
 
HOTĂRÂREA 

 Consiliului profesoral al Facultăţii de INGINERIE ALIMENTARĂ,  
reunit în şedinţă on-line la data de 05.05.2020 

 
  
Art. 1. S-au modificat şi aprobat, în unanimitate de voturi, Comisiile F.I.A.: Comisia social-

administrativă şi activitate studenţi, Comisia de relaţii internaţionale, Comisia de iniţiere, aprobare, 
monitorizare şi evaluare a programelor de studii, Comisia de extensie universitară şi relaţii cu mediul de 
afaceri, Comisia de etică, Comisia de cercetare ştiinţifică, Comisia didactică, Comisia de consiliere şi 
orientare în carieră a studenţilor, Comisia de promovare a ofertei educaţionale, Comisia pentru asigurarea 
calităţii în învăţământul superior.  

 
Art. 2. S-au propus şi aprobat, în unanimitate de voturi, Comisiile de susţinere a examenului de 

diplomă, respectiv susţinerea proiectului de diplomă/programe de studii universitare de licenţă şi Comisia 
de susţinere a lucrării de disertaţie/toate programele de studii universitare de master, sesiunile iulie şi 
septembrie 2020 şi februarie 2021. 

 
Art. 3. S-au propus şi aprobat, în unanimitate de voturi, responsabili Alumni pentru fiecare 

promoţie de absolvenţi şi program de studii universitare de licenţă (IF, ID şi IFR), începând cu prima 
promoţie din 1995 până în prezent. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe site-ul 

facultăţii. 

 
    D E C A N,            Secretar şef facultate, 

               PROF.UNIV.DR.ING. RIVIŞ ADRIAN    Ing. Herpuţ Daniela-Marcela 

 

 
1. Prof.Dr.Ing. Riviş Adrian – DECAN     ................................. 

2. Prof.Dr.Ing. Hădărugă Nicoleta-Gabriela - PRODECAN  ................................. 

3. Conf.Dr.Ing. Dogaru Diana-Veronica - PRODECAN    ................................. 

4. Prof.Dr.Ing. Ştef Ducu-Sandu – DIRECTOR departament C.E.A.- invitat................................... 

5. Prof.Dr.Ing. Traşcă Teodor-Ioan– DIRECTOR departament T.A. ................................. 

6. Conf.Dr. Velciov Ariana-Bianca - DIRECTOR departament Ş.A.  ................................. 

7. Conf.Dr.Ing. Stoin Daniela      ................................ 

8. Conf.Dr. Mişcă Corina-Dana     ................................ 

9. Conf.Dr.Ing. Bordean Despina-Maria    ................................. 

10. Conf.Dr.Ing. Megyesi Corina-Iuliana – Responsabil calitate F.I.A. - invitată............................... 

11. Stud. Ing. Oprinescu Claudia-Izabela - an II S.B.P.A.   ................................. 

12. Stud. Ing. Ardelean Darius-Dacian-Ilie - an I A.N.U.   ................................. 

13. Stud. Mocan George-Ciprian – an IV - I.P.A.    ................................. 

 


