din 11 membri ai CF  


