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1. Se stabileşte ca locaţie cu destinaţie de arhivă a facultăţii în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, sala RII14, unde se vor depozita în siguranţă atât documentele decanatului cât şi 
cele ale departamentului.  

 
Răspund: Decanul, Directorul de department 

                 Termen: 15 mai 2016 
 

2. Se instituie comisiile de verificare a activităţilor didactice astfel: 
             Comisia nr. 1: Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS  – Decan 
                                    Conf.univ.dr.ing. Ioana Sonia COMĂNESCU – Prodecan 
  
        Comisia nr. 2: Prof.univ.dr.ing. Vasile PĂDUREANU  – Director departament  
                                    Conf.univ.dr ing. Cristina CANJA                      – Prodecan  
 
             Comisia nr. 3: Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS                     – Decan 
                                     Prof.univ.dr.ing. Vasile PĂDUREANU            – Director departament 

 
Răspunde: Consiliul facultăţii 

             Termen: permanent 
 
3. Se demarează actiunea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi la facultatea 

noastră. Turorii de an vor prezenta în faţa Consiliului Facultăţii gradul de îndeplinire a 
activităţii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi 

 
Răspund: Coordonator CEAC, Responsabil cu calitatea pe departament, Tutorii de an 

                Termen: 15 mai 2016 
 

4. Cadrele didactice cu funcţii de conducere ( decan, prodecani, director de department) şi 
secretarul şef vor completa declaraţiile de avere şi de interese. 

 
   Răspunde: Decanul  
                    Termen: 14 mai 2015 
 

5. Se numesc responsabili cu orarul pe facultate d.na prodecan conf. univ. dr. ing. Cristina     
      Maria Canja şi d.l şef. lucr. dr. ing. Marius Hodârnău.  

 
Răspunde: Director departament, Decan. 

                   Termen:  permanent 
                             
6. Se popularizează  Conferinţa “BIOATLAS 2016” pe site-ul facultăţii noastre în zonă cu 

vizibilitate maximă. 
 

Răspunde: Prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizare, 
                 Coordonatorul Centrului de Cercetare Ştiinţifică. 

                   Termen: 25 aprilie 2016 

Universitatea Transilvania din Braşov 

FACULTATEA DE ALIMENTAłIE ŞI TURISM 

 Hotărârea Consiliului FacultăŃii  



 
7. Vizitele grupurilor organizate de elevi, studenţi sau a altor persoane (grupuri) din afara 

universităţii vor putea avea loc numai cu acordul conducerii facultăţii. 
 

Răspunde: Decanul 
                  Termen: permanent 
 
8. Vizitele studenţilor facultăţii noastre la unităţi economice specifice, vor fi programate astfel 

încât să nu perturbe procesul didactic şi vor fi aprobate de către conducerea departamentului. 
 

Răspunde: Directorul de departament 
                  Termen: permanent 
 
 
Anexe:  
Anexa 1. Conducerea facultăţii – Legislatura 2016-2020. 
 
                                                                                    Decan,  
                                                                Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS 


