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Hotărârea Consiliului Facultăţii 

Nr. 28 din 01 octombrie 2021 
 
 

 
Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea responsabililor 

pentru implementarea Planului privind măsurile de organizare a activităților față în 

față în cadrul Facultății de Știința și ingineria alimentelor, în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul 

Facultății Știința și Ingineria Alimentelor, după cum urmează: 

Coordonator: SL. dr. ing. Octavian BASTON 

Corp F – SL. dr. ing. Octavian BASTON și ing. Mariana STROIU 

Corp E – SL. dr. ing. Gabriela PLOSCUȚANU și Mariana IORDACHE 

Corp Q – Conf. dr. ing. Isabelle METAXA și ing. Săndița PLĂCINTĂ 

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea ca informarea și 

instruirea studenților cu privire la măsurile și regulile aprobate pentru activitățile față 

în față să fie realizată de către tutorii de an. Instruirea va avea loc online pe platforma 

Microsoft Teams. De asemenea, tutorii au obligația de a face o informare săptămânală 

cu referire la respectarea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, pe Platforma Microsoft Teams. 

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ca efectuarea activităților de 

practică în stațiile pilot ale facultății să înceapă din săptămâna a III-a de școală, numai 

cu  carnetul de sănătate vizat la zi. În primele 2 săptămâni, studenții vor beneficia de 

pregătire teoretică pentru efectuarea activităților de practică. 

Art 4. Pentru a evita încărcarea spațiilor și fluctuațiile grupurilor diferite de studenți  

pe parcursul unei zile, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, derularea 
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activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2021/2022 după cum 

urmează: 

- Ciclul I de studii universitare de licență – toate activitățile didactice se 

desfășoară  față în față, pentru toți anii de studii; 

- Ciclul II de studii universitare de masterat - cursurile și seminariile se vor 

desfășura online, iar lucrările practice față în față, pentru toți anii de studii. 

În cazul în care există solicitări din partea studenților, de comun acord cu cadrele 

didactice, se pot desfășura activitățile de curs și seminar la studiile de licență în sistem 

modulat.  

Art. 5. Pentru asigurarea condiților de siguranță epidemiologică, în vederea  prevenirii 

riscurilor de transmitere a virusului SARS-CoV-2, activitățile față în față 

(curs/seminar) se vor desfășura în aceeași sală, pentru a se evita fluctuațiile din 

spațiile didactice. 

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, abrogarea art. 2 și 3 din HCF 

8/06.05.2020, art. 6 din HCF 10/12.05.2020 și art. 3 din HCF 14/10.06.2020 cu privire 

la înființarea Compartimentelor Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor. 

Organigrama facultății va fi modificată în acest sens. 

Art. 7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia de monitorizare a 

implementării grantului intern, după cum urmează: 

Președinte: Prof. dr. ing. Iuliana BANU 

Membri:      Conf. dr. ing. Cristian DIMA 

          Conf. dr. ing. Iulia GRECU 

          SL. dr. biol. Leontina GRIGORE-GURGU 

Art. 8. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, tutorii și îndrumătorii de an 

pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează: 
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Ciclul I de studii universitare de licență – tutori de an 

Anul I – domeniul Ingineria produselor alimentare SL. dr. ing. Oana NISTOR 

Anul I – domeniul Zootehnie, specializarea PA SL. dr. ing. Daniela IBĂNESCU 

Anul II – domeniul Ingineria produselor alimentare SL. dr. ing. Ina VASILEAN 

Anul II – domeniul Zootehnie, specializarea PA Conf. dr. ing. Angela DOCAN 

Anul III – domeniul IPA specializarea CEPA SL. dr. ing. Georgiana HORINCAR 

Anul III – domeniul IPA specializarea IPA SL. dr. ing. Dănuț MOCANU 

Anul III – domeniul Zootehnie, specializarea PA SL. dr. ing. Aurelia NICA 

Anul IV – domeniul IPA specializarea CEPA SL. dr. ing. Corina NEAGU 
Anul IV – domeniul IPA specializarea IPA SL. dr. ing. Doina ANDRONOIU 

Ciclul II de studii universitare de masterat – îndrumători de an 

Anul I – Știința și ingineria alimentelor Conf. dr. ing. Cristian DIMA 

Anul II – Știința și ingineria alimentelor Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC 

Anul I – Controlul, expertizarea și siguranța 
alimentelor 

Sl. dr. ing. Loredana 
DUMITRAȘCU 

Anul II – Controlul, expertizarea și siguranța 
alimentelor 

Prof. dr. ing. Daniela BORDA 

Anul I – Nutriție SL. dr. ing. Dana MORARU 

Anul II – Nutriție Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU 

Anul II – Controlul și expertizarea calității mediului SL. dr. ing. Adina POPESCU 

Anul I – Inginerie și management în alimentație 
publică și agroturism 

Conf. dr. ing. Daniela ISTRATI 

Anul I – Știința și Ingineria Bioresurselor acvatice Conf. dr. ing. Iulia GRECU 

Art. 9. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, conținutul Fișelor de disciplină 

pentru disciplina Tehnici experimentale (anii I și II – master). 

Art. 10. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, temele lucrărilor de finalizare 

a studiilor la nivelul Departamentului Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, 

Biotehnologii și Acvacultură (SAIABA), rezultate prin centralizarea propunerilor 
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cadrelor didactice coordonatoare (Registrul teme finalizare studii licență_2021-2022 

și respectiv, Registru teme finalizare master_2021-2022), cu obligația de informare în 

timp util a studenților prin afișare la avizier și/sau site-ul facultății, în acord cu Art. 11 

din Hotărârea Consiliului facultății, Nr. 1 din 11.01.2021, Anexa 1. 

Art. 11. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cererile studenților pentru an 

complementar 2021/2022: 

- Iacomi Cecilia – master CECM 

- Caraiman Cătălina – master IMAPA 

Art. 12. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, declararea datei de 16 

octombrie ca ziua oficială a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

DECAN, 
Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gabriela Gavrilă             
Vot exprimat de 10 din 11 membri ai CF  


