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Hotărârea Consiliului Facultăţii 
Nr. 26 din 23 septembrie 2021 

 
 
Art.1  Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate începerea anului universitar 
2021/2022 cu toate activitățile didactice fața în față, cu respectarea cerințelor de 
distanțare socială și respectarea legislației în vigoare în contextul evoluției pandemiei 
de COVID-19 . 

 În cazul în care se impune trecerea în regim hibrid, în funcție de evoluția situației 
epidemiologice, Consiliul Facultății va adopta și modalitatea de desfășurare a orelor 
didactice precum și măsurile ce se impun pentru respectarea cerințelor de distanțare 
socială și de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

Art.	 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, scoaterea la concurs de 
admitere studii universitare de masterat, sesiunea a 3-a, locurile rămase neocupate 
din sesiunile anterioare, după cum urmează: 
Domeniul Ingineria produselor alimentare 

- program de studii Nutriţie – 1 loc buget  (prin redistribuire de la programul 
CESA) şi 15 locuri taxă 

- program de studii CESA – 9 locuri taxă 
- program de studii SIA – 5 locuri taxă 
- program de studii SIBA – 5 locuri cu taxă 

Domeniul IMADR 
- program de studii IMAPA – 10 locuri cu taxă  

Art.	3.	Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate cererile următorilor  studenți: 
- Nedelcu Dumitru – promovare în an superior specializarea Piscicultură și 

acvacultură 
- Ivașcu Ionela Petronela – anul 2 complementar specializarea IPA 
- Muaawia Zuhair – Intrerupere temporara an universitar 2021/2022, anul 4 de 

studii,  specializarea PA. 
Art.	4.	Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, lichidarea următoarelor 
domeniilor de master, cu toate programele de studii aferente: 

- Domeniul Inginerie	şi	management / programul de studii Inginerie	şi	
management	în	alimentaţie	publică	şi	agroturism.	

- Domeniul de studii Ştiinţe	inginereşti	aplicate/programul de studii 
Biotehnologia	resurselor	naturale.	
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Art.	5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, rezultatul concursului intern 
pentru promovarea la poziţia de Conferenţiar. În Statul de funcţiuni 2021/2022 al 
Departamentului SAIABA se va constitui postul de conferenţiar. 

Art.	 6. Se respinge cu majoritatea voturilor exprimate propunerea de scoaterea la 
concurs a unui post de asistent pentru anul universitar 2021/2022. 
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