
1. Cu ocazia Zilei Universită

următoarele activităț

a. concurs de tenis de masă; 

b. concurs de gastronomie; 

c. concurs de aranjamente florale  şi de plante ornamentale;

RăspundeRăspundeRăspundeRăspunde: Prodecan cu ac

2. Actualizarea site-urilor  facultă

RăspundRăspundRăspundRăspund: Prodecanii, Director de departament, Decan, Secretar şef facultate.

          TermenTermenTermenTermen:    15.02.2018.15.02.2018.15.02.2018.15.02.2018.

3. Se interzice desfăşurarea examenelor după orele 20. 

RăspundRăspundRăspundRăspund: Director departament, Decan.

4. Cadrele didactice implicate în comisiile de finalizare a studiilor din zilele de 7 şi 8 

și  au programate examene vor opera reprogramările necesare pentru a putea lua parte la 

evaluarea absolvenților.

RăspundRăspundRăspundRăspund: Cadrele didactice cu atribu
disertație; 

5. Cadrele didactice sunt obligate prin lege să descarce

48 ore.  

RăspundRăspundRăspundRăspund: Cadrele didactice titulare
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Zilei Universității care va avea loc în data de 1 martie 2018 se vor

ți:  

a. concurs de tenis de masă;  

b. concurs de gastronomie;  

c. concurs de aranjamente florale  şi de plante ornamentale; 

Prodecan cu activitatea studenților; Director departament.

urilor  facultății în limba română şi engleză; 

Prodecanii, Director de departament, Decan, Secretar şef facultate.

15.02.2018.15.02.2018.15.02.2018.15.02.2018.    

Se interzice desfăşurarea examenelor după orele 20.  

: Director departament, Decan. 

Cadrele didactice implicate în comisiile de finalizare a studiilor din zilele de 7 şi 8 

au programate examene vor opera reprogramările necesare pentru a putea lua parte la 

ilor. 

: Cadrele didactice cu atribuții în comisiile examenelor de diplomă 

Cadrele didactice sunt obligate prin lege să descarce notele în cataloage în termen de 

: Cadrele didactice titulare. 
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ii care va avea loc în data de 1 martie 2018 se vor desfăşura 

ilor; Director departament. 

Prodecanii, Director de departament, Decan, Secretar şef facultate. 

Cadrele didactice implicate în comisiile de finalizare a studiilor din zilele de 7 şi 8  februarie 

au programate examene vor opera reprogramările necesare pentru a putea lua parte la 

ii în comisiile examenelor de diplomă şi de 

notele în cataloage în termen de      
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6. La manifestările prilejuite de anive

participa:  

                                      1.   Prof. univ. dr. Carol 

2. Prof. univ. dr.Vasile PĂDUREANU

3. Conf. univ. dr. Ioana Sonia COMĂNESCU 

4. Conf. univ. dr. Cristina Maria CANJA 

5. Conf. univ. dr. Nicolae BOIAN 

Cadrele didactice care au îndeplinit func

departamentului (catedrei) vor fi invitate de către conducerea universită

RăspundeRăspundeRăspundeRăspunde : Consiliul facultă

7. S-a propus şi acceptat ca responsabil P.S.I. pe facultate să fie d.l şef. lucr. dr. Daniel OLA. 

Răspunde:  şef. lucr. dr. Daniel OLA.; Director department.

8. Consiliul Facultății de Alimentaț

de 15%  pentru anul 2018 

         RăspundeRăspundeRăspundeRăspunde: Decan.

9. Pentru evitarea unor aspecte d

unanimitate examinarea studentei Pădureanu Cristina, la disciplina “ Tehnologii 

alimentare fermentative” 

Controlul Calității Produselor Agroalimentare

                                       Conf. univ. dr. Canja Cristina;

                                        Şef. lucr. univ. dr. Puchianu Gheorghe.

   RăspundeRăspundeRăspundeRăspunde: Decan; Director department.

 

 

 

 

 

 

La manifestările prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la înfiițnarea universită

Prof. univ. dr. Carol CSATLOS – decan; 

Prof. univ. dr.Vasile PĂDUREANU- director departament

Conf. univ. dr. Ioana Sonia COMĂNESCU – prodecan;

Conf. univ. dr. Cristina Maria CANJA – prodecan; 

Conf. univ. dr. Nicolae BOIAN –Membru C.F. 

dactice care au îndeplinit funcții de conducere la nivelul facultă

catedrei) vor fi invitate de către conducerea universită

: Consiliul facultății. 

a propus şi acceptat ca responsabil P.S.I. pe facultate să fie d.l şef. lucr. dr. Daniel OLA. 

unde:  şef. lucr. dr. Daniel OLA.; Director department. 

ții de Alimentație şi Turism desemnează ca beneficiar al sporului 

de 15%  pentru anul 2018  pe d.l Welther Alexandru. 

: Decan. 

Pentru evitarea unor aspecte de incompatibilitate, se propune şi se votează în 

unanimitate examinarea studentei Pădureanu Cristina, la disciplina “ Tehnologii 

alimentare fermentative” – programul de studii masterale: Sisteme d

ii Produselor Agroalimentare - de către comisia formată din :

Conf. univ. dr. Canja Cristina; 

Şef. lucr. univ. dr. Puchianu Gheorghe. 

: Decan; Director department. 
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