
 Aprobat în Consiliul Facult ii din data de 13.01. 2017

RAPORT ANUAL PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVIT I DESF URATE LA
FACULATEA DE ALIMENTA IE I TURISM

(2015 – 2016)

Activitatea didactic i pedagogic
Cadrele didactice universitare din cadrul facult ii reprezint  un colectiv

multidisciplinar, cu experien , al turi de care se formeaz  tineri doctoranzi, asisten i i
efi de lucr ri.

Resursa uman  a facult ii este alc tuit  numeric i în func ie de gradele didactice
din:

Profesori

universitari

Profesori
 Universitari
-cu contract
pe perioada
determinat

Conferen iari
universitari

efi
lucr ri Lectori Asisten i

6 3 5   5 1     2

În afar  de aceste  cadre didactice, în facultatea noastr  activeaz i un num r de
34 de cadre didactice asociate, ceea ce dovede te necesitatea stringent  de cre tere a
num rului de titulari angaja i ai universit ii.
În ceea ce prive te personalul nedidactic acesta are urm toarea structur :

Subingineri  Laboran i Secretar
departament

Secretariat
decanat

Bibliotecar

  2 2 1 3 0

În afar  de activitatea didactic  o categorie aparte a muncii de cercetare o
constituie cea cu doctoranzii, care la ora actual  sunt în num r de 22, fiind coordona i de
6 conduc tori tiin ifici.

Activitatea didactic  desf urat  în facultatea noastr  a evoluat pe mai multe paliere
dintre care amintim:

    S-a elaborat un plan de editare a unor manuale pentru anul universitar 2015 –
2016;

    S-au preg tit o serie de materiale necesare reacredit rii programului de studii
”Ma ini i instala ii pentru agricultur i industria alimentar ”;

    S-a continuat cu elaborarea unor materiale didactice atât pentru cursuri cât i
pentru laboratoare;

 S-a continuat ac iunea de corelare a structurii planurilor de înv mânt pe ciclurile
de studii în acord cu planurile de înv mânt ale facult ilor cu programe similare
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din Uniunea European , condi ie necesar  recunoa terii reciproce a diplomelor i
ob inerii de c tre studen ii români a burselor de studii în universit i din alte ri;

 S-a finalizat cu succes ocuparea prin concurs a dou  posturi de conferen iar în
domeniul Inginerie alimentar , respectiv Inginerie i management;

 S-au continuat i extins ac iunile de realizare a unor contracte de tip ERASMUS
precum i de prelungire a celor avute;

 S-a amenajat un laborator complex de procesare a produselor de origine animal  (
carne) în colaborare cu Facultatea de Silvicultur  (Colectivul de vân toare), care s
deserveasc  disciplinele: Ingineria produselor alimentare de origine animal , Ma ini
i instala ii pentru procesarea c rnii, Utilaje pentru industria alimentar ,  Producere
i procesare avansat  a produselor de origine animal . Totodat  se

experimenteaz  ob inerea unor produse cu specific vân toresc.
 S-a amenajat un laborator de microbiologie la corpul R care deserve te disciplinele:

Microbiologie general i Microbiologie special ;
 S-a continuat îmbun irea condi iilor de predare prin dotarea cadrelor didactice cu

tehnic  de calcul, echipamente video specifice i acces la o unitate de imprimare a
materialelor specifice proceselor didactice;

 S-a abilitat cu succes un cadru didactic cu titlul de profesor universitar.
 S-au demarat ac iunile specifice unor concursuri pe posturi didactice de

conferen iar;
 S-a desf urat un concurs pentru ocuparea a unui post de secretar I în cadrul

secretariatului facult ii .

Activitatea studen easc
Obiectivul principal al facult ii noastre il constituie formarea unor tineri speciali ti

perfect integrabili atât în activit ile de produc ie specifice domeniilor de studii cât i în
societate.
Pe parcursul ultimului an situa ia cu privire la num rul de studen i este urm toarea:

 Num rul total al studen ilor la programele de licen : 769 (an univ. 2015-2016)
 Num rul studen ilor bugeta i: 634;
 Num rul studen ilor cu tax : 135;
 Num rul studen ilor str ini: 11 ( din Republica Moldova);
 Num rul total al studen ilor la programele de studiu masterale: 117
 Num rul masteranzilor bugeta i 105
 Num rul masteranzilor cu tax : 12;
 Num rul masteranzilor str ini : 1 ( Republica Moldova);

În acest sens Facultatea de Alimenta ie i Turism a realizat urm toarele:
 S-a organizat sesiunea de comunic ri tiin ifice pentru studen i unde participarea

a fost destul de mare cu implicarea nu numai a studen ilor din anii terminali ci i
a celor din anii mici;

 O serie de studen i au fost antrena i în abordarea problemelor de cercetare
tiin ific  a unor cadre didactice i pe acelea i teme au continuat munca de elaborare a

proiectelor de diplom ;
Alte activit i importante au fost:

1. Organizarea Sesiunii Cercurilor tiin ifice Studen ti – aprilie-2016.
Sesiunea Cercurilor tiin ifice Studen e ti s-a desf urat pe 3 sec iuni, fiind
prezentate un num r de 26 de lucr ri.

2. Participare la Târgul de Turism – Bra ov Tourism Fair – martie 2016.



Scopul particip rii facult ii cu stand propriu este de a se face cunoscut  oferta
educa ional  a Facult ii de Alimenta ie i Turism în mediul economic cu activitate
în industria turismului.

3. Participare la Conferin a  Absolven ii în fata companiilor – AFCO 2016.
Absolven ii în fa a companiilor este o conferin  organizat  la nivel de universitate,
iar în anul 2016, Facultatea de Alimenta ie i Turism a ob inut Locul I la sec iunea
VI, tiin e Economice i Administarea Afacerilor, Alimenta ie i Turism prin Anca
Mihaela STROIE, an IV – CEPA.

4. Organizarea concursului de gastronomie destinat studen ilor  –  GASTRO  AT  –
2016.

5. Organizarea THINK CHRISTMAS – 2016 – concurs eveniment destinat promov rii
facult ii în rândul liceenilor.
 S-a continuat promovarea rela iilor inter-universitare prin schimburi de studen i în

cadrul programelor europene de tip Erasmus.
Prin acordurile inter-institu ionale încheiate de Facultatea de Alimenta ie i Turism,

studen ii i cadrele didactice pot beneficia de mobilit i în cadrul urm toarelor universita i
partenere:
Nr.
crt.

Cod Erasmus Universitatea Domeniul SMS
1st/2nd/3
rd

SMP
1st/2nd/3
rd

STA STT

1. CZ PARDUB 01 University of
Prdubice

Food Processing 4 1

Food Science 4/1/12.  E CIUDAR 01 Universidad de
Castilla la
Mancha

Agriculture 2/1/- 4

3. E GIRONA 02 Universitat de
Girona

Food Science 4/-/- 2

Agriculture,
Food,
Agroenvironment
al Eng.,
Biotechnology

24.  E MADRID 05 Universidad
Politecnica de
Madrid

Agriculture 2 2
5. F VANNE 04 Université de

Bretagne Sud
Biochemistry 1 2 2 2

6.  HR
KARLOVA01

Karlovak
University of
Applied
Sciences

Food Processing -/-/2 1 1

7. I SASSARI01 University of
Sassari

Food Science and
Technology

6 2 2 2

8.  LT KAUNAS 01 Vytautas
Magnus
University

Food
Biotechnologies

2 1

9. P COIMBRA 02 Instituto
Politecnico de
Coimbra

Tourism 2 2 2

10. PL SZCZECI 02 West Pomerian
University of
Technology

Tourism 2 2 2

11. TR ADANA 01 Cukurova Food Processing 4 2 1 1



University
12. TR CANAKKA

01
Canakkale 18
Mart
Universitesi

Tourism Studies 2 2

13. TR CANKIRI 01 Cankiri
Karatekiu
University

Tourism 2 2 2

14. TR ERZUM Ataturk
University

Travel, Tourism,
Leisure

4 3 3

15. TR ISPARTA 01 Suleyman
Demirel
University

Agriculture 2 4

16. TR KARABUK
01

Karabuk
University

Tourism 2 2 2

17. TR MUS 01 Mus Alparslan
University

Manufacturing
and Processing

3 3 3

ACORDURI PENTRU MOBILITATI DE PRACTIC
1. Job Trust Ltd., Grecia Travel, Tourism,

Leisure
20

2. Rhodesnow Ltd. Algoos Study Work
and Travel, Lithuania

Travel, Tourism,
Leisure

20

RI NON-UE

18. RUSSIAN
FEDERATION

St. Petersburg
State Institute of
Technology

2 3 3

La procesul de selec ie SMP/SMS s-au înscris 12 studen i, de la 5 programe de studii.

NR.
CRT.

NUMELE
STUDENTULUI

PRENUMELE
STUDENTULUI

SPECIA-
LIZAREA

COD
DOMENI

U STU-
DIU

AN
STUDIU

NIVEL
STU-
DIU

(U,P,D)

COD ERASMUS
UNIVERSITATE

A GAZDA

NR.
LUNI

1 SULA VALERIA IMAPA 1015 I U SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 3

2 DR NESCU
ALEXANDRA

LINA IMIT 1015 III U SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 3

3 TATUC
ELENA
DANIELA IMIT 1015 III U SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 3

4 PASCU
RAPHAELA
IOANA IMIT 1015 II U SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 3

5 URDEA OANA-ELENA
DOSTTA
T 1015 II P SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 2

7 RBUNARU LINA IMIT 1015 I U SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 3

8 HALMAGIU
ANDREEA
MARIA IMAPA 1013 IV U SMP

GRECIA,
JOB 3



TRUST

9 PÎRVU
IULIANA-
IOANA IMIT 1015 I U SMS

E
CIUDAR01 5

10 HORHOCIA RADU IMIT 1015 I U SMS
E
CIUDAR01 5

11 OV IL IULIA DOSTAT 1015 II P SMP

GRECIA,
JOB
TRUST 2

12. CAMBUR CRISTINA DOSTAT 0721 I P SMS

St.
Petersburg
State
Institute of
Technology 5

In urma procesului de selec ie, s-au efectuat toate mobilit ile de practic i  o
mobilitate de studii (Russian Federation, St. Petersburg State Institute of Technology).

În anul universitar 2015-2016 s-au realizat opt mobilit i STA/STT, din care 4 în
cadrul acordurilor inter-institu ionale cu universit i din Turcia i 4 în cadrul acordului cu
Federa ia Rus , St. Petersburg State Institute of Technology.

Total: 7 mobilit i SMP,
            1 mobilitate SMS,
            8 mobilit i STA/STT.
În anul universitar 2015/2016 au studiat la facultatea noastr  2 studen i din Polonia,

West Pomerian University i 1 student din Spania, University of Girona, nivel de studiu
licen .

În cadrul acordului cu Federa ia Rus  au efectuat stagii de preg tire pentru doctorat
2 studen i de la St. Petersburg State University of Technology (SMS/SMP INCOMING).

Total: 5 studen i incoming.
Facultatea de Alimenta ie i Turism a fost gazda a apte cadre didactice de la St.

Petersburg State Institute of Technology, Russian Federation, care, conform acordului
inter-institu ional, au imp rt it din experien a tiin ifica i de predare (STA/STT
INCOMING.

Total:  7 mobilit i STA/STT.

Programul Erasmus + va sprijini în continuare:
 - oportunit ile de studiu, de formare profesional , de câ tigare a experien ei de munc
sau de voluntariat în str in tate;
 -  personalul din educa ie, formare profesional i din domeniul tineretului, pentru a preda
sau înv a în str in tate;
 -  dezvoltarea educa iei digitale i utilizarea tehnologiilor informa iei i comunica iilor;
 -  înv area limbilor str ine;
 -  recunoa terea competen elor, inclusiv a celor dobândite în afara sistemului de educa ie
formal ;
 -  parteneriate strategice între institu ii de educa ie i organiza ii de tineret cu
coresponden ii lor din alte ri, atât în propriul sector, cât i în alte sectoare, pentru a
stimula îmbun irea calit ii i inova ia;
 - alian ele cunoa terii i alian ele pentru competen e sectoriale, în vederea remedierii
lacunelor în domeniul competen elor i a stimul rii spiritului antreprenorial prin
îmbun irea curriculumului i calific rilor pe baza cooper rii dintre universul muncii i cel
al educa iei.

S-a organizat practica tehnologic  de specialitate a studen ilor Facult ii de
Alimenta ie i Turism în loca ii specifice fiec rui program de studii. Astfel, pentru:

Ma ini pentru Agricultur i Industrie Alimentar , Echipamente pentru
Procese Industriale  - S.C. Europig S.A, S.C Ina Schaffler S.A, S.C Fabrica de Lapte
Bra ov S.A;



Ingineria Produselor Alimentare, Controlul i Expertiza Produselor
Alimentare:  DSVSA  Bra ov,   S.C  DELACO  S.A,   S.C.  Heineken  ROM  S.A.,  S.C.
Sergiana Prodimpex S.R.L;

Inginerie i Management în Alimenta ie Public i Agroturism, Inginerie
i Management în Industria Turismului: S.C.  Aro Palace S.A., S.C. Alpin S.R.L., S.C.

Rhina Vista S.R.L, - S.C Edelweise S.A, Europa 3000 etc. precum i într-o serie de loca ii
turistice i hoteliere din Grecia, Fran a, Belgia, Italia.

Alte activit i desf urate în sprijinul înv mântului i implicit al studen ilor au fost
urm toarele:

 evaluarea cadrelor didactice de c tre studen i, activitate pentru care s-au pus la
dispozi ia studen ilor dou  s li cu tehnica de calcul necesar ;

 Activitatea de proiectare a orarului a fost reorganizat  astfel încât acesta s  fie
compact i s  r spund  în primul rând nevoilor studen ilor;

 Conducerea facult ii i a departamentului a efectuat o serie de verific ri privind
respectarea orelor i a orarului stabilit; inadverten ele au fost corectate la timp;

 S-au organizat sesiunile de admitere pentru programele de studii de licen i
master astfel încât au fost ocupate toate locurile bugetate;

 Studen ii au organizat i participat la tradi ionalul „Bal al bobocilor”;
 Studen ii facult ii noastre au marcat ziua universit ii TRANSILVANIA prin

participarea la un concurs de gastronomie desf urat la sediul facult ii.
Facultatea a avut drept oaspe i cadrele didactice din Consiliul de Administra ie i o
serie de reprezentan i ai presei locale, care au apreciat calitatea, diversitatea i
estetica produselor realizate de studen ii concuren i;

 Studen ii facult ii particip  în mod constant i continuu la diverse activit ii ale
universit ii care presupun abilit i specifice domeniilor de alimenta ie i turism;

 Studen ii tuturor programelor de studii s-au implicat în activit i de promovare a
imaginii facult ii noastre precum i la desf urarea în bune condi ii a concursurilor
de admitere atât la ciclul de licen  cât i la cel de masterat;

Activitatea de cercetare tiin ific

Activitatea de cercetare tiin ific , al turi de cea didactic  reprezint  un atribut ce
eviden iaz  poten ialul i valoarea unui institut de înv mânt superior. Din acest
motiv, Facultatea de Alimenta ie i Turism a militat i va milita în continuare pentru
îmbun irea rezultatelor ob inute prin cercetarea tiin ific i îmbun irea
condi iilor de desf urare a acestor activit i.

Principalele rezultate pot fi rezumate astfel:
 Punctajele de cercetare conform FRACS au fost realizate de majoritatea cadrelor

didactice, situa ia prezentându-se astfel:
Nr.
Crt.

Denumire criteriu Total

1. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel international, cotate ISI
Web of Science sau Arts & Humanities

2

2. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel international, cotate ISI
Web of Science sau Arts & Humanities - ISI romanesti cu procent
autocitari mai mare de 50%

-

3. Rezumat de brevet publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala  1
5. Rezumat de brevet publicat în publica ii oficiale interna ionale în

domeniul brevetelor
1

6. Monografii, c i de specialitate cu con inut original, capitole în volume
colective, traduceri de carte, publicate la edituri internationale de prestigiu
recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate

17



7. Monografii, tratate originale, c i de specialitate cu con inut original,
capitole în volume colective, traduceri de carte, publicate la edituri
na ionale, recunoscute CNCSIS, inclusiv in format electronic. Se
puncteaz  doar c ile si capitolele în volume colective cu un grad ridicat
de noutate

21

8. Editarea/coordonarea de volume în edituri interna ionale recunoscute de
comisiile CNATDCU de specialitate

-

9. Editarea/coordonarea de volume în edituri na ionale, inclusiv în format
electronic. Se puncteaz  doar c ile si capitolele în volume colective cu
un grad ridicat de noutate

4

10. Lucr ri tiin ifice publicate în volumele conferin elor interna ionale
indexate ISI

6

11. Articole publicate în reviste BDI recunoscute de comisiile CNATDCU de
specialitate

27

12. Articole publicate in reviste române ti recunoscute de CNCSIS- categoria
B+, dar nu mai mult de punctajul echivalent al unui articol pe an (max. 30
puncte cumulativ)

11

13. Lucr ri tiin ifice publicate în volumele unor conferin e interna ionale, cu
comitet de recenzori, dar nu mai mult de punctajul echivalent al unui
articol/an (15 puncte)

21

14. Lucr ri tiin ifice publicate în volumele unor conferin e
na ionale/interna ionale, dar nu mai mult de punctajul echivalent al unui
articol/an (10 puncte)

22

15. Articole publicate în reviste române ti recunoscute de CNCSIS –
categoria B,

16. Indexarea ISI a unui articol publicat si ap rut într-o revist  din ultimii doi
ani, care a fost raportat BDI

1

17. Indexarea ISI proceedings a unui articol raportat în ultimii doi ani ca BDI
datorita index rii cu întârziere.

-

18. Indexarea ISI proceedings a unui articol raportat în ultimii doi ani ca
lucrare publicat  în volumul unei conferin e interna ionale cu comitet de
recenzori, datorita index rii cu întârziere.

-

19. Indexarea ISI proceedings a unui articol raportat în ultimii doi ani ca
lucrare publicat  în volumul unei conferin e na ionale/interna ionale,
datorita index rii cu întârziere.

-

20. Suport nou de curs, publicat în reprografie sau editur , inclusiv în format
electronic

8

21. Lucr ri si aplica ii noi, incluse în îndrumar de aplica ii, publicat la
reprografie sau la editur , inclusiv în format electronic

1

22. Ini iativa în atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte depuse în
competi ii de granturi, dac  propunerea de proiect a ob inut minimum
75% din punctajul maxim posibil al competi iei sau ini iativa de
acreditare/reacreditare laboratoare RENAR

-

23. Contracte ob inute/derulate prin competi ii na ionale -
24. Contracte ob inute/derulate prin competi ii interna ionale 1
25. Proiecte/contracte de cercetare/consultant /servicii tehnice, tehnologice si

culturale, încheiate direct cu entit i din ar
8

26. Proiecte/contracte de cercetare/consultant /servicii tehnice, tehnologice si 1



culturale, încheiate direct cu entit i din str in tate
27. Premii la conferin e/competi ii interna ionale care se reg sesc în

standardele minimale ale comisiei CNATDCU de specialitate
1

28. Visiting professor in perioada de raportare potrivit standardelor comisiei
CNATDCU de specialitate (minimum 1 lun , contract de munc  în
universitatea de destina ie)

-

29. Cit ri recunoscute de comisia CNATDCU de specialitate aferente
perioadei de raportare

55

30. Tez  de doctorat sau abilitare finalizat  si sus inut  public - candidat 1
31. Tez  de doctorat finalizat  si sus inut  public - conduc tor -
32. Membru în comisia de îndrumare doctorat (punctaj unic acordat la

confirmarea tezei)
-

33. Referent în comisia de doctorat/ abilitare – pe tez 3
34. Organizarea de evenimente recunoscute cu punctaj în comisia

CNATDCU de specialitate sau organizarea unor conferin e interna ionale
de amploare, cu participare interna ional  semnificativ

1

35. Alte articole publicate in reviste cotate ISI Web of Science, neincluse in
lista predefinit

-

 În urma sesiunii de admitere din sept. 2015 la doctorat, în facultatea noastr  au fost
admi i un num r de 2 doctoranzi fa  de 4 în anul 2014;

 În prezent se preconizeaz  punerea în func iune a laboratorului de cercetare 06 din
cadrul ICDT.

 În urma acestor rezultate, 1 cadru didactic a câ tigat „ Bursa Univerit ii” i a
beneficiat de finan are la , o universitate din Germania.

  În perioada care urmeaz , facultatea noastr  î i propune s  organizeze Congresul „
4rd North and East European Congres son Food (NEEFood);
În perspectiva anului universitar 2016/2017 facultate noastr  î i propune s  realizeze
cat mai multe obiective din cele prev zute în planurile manageriale ale directorului de
departament i ale decanului.

                      Decan
       Faculatea de Alimenta ie i Turism                                                 Bra ov,
              Prof. dr. ing. Carol Csatlos                                                     6.01.2017


